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Abstract  

This paper aims to find out what lex Sarah is and how the process looks like when it comes to 

the investigation, from reporting to registration to the IVO, the inspection of health and social 

care. Who investigates, the objective of the lex Sarah and how many cases of reports that comes 

to registration from the year between 2010-2014. Which legal consequences it can be for an 

employee who has been notified is investigated also. Previous research only deals with freedom 

of speech, criticism and the complaint goes to the asset, and because of that, this paper focuses 

on individual cases where employees ' perception of a lex Sarah-registration gives a 

psychosocial approach. The paper is limited to a municipality  where statistics are retrieved and 

a comparison at a national level is performed. Furthermore, two interviews conducted with a 

socially responsible Coordinator (SAS)who is the responsible lex Sarah-investigators in the 

municipality and a Union representative person who can provide a possible picture of how 

people who have been in a lex Sarah-case, feel about that and also persons who have been 

suspended from their jobs because of the investigation, experienced the situations. It´s clear that 

people who ends up in situations like this is feeling very sad and gets in chock when they get a 

message that says they are involved in a lex Sarah-reporting.  

Keyword: lex Sarah, SAS, IVO, process, report 
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1 INLEDNING 

Lex Sarah är ett rättsligt begrepp som innebär att varje individ som har en anställning inom 

ramen för SoL och LSS, det vill säga arbetar inom hälso- och sjukvård, personlig assistans, vård 

och omsorg och inom socialtjänsten har en skyldighet att rapportera missförhållanden som kan 

innebära skada eller fara för vårdtagare eller personer som har fått insatser beviljade.1 

Lex Sarah kom till efter att en undersköterska, Sarah Wägnert, berättade i media 1997 om hur 

vårdtagare på ett äldreboende blev mer eller mindre vanvårdade. Det blev stor uppståndelse 

kring detta och det ledde till att i 1 januari 1999 infördes bestämmelser om 

anmälningsskyldigheten för anställda att anmäla sådana förhållanden i socialtjänstlagen (SoL) 

och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).2  1 juli 2011 ändrades 

bestämmelserna för lex Sarah från personlig övervakandeplikt3 till rapporteringsskyldighet och 

innebar också att nya verksamheter omfattades av bestämmelserna. Till exempel socialtjänstens 

individ-och familjeomsorg och personlig assistans. 2013 bildades IVO, inspektionen för vård 

och omsorg och tog då över tillsynen av hälso-och sjukvård och socialtjänst, inklusive LSS från 

Socialstyrelsen som tidigare hade det ansvaret.4 

När jag hör begreppet lex Sarah kopplar jag ofta ihop det med anmälningar av vanvård, med 

anställda som anmäler sina verksamheter för att vårdtagare far illa, inte får den vård de är 

berättigade till och övergrepp eller tvångsåtgärder. Det rapporteras ofta i media om personer, 

som av olika anledningar är i en beroendeställning till personalen, behandlas på kränkande sätt 

av vårdpersonal eller annan personal. Det talas och skrivs artiklar om så kallad whistleblowing 

och rapporteringsskyldighet. Lex Sarah utgör ett skydd för att förhindra missförhållanden ute i 

verksamheterna inom bland annat socialtjänsten och äldreomsorgen. Det är ofta den som 

anmäler som hamnar i fokus, antingen som hjälte eller förrädare. Med denna uppsats vill jag 

undersöka begreppet lex Sarah ur ett annat perspektiv, nämligen den person som blir anmäld. 

Anledningen till mitt val av forskningsämne, var en händelse som jag själv bevittnade. Vid ett 

tillfälle under min projektanställning fick jag närvara vid ett omplaceringsfall. Det var en 

anmälan enligt lex Sarah som låg till grund för omplaceringen. Personen hade tidigare brutit 

mot tystnadsplikten två gånger och har fått varningar båda gångerna. Nu hade det gått så långt 

                                                 
1 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS 
2 Prop. 1997/98:113, 7.5.1- 7.5.2  
3 Prop. 1997/98:113, 71a § 
4 SOSFS 2013:16 
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att personen blivit anmäld och var avstängd från sin arbetsplats. Vid det första mötet satt en 

HR-konsult, en facklig representant, den anmälda och jag i ett rum. Stämningen var något 

tryckt. HR-konsulten gjorde en kompetensanalys för att kunna matcha mot tänkbara tjänster att 

omplacera till. Personen svarade tystlåtet på frågorna som ställdes. Vid ett tillfälle utbrast 

personen: ”jag fattar inte varför jag måste gå igenom det här!” och ögonen fylldes av tårar. HR-

konsulten behöll sitt lugn och fortsatte att ställa frågor. När vi var klara försvann personen ut 

genom dörren med huvudet hängande och med nedslagen blick. Till det andra mötet hade 

konsulten undersökt möjligheterna till omplacering men inte hittat något som matchade 

personens meriter och det ledde till en uppsägning. Vid det mötet var personens närmaste chef, 

HR-konsulten, den fackliga representanten, jag och den som skulle bli uppsagd närvarande. 

Även denna gång syntes tydliga tecken på att personen inte mådde bra. Hen var väldigt tyst, 

tittade ner i golvet och skrev senare på pappret där det stod att anställningen skulle upphöra på 

grund av personliga skäl. När mötet avslutades, ruskade hen på huvudet och gick därifrån med 

pappret i handen.  

Eftersom jag, i mitt framtida yrke, kommer arbeta med liknande frågor, tyckte jag det var en 

intressant iakttagelse att få se den här sidan av en lex Sarah- anmälan, och denna händelse 

gjorde att jag började fundera över hur personer som hamnar i en anmälningssituation hanterar 

detta och hur de mår psykiskt. I det ovannämnda fallet var det tydligt att personen hade brutit 

mot tystnadsplikten, två gånger med ett efterföljande samtal båda gångerna, men insåg inte själv 

hur pass allvarligt det var. Detta ska såklart åtgärdas och att säga upp personen var den enda 

möjliga väg att gå. Det jag reagerade på var, att det inte var någon som ställde frågan: hur mår 

du?  

1.1 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är få en djupare kunskap om lex Sarah- bestämmelserna, vilka regler som 

gäller, hur processen ser ut vid en utredning och vilka följder som kan bli efter en anmälning, 

dels för den anställde men även för arbetsgivaren. Jag vill ta del av statistik för att få en 

överblick över antalet rapporter och anmälningar som kommer in. Dessutom vill jag belysa 

individer som blivit anmälda, få en inblick i hur de har upplevt situationer när de har blivit 

anmälda enligt lex Sarah. 
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1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur ser den rättsliga regleringen ut i Sverige kring anmälningar enligt lex Sarah och hur ser 

utvecklingstrenden ut i statistiken? 

Vilka rättsliga konsekvenser kan följa efter en anmälning för arbetstagaren, men även för 

arbetsgivaren? 

Hur kan en arbetstagare uppleva en lex Sarah-anmälning ur ett psykosocialt perspektiv? 

1.3 AVGRÄNSNING 

Uppsatsen syftar till att ta reda på hur det ser ut med anmälningar enligt lex Sarah inom 

kommunal, offentlig verksamhet, mellan åren 2010 och 2014 i en kommun. Jag kommer därför 

inrikta mig på en medelstor kommun i Småland där det finns ett flertal boenden inom SoL och 

LSS. Varför jag valt att titta närmre på just denna kommun beror främst på att jag har kontakter 

som kan vara till hjälp för att finna svar på några av frågeställningarna och kunna ta del av 

statistik. Eftersom lex Sarah- bestämmelser gäller rapporteringsskyldighet, är det inte sällan det 

handlar om hur och när personal har anmält brister och händelser i sina verksamheter. Mitt 

fokus i den här uppsatsen är den enskilda medarbetare som blir anmäld. Då lex Sarah är en 

svensk företeelse kommer jag endast undersöka hur rättsläget ser ut i Sverige. Vad som dock är 

intressant att nämna är att Finlands riksdagsledamot, Ulla-Maj Wideroos skrev den 25/9 2014 

ett spörsmål till riksdagens talman i Finland och ställde frågan: 

 ”Har regeringen planer på att förbättra individens rättsskydd genom att införa liknande lagstiftning 

som den svenska socialtjänstlagen som förpliktigar personal att anmäla misskötsel av klienter inom 

omsorgen av äldre eller personer med funktionsnedsättning?” 

Omsorgsminister Susanna Huovinen svarade den 17/10 2014 att det i den så kallade 

äldreomsorgslagen som trädde i kraft den 1 juli 2013 innehåller bestämmelser om egenkontroll. 

