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Abstract 

Enligt Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap, har förvaltningsreformer 

under de senaste decennierna gjort att tjänstemän blivit mindre benägna att 

rapportera om oegentligheter. I vår uppsats prövar vi detta påstående som är en 

del av ekonomismen. Detta gör vi genom att intervjua tjänstemän inom den 

offentliga förvaltningen för att undersöka huruvida de skulle rapportera 

oegentligheter eller inte. Vi diskuterar förutsättningar som främjar visslande samt 

vad det är som motverkar visslande. Vidare analyserar vi tjänstemannarollen och 

dess olika lojaliteter. Vi har även undersökt vilket juridiskt skydd det finns för 

whistleblowers. Våra respondenter har alla svarat att tjänstemän i deras 

förvaltningar skulle rapportera. Då vi har fått svar som inte helt överensstämmer 

med Lundquists teori gör vi även en teorianvändande ansats. Genom att använda 

institutionalismen försöker vi förklara våra resultat och kommer då fram till att det 

informella inte endast behöver förhindra visslande utan även kan främja det.  

 

Nyckelord: whistleblower, tjänstemannen, new public management, ekonomism, 

institutionalism.   

Antal ord: 9515 
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1 Inledning 

1.1 Frågeställning och syfte  

 

År 2009 framkom det att landshövdingen på Gotland, Marianne Samuelsson, 

hade beviljat företagaren Max Hansson dispens från strandskyddet samtidigt som 

hon nekat två pensionärer samma dispens då de önskade bygga en stuga på sin 

tomt.  Att detta kom till allmänhetens kännedom berodde på att en tjänsteman som 

arbetade för Marianne Samuelsson visslade genom att gå ut i media med en 

ljudupptagning där Samuelsson talar om självklarheten i att behandla folk olika 

med på tanke på deras position i samhället. Detta är ett nutida exempel på en 

tjänsteman som visat civilkurage och avslöjat att hans chef har handlat olagligt 

och moraliskt fel.  

Fallet illustrerar på vilket sätt en tjänsteman kan göra oegentligheter i 

förvaltningen kända för allmänheten. Hur man som tjänsteman bör agera i en 

sådan situation är dock inte enkelt att avgöra. Enligt Lennart Lundquist, professor 

i statsvetenskap, slits tjänstemannen mellan lojaliteten mot arbetsgivaren, lagarna 

och medborgarna. Enligt Lundquist är det tjänstemännens ansvar att agera 

whistleblowers om oegentligheter försiggår i förvaltningen (Lundquist, 1998, s. 

198). Enligt Lundquist har denna inställning förändrats sedan ekonomismen 

började dominera för några decennier sedan (Lundquist, 1998, s. 145). I denna 

uppsats ämnar vi undersöka tjänstemännens inställning att agera whistleblowers i 

den moderna svenska förvaltningen.   

Lundquists hypotes är att risken har ökat för att tjänstemän inte vågar vissla. I 

Demokratins väktare skriver han att ekonomismen som dominerar i den offentliga 

förvaltningen gör att ämbetsmannen i större utsträckning blir beroende av sina 

chefer. ”Detta försvårar allvarligt deras möjligheter att hävda civilkurage om 

cheferna skulle handla olagligt eller moraliskt fel” (Lundquist, 1998, s.145). Även 

Andersson tror att så är fallet. Han poängterar att tjänstemän ”…seem to be more 

afraid than before to expose improprieties which is alarming since whistle-

blowing and criticisms of mismanagement are an important mechanism for 

keeping corruption at bay” (Andersson, 2003, s.144). Ylva Hasselberg hävdar inte 

direkt detsamma, men hon skriver att anställningstryggheten för tjänstemännen 

minskar (Hasselberg, 2001). Detta är något som indirekt visar på att risken för att 

tjänstemän skulle hålla tyst om oegentligheter ökar. I dagens nyheter 1998 

publicerades ett resultat från en undersökning som visade att en av tre tjänstemän 

trodde att deras kollegor har blivit räddare för att kritisera sina överordnade. 

Ungefär 20 % sade sig undvika att kritisera sina chefer (Andersson, 2003, s. 148). 

Svensson skriver även att under 1990-talet ökade antalet klagomål till 

ombudsmannen från tjänstemän som upplevde att deras rätt att yttra sig 
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inskränktes (Svensson, 1998). Lundquist hävdar att de senaste decenniernas 

förvaltningsreformer har lett till att tjänstemän har blivit mindre benägna att 

rapportera om oegentligheter i förvaltningen. Syftet är att pröva den del av 

Lundquists teori om att tjänstemännen inte längre skulle vara lika benägna att 

vissla.  