De bidrar till att säkerställa säkerheten och kvaliteten i servicen. I en proposition med förslag 

till en socialvårdslag ingår en skyldighet för personal att anmäla missförhållande.5 

 

                                                 
5 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ss_706_2014_rd_p.shtml  Hämtad 10/3 2015 

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ss_706_2014_rd_p.shtml
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1.4 DISPOSITION 

Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt. I den inledande delen finns en beskrivning om anledningen 

till ämnesvalet lex Sarah som sedan följs av syftet med uppsatsen, frågeställningar och vilka 

avgränsningar som gjort. Vidare i avsnitt två kommer en omfattande metoddel som är indelad 

i metod, material och urval och tidigare forskning. Avsnitt tre ger en bild av hur statistiken ser 

ut mellan åren 2010 och 2014 som sedan följs av rättsutredning i avsnitt fyra. Här beskrivs 

tillämpningen av lex Sarah, IVO:s roll, vad som ska rapporteras och syftet med lex Sarah. I 

detta avsnitt beskrivs också hur handläggning och utredningar går till och hur arbetsgivarens 

roll i hanteringen av lex Sarah ser ut. I det femte avsnittet går det att läsa om vilka rättsliga 

konsekvenser som kan följa efter en lex Sarahanmälan och i detta avsnitt undersöks även hur 

de enskilda personer som blir anmälda mår och upplever situationerna. Sist i denna uppsats 

kommer en analysdel där diskussion, slutsats, slutord och förslag på vidare forskning beskrivs. 
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2 METOD 

För att få svar på frågeställningarna kommer jag använda mig av rättsvetenskaplig metod, hur 

samspelet mellan olika rättsregler och samhället fungerar, med inslag av rättssociologiska 

reflektioner.6 Det vill säga, jag ska undersöka hur det rättsliga läget ser ut när det kommer till 

anmälningar och rapporter enligt lex Sarah och hur processerna kring handläggningar går till 

och sedan söka vidare hur individen i fråga upplever situationen den har hamnat i. Jag 

undersöker också hur det ser ut med anmälningar ur ett jämställdhetsperspektiv, det vill säga 

om det finns någon grupp som är högre representerade när det gäller män eller kvinnor när det 

kommer till antalet anmälningar enligt lex Sarah. Uppsatsen bygger även på insamlad statistik, 

dels från IVO och dels från SAS för att på så sätt kunna undersöka hur utvecklingen ser ut i 

antalet rapporteringar och anmälningar enligt lex Sarah.  Jag kommer också genomföra 

intervjuer som, i det här fallet, ingår i den kvalitativa forskningsmetoden.7 

När det kommer till att utföra intervjuer är det angeläget att tänka på några etiska principer. Det 

är viktigt att intervjuaren informerar berörda personer om vad syftet är med undersökningen 

och intervjun ska bygga på en frivillighet för informanterna. Det ska också framgå att 

personerna har rätt till att när som helst avbryta intervjuerna.8 Det ska råda samtyckeskrav, 

vilket innebär att personerna har rätt att bestämma över sin delaktighet. Är informanten 

minderårig, krävs det samtycke från vårdnadshavare. Alla uppgifter som samlas in ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att obehöriga 

inte kan ges åtkomst. Till sist är det viktigt att de uppgifter som samlas in, endast används för 

det ändamål intervjun avser.9 

2.1 MATERIAL OCH URVAL 

Lagar som Lag (1982:80) om anställningsskydd, Socialtjänstlagen (2001:453), lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och Arbetsmiljölag (1977:1160)  

bidrar till att finna svar på några av mina frågeställningar. Jag tittar också på en del 

propositioner, Prop. 1997/98:113 och Prop. 2009/10:131 som ligger till grund för 

bestämmelserna kring lex Sarah. Även Socialstyrelsens SOSFS 2011:5 och 2013:16 som 

                                                 
6 Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
7 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. s. 340 ff 
8 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. s. 131 
9 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. s. 132 
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innehåller föreskrifter och allmänna råd för hur tillämpningen av bestämmelserna ska följas, är 

behjälpligt material i mitt sökande efter svar. 

Den kommun jag har valt att fokusera på benämns som Kommunen och på grund av 

konfidentialitetsskyddet, nämns inte några namn som kan kopplas till kommunen, personer som 

jag har varit i kontakt med eller kommunens intranät. Vissa utav bilagorna är avidentifierade, 

det vill säga namnen är överstrukna för att på så sätt kunna bibehålla konfidentialiteten. 

Jag har tagit kontakt med fem olika informanter, Kommunens SAS (socialt ansvarig 

samordnare), en facklig representant från Kommunal, en person från företagshälsovården som 

Kommunen har upphandlat rehabiliteringstjänster från och där stödsamtal är en del av 

uppdraget, en HR-konsult och en representant från IVO, inspektionen för vård och omsorg.  

SAS står för Socialt Ansvarig Samordnare och har det högsta ansvaret att utreda rapporter som 

inkommit gällande lex Sarah. I SAS kompetensanalys står det bland annat att befattningens 

uppdrag är att upprätthålla och säkerställa kvalitén i det sociala omsorgsarbetet genom att följa 

upp och utarbeta rutiner. SAS arbetsuppgifter innefattar att utreda Lex Sarah, sociala avvikelser, 

ta fram strategier för förbättring och utveckling, följa upp och utveckla rutiner, medverka i 

kvalitetsarbete och social dokumentation ute i kommunens verksamheter och ha en kontinuerlig 

omvärldsbevakning.10  Intervjun med SAS var mer som en dialog mellan oss, en så kallad 

ostrukturerad intervju11, där jag lät SAS fritt berätta om sitt arbete kring lex Sarah. Jag har också 

fått tillgång till statistik från Kommunen för att få ett perspektiv över hur många rapporter som 

kommer in till SAS i kommunen för utredning av lex Sarah. Jag har även fått ta del av statistik 

från IVO för att få en nationell överblick av antalet avslutade ärenden mellan 2011-2014. 

Mailkontakt har pågått mellan mig och företagshälsovården, där jag har ställt frågan om hur 

stort antalet personer är som nyttjat stödsamtal i samband med avstängning, men tyvärr har de 

inte kunnat ge mig den informationen dels på grund av att de inte har ett sådant system som kan 

urskilja vilka som bokat tid med anledning av lex Sarah och dels för att de inte får ge ut sådan 

statistik. Det är regler i offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 12 som avgör om uppgifterna 

får lämnas ut och det är den myndighet som förvarar uppgifterna hos sig som självständigt ska 

ta ställning till utlämnandet.13 Jag har även varit i kontakt med en HR-konsult och ställt samma 

fråga, men svaret blev att de inte har med den sortens detalj i sina dokumentationer.  

                                                 
10 Från Kommunens intranät 
11 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. s. 206 
12 25 kap. 1§ Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
13 Datainspektionen, Personuppgifter i forskningen – vilka regler gäller?2013 Hämtad 22/2 2015 
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På grund av etiska aspekter, eftersom det är ett sensibelt ämne att ta upp och diskutera och kan 

röra upp mycket känslor, har det inte gått att få till några möten med några personer som blivit 

anmälda. Jag har därför valt att ta kontakt med en facklig representant som, under tre års tid, 

närvarat vid ett flertal personärenden gällande lex Sarah och kan på så sätt ge en föreställning 

om hur dessa personer reagerat i en anmälningssituation. Jag har genomfört en intervju med 

den fackliga representanten. Informationen jag får ta del av är andrahandsuppgifter eftersom 

representanten endast kan tolka hur individer har upplevt situationerna. Därför kan validiteten 

av svaren kritiseras. Det är upp till mig som intervjuare att bedöma sanningsgraden i svaren och 

min bedömning är att den är hög då jag inte finner någon anledning till varför den fackliga 

representanten skulle vara oärlig i sina svar. En viss subjektiv vinkling kan emellertid skymtas 

när diskussionen förs kring hur arbetsgivaren har bemött sina anställda. Intervjun kan liknas vid 

en semistrukturerad intervju där jag som intervjuare hade färdiga frågor men var flexibel när 

det gällde ordningsföljden av frågorna. På så sätt lät jag den intervjuade utveckla sina svar och 

tala mer fritt om ämnet.14  

2.2 TIDIGARE FORSKNING 

Forskning kring lex Sarah förekommer och det är inte helt ovanligt att en jämförelse med 

whistleblowing görs. En kvinna, Susanne Fransson, docent och lektor i rättsvetenskap vid 

Göteborgs universitet, har forskat en del och har bland annat skrivit om anställda som slår larm 

om missförhållanden och riskerar att bli ”straffade” genom omplaceringar eller uppsägningar.15 

Efter att ha läst hennes bok Yttrandefrihet och whistleblowing- om gränserna för anställdas 

kritikrätt och även Inger Kjellbergs, universitetslektor vid Göteborgs universitet, avhandling 

Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen. En institutionell etnografisk 

studie, där hon tar upp hur hantering av klagomål inom vården går till, finner jag inget om hur 

medarbetaren som kan bli anmäld enligt lex Sarah upplever situationen eller blir bemött. Jag 

finner överhuvudtaget ingen forskning kring min frågeställning hur en arbetstagare upplever en 

sådan situation. Övrig litteratur och material som jag använder mig av är Bryman, Alan (2011). 

Samhällsvetenskapliga metoder, Hydén, Håkan (2002). Rättssociologi som rättsvetenskap, som 

har varit behjälpligt vid författandet av detta metodavsnitt. För att få en djupare kunskap om 

vad lex Sarah innebär, har jag använt Socialstyrelsens handbok Lex Sarah- handbok för 

tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, andra upplagan 2014. Det är en utförligt 

                                                 
14  Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. S. 206 
15 Fransson, Susanne (2013). Yttrandefrihet och whistleblowing: om gränserna för anställdas kritikrätt. 

Stockholm: Premiss 
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beskriven handbok som tar upp det mesta kring lex Sarah; de lagar som ligger till grund för 

bestämmelserna, tillämpningar, vad som ska rapporteras och till vem, syftet med lex Sarah och 

riktar sig till anställda i kommuner, enskilda verksamheter och SiS. Jag har tittat på 

kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) för att få vetskap om vilka arbetsrättsliga följder 

som kan bli efter en lex Sara- anmälning för medarbetare i Kommunen 

Vidare hämtar jag dokument, processer och annat behjälpligt material från Kommunens intranät 

i avsikt att få en inblick i hur Kommunen arbetar kring lex Sarah. 
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3 RAPPORTER OCH ANMÄLNINGAR I KOMMUNEN OCH 

NATIONELLT. 

För att få en bakgrund och en överblick över hur utvecklingstrenden ser ut i antalet inkomna 

rapporter och slutförda lex Sarah- ärenden följer nu statistik från åren 2010- 2014. 

Översikt antal rapporter enligt lex Sarah efter funktion 2013 (* jämförelse från 

kvalitetsberättelse 2012)16 

ÅR ÄO 

Boende 

ÄO 
Hemtjänst 

FO 
Boende/socialpsyk 

FO  

Personlig 
assistans 

Total 

2010* 2 2 3 1 8 

2011* 6  2  8 

2012* 4 3 5 7 19 

2013 10 3 4 15 32 

2014 8 2 2 6 18 

 

Översikt antal avslutade lex Sarahärenden från IVO. Siffror från 2010 är inte jämförbara med 

siffror från 2011 beroende på att nya bestämmelser trädde ikraft 1 juli 2011.17 

* Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. 

 

Då de nya bestämmelserna infördes 2011 ökar antalet rapporter enligt lex Sarah markant. Från 

att ha varit en rättighet för personal att anmäla missförhållanden innebär de nya bestämmelserna 

ett utökat ansvar för personal och att det är en skyldighet att rapportera missförhållanden.18 

Eftersom det är kvinnodominerade yrken (cirka 80%) är det i huvudsak kvinnor som blir 

anmälda.19 

 

 

                                                 
16 Statistik från SAS i Kommunen 
17 Information från IVO, statistik@ivo.se 
18 Prop. 1997/98:113 
19 Se bilaga Intervjuguide SAS 
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4 RÄTTSUTREDNING 

4.1 TILLÄMPNING AV LEX SARAH 

Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser20 i kraft gällande lex Sarah i SoL, Socialtjänstlagen 

(2001:453) och i LSS, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.21 

Dessa bestämmelser medförde en förändring för personal i offentlig och enskild verksamhet, 

inom äldre- och handikappomsorgen och inom verksamheter enligt SoL och LSS, och innebar 

också ett utökat tillämpningsområde där hela socialtjänsten och all verksamhet vid Statens 

institutionsstyrelse (SiS) inkluderas. SiS är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt 

anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem, enligt 

LVU, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och vuxna med 

missbruksproblem, enligt LVM, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. De nya 

bestämmelserna omfattar också personlig assistans för en person som beviljats ersättning från 

Försäkringskassan.22 Alla som verkar inom socialtjänsten, SiS och i verksamheter enligt LSS 

ska ta ansvar över och medverka till god kvalitet och att det systematiska kvalitetsarbetet löper 

kontinuerligt. Skyldigheten att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden gäller för var och en som är anställd inom dessa områden. Andra skyldigheter 

som utredningsskyldighet och skyldighet att avhjälpa eller undanröja missförhållanden och 

anmälningsskyldighet till IVO, riktar sig till den som bedriver verksamheter inom 

socialtjänsten, SiS och verksamheter inom LSS.23 Förändringen innebar också att alla allvarliga 

missförhållanden eller risken för allvarliga missförhållanden ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten. Tidigare gällde det bara de fall av allvarliga missförhållanden som inte 

hade åtgärdats.24 

4.2 IVO- INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG 

IVO är en statlig myndighet som bildades 1 juni 2013 och finns i sex regionala avdelningar i 

Sverige. De utövar tillsyn inom socialtjänstområdet, SiS, verksamhet enligt LSS, hälso-och 

sjukvård och dess personal. De ansvarar även för viss tillståndsprövning inom dessa områden.  

                                                 
20 Prop. 2009/10:131 
21 14 kap. 3-7 §§ och 7 kap. 6 § SoL och 24 b-g §§ och 23 e § LSS 
22 51 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken 
23 14kap. 3-7 §§ och 7 kap. 6 § SoL och 24 b-g §§ och 23 e § LSS 
24 Socialstyrelsen, Lex Sarah- handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, andra upplagan 

2014.  S 111 



  Rättsvetenskap 2RV01E 

 

15 

  

 

 

Deras vision är:  

Vi har koll! Vi skapar lärande! Vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre!  

Genom att hantera anmälningar och klagomål, utöva tillsyn, analysera och ge goda råd till 

verksamheterna, bidrar IVO till bättre vård och omsorg.25 IVO registrerar varje lex Sarah- 

anmälan och ger den ett diarienummer. Anmälan måste vara komplett för att IVO ska kunna 

bedöma ärendet. Om det saknas uppgifter kommer IVO kräva kompletterande uppgifter av den 

som gjort utredningen. IVO tar sedan ställning till om den som bedriver verksamheten har 

uppfyllt sina skyldigheter enligt de bestämmelser som gäller. Granskningen leder till en 

bedömning av om den som bedriver verksamheten har utrett det allvarliga missförhållandet 

eller den påtagliga risken för ett allvarligt missförhållande tillräckligt, om verksamheten har 

åtgärdat missförhållandet eller risken för missförhållandet på bästa lämpliga sätt eller vidtagit 

åtgärder för att förhindra att liknande händelser sker igen. Varje lex Sarah-anmälan leder till ett 

beslut. Om IVO anser att verksamheten brister i något gällande utredning eller vidtagandet av 

åtgärder kan IVO kräva att det kompletteras. En skriftlig redogörelse om vilka åtgärder som har 

gjort ska skickas till IVO och de gör en ny bedömning och fattar ett nytt beslut.26 

4.2.1 Vad ska rapporteras? 

Rapporteringsskyldigheten är begränsad till missförhållanden och påtagliga risker för 

missförhållanden.27 Det kan röra sig om fysiska övergrepp, till exempel nyp, att någon är för 

hårdhänt eller slag. Sexuella övergrepp kan vara både fysiskt men också psykiskt övergrepp, då 

i form av sexuella anspelningar och dylikt. Gällande psykiska övergrepp innefattar det hot, 

trakasserier eller kränkningar. Olika brister i bemötande av anställda, rättssäkerhet, utförande 

av insatser, fysisk miljö, utrustning och teknik är också exempel på missförhållanden.28 Det 

som ska rapporteras är om missförhållandet har inträffat i den egna verksamheten. 29 

Kopplingen till den egna verksamheten kan vara om anställda, uppdragstagare eller medboende 

har varit närvarande vid händelsen. Det gäller missförhållandet som berör någon som får eller 

kan komma i fråga30 om att få insatser inom den egna verksamheten. Skyldigheten gäller inte 

personal som utsatts för hot eller övergrepp av någon som får insatser. Rapportering ska ske om 

                                                 
25 http://www.ivo.se/om-ivo/Sidor/default.aspx Hämtad 8/2 2015 
26 13 kap. 8§ SoL och 26a-c §§ LSS 
27 14 kap.3§ SoL och 24b § LSS 
28 Socialstyrelsen, Lex Sarah- handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, andra upplagan 

2014.  S. 51 
29 Prop. 2009/10:131 s. 35-36 
30 ”Komma i fråga för” menar lagstiftaren att rapporteringsskyldigheten gäller under hela handläggningen kring 

en insats och i uppsökande verksamhet. Prop. 2009/10:131 s. 38 

http://www.ivo.se/om-ivo/Sidor/default.aspx%20Hämtad%208/2
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någon har utfört en handling eller om någon genom försummelse eller av annat skäl har låtit bli 

att utföra en handling som har lett till att missförhållande eller risk för missförhållande uppstått.  