 

Vår frågeställning är följande:  

 

 Är tjänstemän villiga att agera whistleblowers i dagens offentliga 

förvaltning? 

1.2 Teoretisk ansats 

Vi gör en teoriprövande studie där vi prövar den del av ekonomismen som handlar 

om tjänstemannens ändrade inställning till att vissla i svensk offentlig förvaltning. 

Ekonomismen är en mer omfattande teori men vi kommer som sagt att prova den 

del där Lundquist hävdar att det kan ha blivit svårare för tjänstemännen att vissla. 

Finner vi att Lundquists teori inte stämmer med det vi får fram genom våra 

undersökningar kommer vi att belysa hur våra resultat kan förklaras med hjälp av 

institutionalismen. Det vill säga, vår undersökning kommer även att innehålla 

inslag av teorianvändning. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Precis som Lundquist avser vi med oegentligheter allt som är omoraliskt eller 

olagligt, allt som strider mot vårt offentliga etos, det vill säga demokrativärdena 

och ekonomivärden som ska respekteras samtidigt (Lundquist, 1998, s. 113). 

Med tjänsteman avser vi en person som är anställd inom den offentliga 

sektorn.  

Med whistleblower avser vi en tjänsteman som upptäcker en oegentlighet och 

väljer att rapportera om den (Karlsson et al., 2007, s. 135). Vi kommer hädanefter 

att använda en svensk benämning på whistleblower och whistleblowing, nämligen 

visslare och visslande.  

Enligt Rövik betyder begreppet ”ekonomism” en åsikt enligt vilken ” alla 

typer av organisationer bör utformas med företaget som idealbild, och … de också 

bör uppträda som företag eller affärsrörelser” (Rövik, 2007, s. 135).  

1.4 Avgränsningar 

Visslande förekommer på många platser i världen, inom både privat och offentlig 

sektor och har gjort så under ett antal decennier. Vi kommer i vår undersökning 
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att avgränsa oss till tjänstemäns inställning till visslande i den svenska offentliga 

förvaltningen.  Inom ramen för en b-uppsats kan vi omöjligt intervjua tjänstemän 

från alla förvaltningar och därför har vi gjort ett urval. Vi har valt att intervjua 

några chefer och några tjänstemän som inte är i chefspositioner för att få 

uppfattningar från tjänstemän som arbetar på förvaltningens olika nivåer. Vi har 

dessutom avgränsat oss tidsmässigt till att fokusera på hur det ser ut idag. Vidare 

har vi valt att inte fokusera på förändringar i tjänstemännens inställningar över tid 

eftersom det innebär svårigheter i mätningen. Dock kommer vi att ha med en 

fråga om hur tjänstemännens inställning till att vissla har förändrats eftersom det 

är av intresse för vår analys.  

1.5 Disposition 

Kapitel 1 är ett inledande kapitel där vi presenterar vår frågeställning och vårt 

syfte, redogör för vår teoretiska ansats, definierar uppsatsens centrala begrepp och 

beskriver avgränsningar vi har gjort. Kapitel två handlar om vårt tillvägagångssätt, 

då vi utförligt beskriver vår metod, listar de olika typer av material vi ska använda 

och talar om hur vi har tänkt kring genomförandet av intervjuerna. I detta kapitel 

diskuteras även uppsatsens validitet och reliabilitet. I kapitel 3 presenteras teorier 

som vi använder, nämligen ekonomismen och institutionalismen. Här redogör vi 

också för teorin kring whistleblowing i sig, samt för New public management 

reformer, vilka vi betraktar snarare som bakgrund för vår undersökning. Kapitel 4 

är analysdelen i vår uppsats. Detta är uppdelat i enlighet med vårt 

klassificeringsinstrument. Här knyter vi ihop teorierna med det material vi har 

samlat in. Kapitlet avslutas med att vi belyser möjliga förklaringar av våra resultat 

utifrån ett institutionellt perspektiv. I kapitel 5 besvarar vi vår frågeställning, samt 

presenterar och diskuterar slutsatser.     
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2 Metod 

2.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen ska baseras på analys av sekundärt material i form av böcker 

och artiklar. Avsikten är att undersöka vilken uppfattning det finns bland de 

forskare som undersöker tjänstemäns benägenhet att agera visslare, det vill säga 

vilken tendens det talas om bland forskare. 