Utförda handlingar kan vara övergrepp, brister i bemötande, tvångsåtgärder och så vidare. 

Handlingar som inte har utförts trots att de är beviljade insatser ska också rapporteras. Om en 

händelse innebär eller har inneburit ett hot eller om det har medfört konsekvenser för enskildas 

liv, säkerhet eller fysisk/psykisk hälsa som kan bero på diskriminering och beroendeställning 

ingår det också i rapporteringsplikten. 31  Till sist gäller rapporteringsskyldigheten om det 

inträffade är en påtaglig risk eller fara för missförhållande.32 

4.2.2 Syfte med lex Sarah 

Syftet med lex Sarahbestämmelserna är att hitta lösningar där det brister inom olika områden i 

verksamheterna och att missförhållanden inte ska uppstå eller upprepas33. Om ledningen för 

verksamheterna arbetar kontinuerligt med att åtgärda, utvärdera och följa upp händelser som 

lett till en lex Sarah kan risken för att ett missförhållande sker igen minimeras.  

Rapporteringsskyldigheten utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och 

rapporterna ska bidra till att kunna se mönster och trender som ger indikationer på brister i 

verksamheterna, de ska kunna användas som ett underlag för att vidta åtgärder för att säkra 

verksamheternas kvalitet och även bidra till att göra förändringar i processer och rutiner som 

inte uppfyller sitt syfte.34 

4.2.3 Handläggning av rapporter och utredning enligt lex Sarah. 

I detta avsnitt kommer en generell beskrivning av handläggning och utredning av rapporter 

enligt lex Sarah göras. Kommunen följer bestämmelserna i rutinerna och deras formulär och 

handläggningsrutin går att finna som bilagor. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5, är en kompletterande föreskrift 

till SoL och LSS som beskriver de rutiner för hur verksamheter ska rapportera, utreda och 

anmäla till IVO när ett missförhållande bedöms vara av allvarlig karaktär.35 Föreskrifterna är 

bindande, medan de allmänna råden är rekommendationer som ger stöd och råd om hur 

verksamheter bör tillämpa bestämmelserna. 

                                                 
31 Socialstyrelsen, Lex Sarah- handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, andra upplagan 

2014.  S. 46-51 
32 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS 
33 Prop. 2009/10:131, s. 36 
34 SOSFS 2011:9,  
35 SOSFS 2011:5, 1 kap. 2 § 
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När ett missförhållande eller risk för missförhållande upptäcks av en rapporteringsskyldig ska 

en rapport lämnas till närmaste chef, antingen muntligt eller skriftligt.36 Rapporten ska sedan 

dokumenteras och där ska det tydligt framgå: 

- Vem som är uppgiftslämnare 

- Vad som skett 

- Typ av missförhållande 

- Tid för händelsen (datum och klockslag) 

- Plats för händelsen 

- Vilka personer som var inblandade37 

Rapporten lämnas till närmaste chef eller någon annan tillgänglig chef, som sedan lämnar 

rapporten till ansvarig utredare för utredning av lex Sarah. Den mottagande chefen ska direkt 

vidta åtgärder för att se till att inte missförhållandet fortsätter. Mer om arbetsgivarens ansvar 

kommer i nästa avsnitt. När ansvarig utredare har fått in rapporten påbörjas utredningen38 som 

ska vara genomförd senast en månad efter att den har kommit in. Förvaltningschefen ska 

informeras om att det har kommit in en rapport och den ska i sin tur meddela socialnämnden, 

denna information kan ges muntligt. Vidare ska en bedömning göras om händelsen är av så 

allvarlig karaktär att det ska anmälas till IVO direkt. Utredningen behöver inte vara komplett 

innan IVO får in anmälan. Förvaltningschefen beslutar om en eventuell polisanmälan ska göras. 

Efter att utredningen har avslutats ges en återkoppling till berörd personal och den ska innehålla 

resultatet av utredningen och de beslut som har fattats i ärendet. Det ska också ges en 

återkoppling till socialnämnden där resultatet av utredningen och vilka åtgärder som har 

vidtagits framgår.39 

 

 

 

 

 

                                                 
36 SOSFS 2011:5, 5 kap. 2 § p. 2 
37 Se bilaga Rapport lex Sarah 
38 14 kap. 6 § SoL 
39 SOSFS 2011:5 
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Översikt avvikelsehantering lex Sarah, social avvikelse vård och omsorg. 

40 

 

Utredningsförfarandet ska dokumenteras och i dokumentationen, SAS benämner den som 

tjänsteskrivelse, ska det framkomma vad det rapporterade missförhållandet eller risken för 

missförhållandet har bestått i och vilka följder som har blivit eller kunnat bli. När, var och hur 

uppmärksammades händelsen, vilka orsakerna kan har varit och om något liknande har skett 

tidigare eller om risken finns att det skulle kunna inträffa igen, ska också beskrivas i 

dokumentationen. Vidare ska det också framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att 

undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för missförhållande och tidpunkt för 

åtgärdshanteringen. Till sist ska övrig information som kommit fram i utredningen och vilket 

beslut som tagits avsluta dokumentationen. 41  SAS i Kommunen anser att rutinen kring 

utredningsförfarandet fungerar bra och att det är viktigt att ha en dialog mellan SAS och chefer. 

Det finns dock svårigheter med utredningarna. Dels tidsaspekten eftersom det är viktigt att få 

information snabbt kring händelsen som ibland kan vara problematiskt om det är en stor 

förvaltning, och att utredningen blir klar snabbt. Det är också viktigt att ta hänsyn till personers 

integritet i samband med utredningar och stötta personerna.42  

                                                 
40 ”Översikt avvikelsehantering lex Sarah, social avvikelse vård och omsorg” Processflödet hämtad från SAS i 

Kommunen 
41 SOSFS 2011:5, 5 kap. 2-3 §§ 
42 Se bilaga Intervjuguide SAS 

Personal rapporterar 
avvikelse lex Sarah/social 
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4.3 ARBETSGIVARENS ROLL 

I SOSFS 2011:5 står det att läsa att arbetsgivaren har en informationsplikt43 som innebär att 

personer som påbörjar en anställning, ett uppdrag eller en praktikperiod ska få information om 

rapporteringsskyldigheten. De allmänna råden är att informationen ska ges, antingen muntligt 

eller skriftligt minst en gång per år.44 Rapporteringsskyldigheten ska vara ett stöd för anställda 

i deras dagliga arbete för att på så vis förbättra och utveckla kvaliteten i arbetet. Att rapportera 

ett missförhållande ska inte följas av straffåtgärder utan det är viktigt att det finns en öppenhet 

ute i verksamheterna mellan cheferna och medarbetarna.45 Kommunens anställda får lämna ett 

intyg på att de har tagit del av informationen.46 

Orsaken till att det uppstår incidenter på arbetsplatserna som kan leda till en lex Sarah-

anmälning beror oftast på något. Det kan vara en mängd olika faktorer som gör att den anställde 

tappar fokus och gör en felhandling. Arbetsmiljöverket har listat några av dessa faktorer som 

kan leda till stress, bland annat stor arbetsbelastning, högt tempo, oklara förväntningar på 

arbetsinsatsen, oklara roller, konflikter ensamarbete, sociala kontakter, arbete med människor 

och risker för hot och våld. Dessa faktorer kan leda till konsekvenser som avvikelser som i sin 

tur kan leda till lex Sarah-anmälning, sökande av syndabockar, arbetsskador, sjukfrånvaro och 

prestationstapp. 47  Psykosociala faktorer är något som arbetsgivaren är skyldig att genom 

systematiskt arbetsmiljöarbete, som en del i det dagliga arbetet, arbeta fram åtgärder till för att 

förhindra uppkomsten av ohälsa hos sina anställda48. Genom att upprätthålla en god psykosocial 

arbetsmiljö för anställda leder till att det blir en ökad kvalitet för vårdtagarna.  