Vidare kommer vi att testa om deras uppfattningar stämmer överens med 

verkligheten. Detta kommer vi att undersöka genom att intervjua tjänstemän i 

olika förvaltningar. Vi kommer således att ta reda på huruvida tjänstemän är 

benägna att agera visslare nuförtiden.    

Vi kommer även att koppla resultatet av vår undersökning till NPM-reformen 

som har skett i den svenska förvaltningen under de senaste decennierna och enligt 

oss har en möjlig betydelse för tjänstemäns inställning att vissla. Vi kommer i vår 

studie att undersöka tjänstemannarollen som visslare i ett land, Sverige. 

Vi kommer även att titta på den svenska lagstiftningen och undersöka vilket 

skydd det finns för visslare angående meddelarfrihet, skydd mot uppsägning och 

så vidare, eftersom vi tror att de institutionella ramar som finns fungerar som 

förutsättningar för tjänstemäns inställning att agera visslare.  

Studien ska vara av teoriprövande karaktär (Esaiasson et al., 2007, s. 42). Vi 

kommer att pröva Lundquists teori om att tjänstemän inte vågar vissla genom att 

ta reda på hur moderna tjänstemäns uppfattar huruvida tjänstemän på deras 

förvaltningar är benägna att vissla. För att göra det ska vi samla in material genom 

intervjuer.   

För att strukturera vår analys kommer vi att utgå ifrån Lundquists modell över 

vad som främjar tjänstemännens inställning att vissla. Vi kommer således att 

använda modellen som ett klassificeringsinstrument. Efter att ha gjort detta 

kommer vi att sortera in det material vi själva har insamlat på modellens olika 

beståndsdelar och på så vis prova Lundquists teori på den verklighet vi har funnit.  

2.2 Material 

 

Vi kommer att använda oss av sekundärt material i form av artiklar och 

böcker. Det primära materialet består av svenska lagar som berör den här 

problematiken samt vårt intervjumaterial.  
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2.2.1 Intervjuer 

 

Vikten kommer att läggas vid intervjuer med tjänstemän, vilka kommer att vara 

anonyma. Våra intervjuer kommer att bygga på perceptioner, det vill säga 

tjänstemännens uppfattningar och inte faktiska erfarenheter eftersom vi som 

studenter inte kan fråga rakt ut om det förekommer oegentligheter och om någon i 

så fall skulle vissla om det.  

Det vi genomför kommer att vara en respondentundersökning, nämligen 

samtalsintervjuundersökning, då vi främst ska fråga om människors uppfattningar 

och föreställningar och inte deras egna erfarenheter (Esaiasson et al., 2007, s. 

260). Vi kommer dock även att göra ett par mejlintervjuer då det är svårt att träffa 

alla vi vill intervjua personligen. Vi kommer att välja ett litet antal tjänstemän 

eftersom vi tror vi kan få en bra bild om vi vid intervjuer går in på djupet. Vi 

måste här påpeka att vi på förhand inte kan välja ett visst antal, utan att vi gör 

intervjuer tills vi får en tillförlitlig bild (Esaiasson et al., 2007, s. 292).  

Vad gäller urvalet av respondenter måste vi hitta personer som jobbar på 

förvaltningar där verksamheten potentiellt kan vara i riskzonen för oegentligheter, 

exempelvis där tjänstemännen fattar beslut om fördelning av resurser, det vill säga 

personer som potentiellt kan ha erfarenheter av en sådan situation. Vi använder 

således principen om intensitet i urvalet (Esaiasson et al., 2007, s. 293). Vi tänker 

intervjua både chefer och handläggare eller andra anställda. Vi kommer att ha 

olika frågor beroende på om vi intervjuar chefer eller deras anställda.  Framförallt 

har vi fokuserat på att få spridning i urvalet av tjänstemän genom att intervjua 

tjänstemän från olika förvaltningar. Om vi intervjuade tjänstemän från en 

organisation skulle risken bli stor att svaren präglas av den stämning som finns i 

organisationen och dess organisationskultur.  