Om IVO finner brister i den utredning som gjorts av verksamhetens utredare eller i de åtgärder 

som vidtagits, kan myndigheten kräva att den ansvarige åtgärdar det som IVO anser måst 

åtgärdas. Har verksamheten brustit i att följa lagar, förordningar och andra föreskrifter kan 

myndigheten kräva att verksamheten snarast åtgärdar bristerna. Ivo kan även ålägga vite49 om 

de anser att verksamheten inte har följt deras beslut på ett korrekt sätt.50  

 

 

                                                 
43Se bilaga Informationsskyldighet 
44 SOSFS 2011:5, 2 kap. 2 § 
45 Prop. 2009/10:131, s. 43 
46 Se bilaga Intyg lex Sarah 
47 www.av.se Psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet, Arbetsmiljöverket, 2010, Gävle 
48 3 kap. 2- 2a §§ AML 
49 Vite= ett penningbelopp som en myndighet kan ålägga en verksamhet. 
5013 kap. 8 § SoL 26 c och 26 f §§ LSS 
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5 RÄTTSLIGA KONSEKVENSER AV LEX SARAH FÖR 

ARBETSTAGAREN 

I samband med en utredning kan det komma fram att en personal har agerat på ett sätt som gör 

att arbetsgivaren måste agera ur ett arbetsrättsligt perspektiv, det vill säga vidta rättsliga 

åtgärder som till exempel avstängning, varning, omplacering och avslut av tjänst, antingen 

uppsägning eller avsked. Dessa arbetsrättsliga konsekvenser regleras inte i bestämmelserna 

kring lex Sarah utan styrs av arbetsrättslig reglering.51 

När en person blir rapporterad för en händelse enligt lex Sarah kan det ibland innebära att 

personen blir avstängd från sin arbetsplats en tid, högst 30 dagar i taget, men med bibehållen 

lön, enligt kollektivavtalet.52 Detta görs för att utredningen av händelsen ska kunna göras så 

objektivt som möjligt. Innan arbetsgivaren beslutar om en avstängning ska också en 

överläggning med den berörda fackliga organisationen göras.53 

En omplacering kan göras för att undvika att den anställde ska behöva avsluta sin tjänst, men 

inte kan vara kvar på den enhet eller inom den verksamhet där anledningen till lex Sarah 

inträffade.  Personalkontoret tittar över vad den anställde har för utbildning, tidigare meriter 

och färdigheter. Sedan matchas dessa med lediga tjänster. Skulle det vara så att det inte finns 

några som passar den anställde kan det bli fråga om andra åtgärder.54 

Avslut av tjänst innebär att medarbetarens anställning upphör. Det kan antingen vara från 

arbetsgivarens sida, saklig grund för uppsägning som i de här fallen blir av personliga skäl. En 

uppsägningstid på minst en månad gäller, men beroende på hur länge den sammanlagda 

anställningstiden har varit, är det olika långa uppsägningstider.55 En medarbetare som har blivit 

uppsagd har rätt till lön och andra förmåner under hela uppsägningstiden.56 Medarbetaren kan 

också välja att säga upp sig.57  

                                                 
51 Socialstyrelsen, Lex Sarah- handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah, andra upplagan 

2014. s. 117 
52 10 § Mom. 1- 3 Allmänna bestämmelser. 
53 10 § Mom. 7 Allmänna bestämmelser. 
54 7 §  andra stycket, LAS 
55 11 § LAS 
56 12 § LAS 
57 4 § LAS 
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Att återgå till tjänst utan åtgärd innebär antingen att medarbetaren blir friad efter utredningen, 

eller att utredningen har lagts ner på grund av att det inte funnit tillräckliga bevis för att kunna 

visa om personen misskött sina arbetsuppgifter.  

Att återgå till tjänst med åtgärder innebär att arbetsgivaren bedömer att medarbetaren kan gå 

tillbaka till sin arbetsplats, men med vissa åtgärder. Varning är en åtgärd som innebär att 

medarbetaren får en skriftlig varning.58 Hur många varningar en anställd kan få är inte reglerat, 

men det är tillbörligt att efter två varningar, kan vara saklig grund för uppsägning. 

En annan åtgärd är att en handlingsplan upprättas. Här kopplas företagshälsovården in i ett 

rehabiliterande syfte. Det kan innebära att medarbetaren får en handledare som ska vara ett stöd 

i det dagliga arbetet, inte bara för den enskilde utan för hela arbetsgruppen.  

5.1 UR DEN ANMÄLDES PERSPEKTIV 

”En person som blir anmäld enligt lex Sarah hamnar i chock!” Det säger den fackliga 

representanten. I Kommunen finns det två representanter från en arbetsorganisation som har 

uppdraget att vara med som ett stöd för medarbetaren vid en anmälningssituation och under 

utredningen. Jag fick tillfälle att intervjua den ena som har haft det här uppdraget i cirka tre år. 

Det är endast personärenden som ingår i uppdraget. Enligt representanten lämnas det skriftliga 

meddelande angående avstängning som följd av en anmälan enligt lex Sarah, till den berörda 

personen ibland utan att medarbetaren får veta anledningen till anmälningen. Det kan vara så 

att den kommer till jobbet, får meddelandet och får lämna sin arbetsplats omedelbart, utan att 

få veta varför.  Besked om anledningen får de vid mötet med arbetsgivaren. Detta beror på att 

personen inte ska få möjlighet att prata med andra anställda och på så sätt försvåra utredningen. 

Kritik riktas till arbetsgivaren som inte alltid ”säkrar upp”, alltså tar reda på hur beskedet tas 

emot, om personen har någon närstående att prata med och så vidare. Enligt den fackliga 

representanten har det därför tillkommit ett tillägg i meddelandet där det finns en tid bokad för 

stödsamtal hos företagshälsovården i Kommunen. Väljer personen att avstå från samtalet ska 

den själv avboka tiden via telefon eller e-post.59  Eftersom personerna i vissa fall inte vet 

anledningen till avstängningen eller vad de blivit anmälda för, väljer de att inte ta kontakt med 

företagshälsovården då de inte vet vad de ska prata om. Ovissheten är det som är tuffast att 

hantera. 

                                                 
58 11 § Mom. 1 Allmänna bestämmelser 
59 Se bilaga ”Det här händer vid en avstängning”  
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Det är inte alltid den fackliga representanten heller vet anledningen till avstängningen och 

tycker att det skulle underlätta att få veta för att kunna bemöta personen på ett bra sätt. Det är 

först efter första mötet tillsammans med den anmälde och med arbetsgivaren som orsaken till 

anmälningen kommer fram och det är oftast dåligt bemötande eller att personen har brustit i 

tystnadsplikten. Många undrar varför just de har blivit anmälda, ”alla andra gör ju på liknande 

sätt”. Representanten kommer ofta väldigt nära personerna som blivit anmälda och vet ibland 

mer om individen än vad arbetsgivaren vet. Något som representanten tycker borde ändras på 

när det gäller första mötet är möbleringen. Oftast sitter arbetsgivaren, en representant från HR 

och den fackliga på ett led vid ett bord och den som är anmäld sitter ensam mittemot. Många 

tycker att de kommer till ett förhör där de ska bli dömda för något brottsligt. Det finns de som 

har erkänt i ren panik utan att vara ”skyldiga”, på grund av den pressade situationen. Utredaren 

har senare fått ändra beslutet eftersom det har visat sig att personen inte gjort sig skyldig till 

någon förseelse. De vanligaste reaktionerna hos personer som blir anmälda är ilska, en del blir 

förtvivlade och en del säger ingenting. Många väljer att sjukskriva sig, trots att de under 

avstängningen får vara hemma med lön. 

Representanten tycker att det är för lätt att anmäla och att det anmäls för mycket om ”småsaker”, 

det hade räckt med ett samtal först från arbetsgivare vid ett medarbetarsamtal eller 

spontansamtal för att sen gå vidare med en anmälan om det visar sig att samtalet inte gjort 

någon skillnad. En dialog kan lösa mycket. Vidare anser representanten att arbetsgivaren borde 

vara mer tydlig och närvarande på arbetsplatsen, arbetstagarna tycker att arbetsgivaren borde 

ge mer stöd och handledning vid tuffa situationer på arbetsplatsen för att undvika att misstag 

begås.  

Vanligaste följden av en lex Sarah är handledning på arbetsplatsen, det vill säga att 

företagshälsovården kopplas in och upprättar en handlingsplan som ska hjälpa och stötta såväl 

individen som arbetsgruppen. Det är ovanligt att det blir omplacering, men det förekommer, 

och i vissa fall kan det leda till något positivt eftersom personen tycker det är skönt att få komma 

till en ny arbetsplats och få en ny start.  

Att gå tillbaka till sin arbetsplats är för många obehagligt, även om de har blivit fria från 

anmälningen eller utredningen blivit nerlagd. Representanten menar att de får besked om att gå 

tillbaka nästa dag, och låtsas som inget har hänt, och tycker att arbetsgivaren borde ta bättre 

hand om sin medarbetare och stötta då denna har blivit anklagad för en förseelse och på grund 

av detta känt sig sårad och kränkt.  
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Anmälningarna har ökat och en tänkbar orsak till detta tror representanten kan vara att det har 

bytts ut en hel del chefer och det har varit omorganiseringar i verksamheterna som har gjort att 

det blir en oro i arbetsgrupperna.  

Den fackliga representanten har alltid ett avslutande samtal med personerna där det allt som 

oftast kommer fram att beskedet är det som är jobbigast, möbleringen vid mötena och att deras 

chefer inte tar sig tid att fråga hur de mår. I första skedet är det personer som blir drabbade även 

om syftet med lex Sarah är att förbättra i verksamheterna. 

”Lex Sarah är till för att förbättra ute i verksamheterna, men det drabbar ju fortfarande den 

enskilda personen och självförtroendet får sig en törn” säger den fackliga representanten.60 

Den facklige representanten gav en tydlig bild av hur personer som blivit anmälda enligt lex 

Sarah mår. Oavsett om de har begått något fel eller inte, så är det en stor psykisk påfrestning att 

bli anmäld och det är inte ovanligt att de agerar på ett panikartat sätt genom att sjukskriva sig 

eller erkänna något som de inte är skyldiga till. Den kritik som riktas mot cheferna och hur de 

hanterar situationen är negativ och representanten vill lyfta att cheferna borde bli mer ödmjuka 

i sitt bemötande av dessa personer.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Se intervjuguiden Facklig representant 
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6 ANALYS 

6.1 DISKUSSION 

När en anställd upptäcker ett missförhållande eller någon händelse som kunde ha inneburit en 

fara för en vårdtagare, har den en rapporteringsskyldighet att skyndsamt rapportera detta till 

närmast berörda chef. Detta framgår tydligt i lagtexter och i föreskrifter. Chefens 

informationsplikt gör att lex Sarah är något som inte någon anställd i en verksamhet inom SoL 

eller LSS inte har vetskap om. Utredningsrutinerna och handläggning av lex Sarah är 

detaljerade och ger inte utrymme för missförstånd. Kommunen jag har undersökt har upprättat 

rutiner med lagar och föreskrifter som underlag och enligt SAS är arbetet kring att utreda lex 

Sara-rapporter ett krävande, men meningsfullt arbete som ger möjligheter att förbättra arbetet 

kring kvalitet och säkerhet för både personal och vårdtagare ute i verksamheterna. 

Tillsynsmyndigheten IVO utreder och följer upp verksamheter och kontrollerar att åtgärder har 

vidtagits och att åtgärderna har vidtagits på rätt sätt. Deras arbete är av stor betydelse för 

verksamheterna när det gäller uppföljning av lex Sarah-anmälningar, och leder till att 

vårdkvaliteten och patientsäkerheten förstärks.  

De ändringar som infördes 2011 där bestämmelserna innebar dels ett utökat ansvarområde och 

dels ett utökat ansvar för anställda61 har gjort att man kan se en ökning, inte bara rapporteringar 

utan också en ökning i antalet beslutade lex Sarah- ärenden. Detta visar på att anställda 

rapporterar i mycket högre utsträckning, än de gjorde innan de nya bestämmelserna och att det 

faktiskt ökar i antalet missförhållanden ute i verksamheterna62. Orsakerna till detta kan vara 

flera, men en trolig orsak är att för de anställda har det blivit en plikt istället för en rättighet att 

rapportera. Att inte utföra sin plikt är förenat med påföljd, det vill säga att inte rapportera ett 

missförhållande kan i sin tur leda till en lex Sara- anmälan och det kanske gör att anställda är 

mer ”på tå” och har en förstärkt uppsikt över sina medarbetare. Min tolkning av det ökade 

antalet inkomna rapporter är att det troligen inte är så förvånande att de har ökat med tanke på 

de nya bestämmelserna, det som överraskar är ändå att antalet beslutade lex Sarah anmälningar 

har ökat så drastiskt. Syftet med bestämmelserna är att hitta åtgärder för att avhjälpa, undanröja 

och förhindra missförhållanden, men om antalet lex Sarah- anmälningar ökar, pekar det på att 

det åtgärdas för lite ute i verksamheterna. Den fackliga representanten nämnde att i den 

                                                 
61 Se kap. 4.1 
62 Se kap. 3 



  Rättsvetenskap 2RV01E 

 

25 

  

 

 

kommun som jag har valt att fokusera på, har det varit en hel del organisatoriska förändringar 

och en stor omsättning av chefer vilket kan vara en orsak till att lex Sarah-rapporter ökar men 

också att arbetsgivaren inte riktigt prioriterar eller helt enkelt inte hinner med 

åtgärdshanteringen.  

Lex Sarah innefattar bestämmelser som ska förbättra, förstärka patientsäkerheten och ska 

kvalitetssäkra arbetsmiljön för anställda. Att en anställd gör fel, som leder till situationer i 

verksamheterna vilket kan medföra en lex Sarah- anmälan, beror på brister i organisationen. 

Det är arbetsgivarens skyldighet att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö för sin 

arbetstagare. Stressiga situationer, långa arbetspass, ökad vårdtyngd eller konflikter i 

arbetsgrupperna kan rubba balansen hos medarbetarna och risken ökar för att fel eller misstag 

begås.63 Det är också arbetsgivaren som ska hitta åtgärder för att kvalitetssäkra och aldrig den 

enskilde anställde. Men att bli anmäld som enskild person enligt lex Sarah är en chockartad 

upplevelse för många och är kopplat till ångestfyllda tankar om att ha gjort fel, inte fullgjort 

sina förpliktelser, bemött en vårdtagare på ett felaktigt sätt, och kanske till och med svikit sin 

chef eller sina arbetskamrater. Känslan av att ha blivit ”misstänkt” för en förseelse, bli avstängd 

från sitt arbete och inte veta varför, kanske få byta arbetsplats eller gå tillbaka och känna 

blickarna i ryggen är för många outhärdligt. Som den fackliga representanten berättade, är det 

en hel del av dessa människor som sjukskriver sig, i ren panik, för att de skäms. Vad ska mina 

arbetskamrater säga? Vad tänker andra, min familj? Omgivningen kanske tänker: ”ingen rök 

utan eld”, det vill säga, det är inte utan en anledning som någon blir anmäld. Detta upplever en 

del som kränkande och det blir en känsla av att bli uthängd och utpekad. En del av denna uppsats 

var att fånga upp dessa personer och få ta del av deras upplevelser, men det är ett känsligt ämne 

och detta har jag fått erfara då jag sökt information från SAS, företagshälsovården och HR-

konsulten. Att få träffa dessa personer förstår jag blir problematiskt, dels för risken att riva upp 

obehagliga känslor hos dessa personer, och dels att sekretessen är hög kring detta ämne, men 

efter intervjun med den fackliga representanten fick jag dock en bild av hur dessa människor 

upplever situationerna.  

Den fackliga representanten riktar också kritik mot arbetsgivaren som, enligt hen, inte tar hand 

om sin personal, när meddelandet om att personen har blivit anmäld eller varit inblandad i en 

händelse av allvarlig karaktär, lämnas. De kan komma till sin arbetsplats och få beskedet i 

handen och måste sedan omedelbart lämna. Det är inte alltid de får reda på varför utan de får 

                                                 
63 Se kap. 4.3 
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gå hem med ovissheten i tankarna. Vid något tillfälle har chefen ringt på hos den berörde och 

lämnat beskedet i dörren och gått därifrån.64 Anledningen till varför personen inte får reda på 

orsaken, kan ibland bero på att det kan ha betydelse för utredningen och att den anmälde inte 

börjar prata med sina arbetskamrater eller dylikt. Arbetsgivaren tycks heller inte vara så bra på 

att ta hand om den anmälde efter en utredning. Eftersom en medarbetare, som har varit anmäld 

eller föremål för en lex Sarah-utredning, kan komma tillbaka till sin arbetsplats, antingen utan 

åtgärd eller med åtgärd, är det viktigt att personen får det stöd som krävs ur ett psykosocialt 

perspektiv. 

Lex Sarah är en svensk företeelse, men det är intressant att Finland har ”haft ögonen på oss” i 

Sverige och att vissa politiker vill ha in bestämmelser i deras lagstiftning som kan liknas vid 

lex Sarah, men i nuläget anser den sittande regeringen att en utökning av bestämmelserna inte 

är nödvändig utan den reglering som finns kring att anmäla missförhållanden i Finland är 

tillräcklig och fyller sitt syfte.65 

6.2 SLUTSATS 

I min första frågeställning vill jag veta hur den rättsliga regleringen ser ut och hur 

utvecklingstrenden ser ut i statistiken kring lex Sarah. Genom att Socialstyrelsen har 

sammanställt en handbok för tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah där lagar, 

föreskrifter, allmänna råd beskriver rapporteringsskyldigheten för anställda, hur rapporteringar 

ska göras, vem som ska rapportera, till vem och i vilket syfte gör att det underlättar för anställda 

och för arbetsgivare att hantera lex Sarah. Varje verksamhet ska upprätta rutiner för 

handläggning och bestämma vem som bär huvudansvaret för utredningarna i verksamheten och 

vem som ska anmäla till IVO. På detta sätt blir det tydligt vem som gör vad och det underlättar 

arbetet. Statistikens utveckling visar att antalet rapporterade missförhållanden på kommunal 

nivå, men även på nationell nivå har ökat de sista två åren. Detta kan tolkas på flertalet sätt. För 

det första kan ökningen bero på att efter de nya bestämmelserna som infördes 2011 tillkom det 

verksamheter som inte tidigare varit berörda av bestämmelserna kring Lex Sarah. För det andra 

kan det bero på att den ökade medvetenheten kring rapporteringsskyldigheten gjort att anställda 

är mer på alerten och faktiskt rapportera händelser som utgör missförhållanden eller risk för 

missförhållanden. En tydlighet i vad som ska rapporteras, vad som räknas som missförhållande, 

kan också vara en bidragande orsak till ökningen. En tredje orsak till den ökande statistiken kan 

                                                 
64 Se kap. 5.1 
65 Se kap. 1.3 
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bero på att förändringar i organisationer och stora omsättningar av chefer gör att det blir obalans 

ute i verksamheterna som leder till ökad stress för anställda.  

Min andra frågeställning består i att ta reda på vilka rättsliga konsekvenser som kan följa efter 

en anmälning enligt lex Sarah, dels för arbetstagare men också för arbetsgivare. Att bli anmäld 

för en lex Sarah innebär att en arbetstagare har gjort något som inneburit att ett missförhållande 

har uppstått som har rapporterats till chefen. Beroende på om förseelsen är av allvarlig karaktär 

eller har upprepats för många gånger, kan det bli arbetsrättsliga följder som till exempel 

varning, uppsägning, omplacering eller avsked. När en arbetstagare blir avstängd från sin 

arbetsplats är det för att underlätta utredningen av lex Sarah. För arbetsgivaren gäller det att 

vidta åtgärder efter en lex Sarah-anmälning som kan innebära förbättringsarbeten i processer 

och rutiner för att kvalitetssäkra arbetet för de anställda och även öka säkerheten för vårdtagare. 

Anser IVO, efter en granskning, att arbetsgivaren brustit i att vidta nödvändiga åtgärder kan 

IVO ålägga krav på att åtgärderna genomförs. Skulle arbetsgivaren ha underlåtit sig att följa 

lagar, förordningar eller föreskrifter, kan IVO:s åläggande förenas med vite. Arbetsgivaren har 

skyldighet att upprätthålla en god psykosocial arbetsmiljö och detta leder in på min tredje och 

sista frågeställning, nämligen hur kan en arbetstagare uppleva en lex Sarah-anmälning?  

Efter samtal med den facklige representanten är det tydligt att personerna mår väldigt dåligt och 

att en anmälan enligt lex Sarah är förenat med skam och skuldkänslor. Även om personerna är 

skyldiga till det de blivit anmälda för, riktar representanten kritik mot arbetsgivarna som inte 

följer upp tillräckligt för att kontrollera hur personerna hanterar situationen och hur de mår. 

Som beskrivs i kapitel 5.1 är det en chockartad upplevelse för många och de sjukskriver sig 

trots att de under avstängningen får behålla sin lön. En del har erkänt trots att de inte är skyldiga. 

6.3 SLUTORD 

Lex Sarah är ett känsligt ämne, inte minst när det gäller hur personer som har blivit anmälda 

upplever situationer och hur de mår psykiskt. Vad jag förstår genom att ha pratat med den 

fackliga representanten så är det en mycket obehaglig upplevelse att bli anmäld. Det har varit 

lite problematiskt att skaffa material till denna uppsats, eftersom det är så sekretessbelagt. Min 

ambition var att få ta del av ärenden och utredningar, men tyvärr har jag fått släppa det spåret. 

Det har självklart varit behjälpligt att få ta del av statistik och ha fått prata med någon som har 

varit närvarande vid flertalet fall för att få en bild av hur ganska omfattande lex Sarah faktiskt 

är. Något som gör mig lite orolig är sättet chefer tycks hantera ”eftervården” av att en anställd 
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varit föremål för lex Sarah. Jag har ju själv varit med vid ett omplaceringsfall och kan väl tycka 

att chefen där inte var helt oberörd, men den fackliga representanten ger en annan bild.  

6.4 VIDARE FORSKNING 

Jag har inte kunna hitta någon forskning kring hur anställda blir bemötta efter en anmälan enligt 

lex Sarah utan mycket av forskningen handlar om anställdas rätt till yttrandefrihet och hur 

personer blir behandlade efter de har anmält något missförhållande. Arbetsgivarens 

ansvarstagande gällande delgivning av beslut om utredning, under utredning och uppföljning 

efteråt av arbetstagare som har blivit anmälda enligt lex Sarah finns inte heller i tidigare 

forskning. Eftersom det återkommande ämnet i den här uppsatsen är hur anställda mår efter en 

anmälan enligt lex Sarah och att cheferna inte tycks följa upp sina anställda på ett bra sätt tror 

jag det skulle vara intressant att forska vidare på ämnet och försöka komma fram till en 

handlingsplan för chefer för att på ett lättare sätt kunna följa upp och stötta sina anställda. 
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Informationsskyldighet 

Intyg Lex Sarah 

Utredningsförfarandet i Kommunen 

Handläggning av lex Sarah i Kommunen 

Intervjuguide SAS 

Intervjuguide Facklig representant 
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Bilaga Informationsskyldighet 

Rutin informationsskyldighet lex Sarah 

Dokumenttyp: Rutin 
Beslutad av: Socialnämnden (Klicka här för att ange datum. § ) 
Gäller för: Socialförvaltningen 
Giltig fr.o.m.: 2011-09-29 
Dokumentansvarig: Camilla Waern-Nyström, utvecklingsledare 
Senast reviderad: 2014-08-11  
Senast granskad: 2014-08-11 

Information angående skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden ska 

ges till:   

 Anställda inom socialförvaltningen 

 Vikarier oavsett omfattning 

 Praktikanter 

 Deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (ej deltagare i våra verksamheter) 

 Uppdragstagare, dock ej familjehem, kontaktfamiljer eller kontaktpersoner 

Den rapporteringsskyldige behöver inte utföra direkt vård/behandlingsarbete utan gäller till exempel 

även för en som handlägger ärenden eller har en stabsfunktion.  

Information angående skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden ska 

ges på följande sätt:  

 Skriftliga och muntliga rutiner lämnas till samtliga rapporteringsskyldiga i samband med 

introduktion, vid påbörjat uppdrag eller vid förändringar. 

Ansvarig: Personalansvarig chef.  

 

 Underskrift Lex Sarahintyg  

Rapporteringsskyldiga ska skriva under ett intyg där de intygar att de är införstådda med sin 

rapporteringsskyldighet samt att de tagit del av förvaltningens rutin kring lex Sarah. 

Ansvarig: Personalansvarig chef. Intyget förvaras i personalakt hos chef.  

 

 Rapporteringsskyldig personal inom socialförvaltningen skall få information på arbetsplatsträffar 

eller liknande minst en gång per år. 

Ansvarig: Personalansvarig chef.  

 

 

 Information om lex Sarah på intranätet handen. 

Ansvarig: Lex Sarahansvarig i förvaltningen ansvarar för att rutin och uppdaterad information 

om lex Sarah finns tillgängligt på socialförvaltningens interna nätverk Vhandea.  
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Bilaga Intyg Lex Sarah     (1/2) 

Intyg lex Sarah 

Härmed intygas att jag är införstådd med rapporteringsskyldigheten enligt 14 kap 2 och 3 § 

SoL som jag har att iaktta i min befattning 

Namn 

 

Personnummer 

 

Befattning 

 

Datum 

 

Underskrift 

 

 

 

14 kap. 2-7 §§ socialtjänstlagen. 

2 § Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska 

medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Lag 

(2010:429). 

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). 

4 § Den som enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera den som fullgör uppgifter inom respektive 

verksamhet om de skyldigheter som han eller hon har enligt 2 och 3 §§. Lag (2010:429). 

5 § Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 3 § ska ta emot rapporter ska informera 

berörd socialnämnd om de rapporter han eller hon har tagit emot. Lag (2010:429). 

6 § Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska dokumenteras, utredas och 

avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. Lag (2010:429). 

7 § Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska snarast 

anmälas till Socialstyrelsen. Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas 

anmälan. Anmälan ska göras av 

1. socialnämnden, 

2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet, eller 

3. Statens institutionsstyrelses ledning.     

Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörd socialnämnd om anmälan. Lag 

(2010:429). 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5)  

2 kap. Rapporteringsskyldigheten 

Vem som omfattas av skyldigheten 
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      (2/2) 

1 § Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska gälla för den som är 

1. anställd,  

2. uppdragstagare,  

3. praktikant eller motsvarande under utbildning, och  

4. deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program.  

 

Information till de rapporteringsskyldiga 

2 § Information om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska ges 

till den som omfattas av skyldigheten när han eller hon påbörjar en anställning, ett uppdrag, en 

praktikperiod eller liknande. Informationen ska därefter ges återkommande.  

Information om vem i verksamheten som är utsedd att vara mottagare av rapporter ska också ges vid 

det första tillfället samt vid senare tillfälle om förändring av mottagare görs.  

Allmänna råd 

Informationen om rapporteringsskyldigheten bör ges både muntligt och skriftligt minst en gång per år.  

Vad som ska rapporteras 

3 § Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS, ska avses såväl 

utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att 

utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, 

säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.  

 

Med en påtaglig risk för ett missförhållande, som också ska rapporteras, ska avses att det är fråga om en 

uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. 
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Bilaga Rapport om missförhållande 

Rapport om missförhållanden enligt 14 kap 3 § socialtjänstlagen 
Rapporten 66gäller 

 Missförhållanden 

 Påtaglig risk för missförhållande/klar och konkret risk för missförhållande 

Uppgiftslämnare  

Namn och titel 

 

Datum och tidpunkt för händelsen 

Händelsedatum 

 

Klockan 

 

Den enskilde brukaren eller de enskilda brukarna som berörs av rapporten 

Initialer 

 

Typ av missförhållande alternativt risk för missförhållande (flera alternativ kan anges) 

Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av 

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

inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas:  

    Fysiska övergrepp (slag, nypningar, hårdhänt handlag, sexuell a övergrepp) 

    Psykiska övergrepp (hot, bestraffningar, trakasserier, sexuella trakasserier, skrämsel, 

kränkningar) 

    Brister i bemötandet 

    Brister i rättsäkerhet vid handläggning och genomförande 

    Brister i utförandet av insatser (insatser som utförs felaktigt eller inte alls) 

    Brister i fysisk miljö, utrustning och teknik 

    Ekonomiska övergrepp (stöld, utpressning eller förskingring) 

    Annat 

Har omedelbara åtgärder vidtagits? 

    Ja      Nej 

Är närmsta chef informerad (ej berörd chef)? 

    Ja      Nej 

Underskrift 

Ort och datum 

 

För- och efternamn 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Redogörelse av händelsen görs på blanketten ”redogörelse lex Sarah SO”. Rapport och redogörelse lämnas 

tillsammans så fort som möjligt till närmsta ej berörda chef.  
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Bilaga Avstängning 

Det här händer vid en avstängning 
 

Du är avstängd från ditt arbete eftersom det har kommit till arbetsgivarens kännedom att du är 

berörd av en händelse av allvarlig karaktär som måste utredas. 

När arbetsgivaren får kännedom om en allvarlig händelse måste detta utredas. För att kunna göra en 

utredning så objektiv som möjligt så har du blivit avstängd från ditt arbete. 

Du kommer att få träffa en arbetsgivarrepresentant som kommer att samtala med di och andra 

personer som är berörda av händelsen. Många gånger är även en HR-konsult med under 

utredningen. Denna träffa kommer äga rum enligt nedan: 

Datum: 

Tid: 

Plats: 

Ta gärna kontakt med din fackliga organisation de kan vara ett bra stöd att ha med sig under 

utredningen. 

Att bli avstängd kan skapa många känslor. Det kan vara bra att samtala med någon utomstående 

därför har vi bokat en tid för stödsamtal på sensia företagshälsovård. 

Datum: 

Tid: 

Väljer du att avstå från samtalsstödet vänligen avboka tiden via telefon 0383-400000 eller via e-post 

kkkkkkkkkkkkkkk. 

Har du frågor om utredningen kan du kontakta: 

Namn: 

Tel: 

Mail: 

Kommunledningsförvaltningen  

Ksdjfkfjalksjfalkjfa 

LksjdfkaljfhafhasjfhsjfsahfölasfhB 
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Bilaga handläggning av lex Sara i Kommunen 

Lex Sarah- rapport (SOSFS 2011:5, 5 kap) 

Utredningsförfarandet 

Dokumentation av utredning och vidtagna åtgärder 

1 § Dokumentationen, enligt 14 kap. 6 SoL, och 24 e § LSS, ska göras fortlöpande 

2 § Dokumentationen av utredningen skall utvisa 

1. vad det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande har 

bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den enskilde, 

2. när den muntliga eller skriftliga rapporten har tagits emot, 

3. när och hur missförhållandet eller risken för ett missförhållande har 

uppmärksammats, 

3:1 när missförhållandet har inträffat, 

4. de orsaker till missförhållandet eller risken för ett missförhållande som har 

identifierats, 

5. om något liknande har inträffat i verksamheten tidigare och i så fall varför det har 

inträffat igen, och 

6. bedömningen av om något liknande skulle kunna inträffa igen, 

§ 3 Av dokumentationen ska det vidare framgå 

1. vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet 

eller risken samt tidpunkt för dessa 

2. vad som i övrigt framkommit under utredningen, och 

3. vilket beslut eller ställningstagande som utredningen har avslutats med. 

 

 

Namn: 

Titel: 
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Bilaga Intervjuguide SAS 

1. Beskriv kortfattat ditt yrke 

2. Hur går en rapportering till? 

3. Hur ser utredningsprocessen ut? 

4. Hur ser statistiken ut mellan 2010 och 2014? 

5. Är det någon skillnad i jämställdhet, t ex mellan manligt och kvinnligt? 

6. Vilka svårigheter kan du se i utredningsprocessen? 

7. Vilka konsekvenser kan det bli efter en anmälan enligt lex Sarah? 

8. Är lex Sarah ett bra sätt att säkra kvaliteten och säkerheten ute i verksamheterna? 

9. Skulle en förändring av lex Sarah vara nödvändig och i så fall hur? 

10. Övriga funderingar? 
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Bilaga Intervjuguide Facklig representant 

1. Vilken roll har du vid en anmälningssituation? 

2. Hur många ärenden kan det bli på ett år? 

3. Beskriv ett ärende. 

4. Hur ser din erfarenhet av avstängningar ut? 

5. Vilken är den vanligaste reaktionen hos personer som hamnar i sådana situationer? 

6. Vet du om personer som blir anmälda tar kontakt med företagshälsovården för 

stödsamtal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