Vi är medvetna om att eftersom vi frågar om människors uppfattningar och 

benägenhet att agera visslare är det svårt att garantera att de svar vi får är absolut 

sanna. Vi har i alla fall gjort ett grundligt förberedelsearbete inför intervjuerna, 

samt försökt be intervjupersonerna att förklara vad de menar med sina olika 

utsagor och vi gav respondenterna tillräckligt mycket tid för att utveckla sina 

resonemang (Krag Jacobsen, 1993, s. 145). Vi instämmer även med att sanning 

aldrig är något absolut (ibid.).  

Vi har utformat intervjuerna på ett sådant sätt att frågorna går att applicera på 

olika förvaltningar. Valet föll på uttrycket oegentligheter då det finns mycket som 

kan inkluderas i detta uttryck. Oegentligheter kan innebära olika företeelser i olika 

förvaltningar. Eftersom det är uppfattningar vi mäter är det tjänstemännens egna 

tolkningar som ges utrymme.  

 

2.2.2 Validitet och reliabilitet  

Eftersom vårt syfte är att pröva Lundquists teori använder vi oss av de 

viktigaste påståenden i hans teori om att förutsättningarna som främjar civilkurage 

har försämrats och frågade tjänstemännen hur de upplever situationen.  

Validitet innebär att operationaliseringen verkligen pekar ut det som teorin 

avser att undersöka (Lundquist, 1993, s.99). Detta tror vi oss kunna uppnå då våra 
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frågor är utformade på ett sådant sätt att tjänstemännen kan tänka sig att svara 

sanningsenligt då frågorna inte är riktade till dem personligen. Vi frågar om 

uppfattningar vilket i sig innebär att det inte blir objektivt, men då det är 

inställningar vi mäter utgör det inte något problem.  

Vi har intervjuat personer på olika förvaltningar och med olika erfarenheter, 

vilket stärker validiteten. Dessutom baserar vi vår undersökning på den moderna 

forskningen vilket även det bidrar till att stärka validiteten.  

Reliabilitet innebär att operationaliseringen gör det möjligt att mäta precist 

(Lundquist, 1993, s.99). Vi har valt ut tjänstemän inom offentliga förvaltningar 

som kan ha påverkats av NPM-reformerna. Vi har ett avgränsat fenomen, 

visslande, och vi har en avgränsad yrkeskår, tjänstemän inom offentlig 

förvaltning. Med den frågeställning vi har valt bedömer vi att vi uppnår relativt 

hög reliabilitet.  

Vi kan samtidigt inte vara helt säkra på att de tjänstemän som vi intervjuade 

var absolut ärliga när de svarade på frågorna eftersom frågorna av vissa kunde 

uppfattas som känsliga. Vi kan därför inte garantera att svaren vi har fått är helt 

igenom trovärdiga. Vi har dock utformat frågorna på ett sådant sätt att vi ska 

uppnå en så hög trovärdighet som möjligt, bland annat genom att fråga om 

uppfattningar istället för erfarenheter. Detta gör det mindre personligt och 

möjligtvis lättare för dem att vara ärliga.   
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3  Teorier 

I detta avsnitt redogör vi för ekonomismen, samt andra teorier som kan hjälpa 

oss att förstå tjänstemäns inställning till visslande. Dessa teorier är ekonomismen 

och institutionalismen. Konsekvenser av NPM ska användas snarare som 

bakgrund då vi ska relatera våra resultat till dessa.  

Institutionalismen kommer vi att använda som en teori där det påstås att regler 

har en primär betydelse för hur tjänstemän inom förvaltningen ska agera. 

Förändringar i institutionella förutsättningar kan göra att tjänstemän blir mer eller 

mindre benägna att avslöja oegentligheter i förvaltningen. 

Enligt Lundquist spelar ekonomismen en avgörande roll för hur 

ämbetsmannens position inom förvaltningen ser ut. Tendensen att prioritera 

ekonomivärdena och bygga upp förvaltningen enligt samma principer som privata 

företag påverkar tjänstemannens ställning inom förvaltningen, relationer mellan 

dem och överordnade och som konsekvens får detta förändrade inställningar hos 

tjänstemän att agera visslare (Lundquist, 1998, s. 145-146).  

Dessutom är Lundquists teoretiseringar kring tjänstemannarollen i 

förvaltningen intressanta för vårt uppsatsarbete, nämligen hans tankar om 

tjänstemannens lojalitet och civilkurage, samt rollen som demokratins väktare. Vi 

kommer även att använda Lundquists modell om tjänstemannens position i 

förvaltningen (Lundquist, 1998, s. 127). Denna inkluderar tjänstemannens lydnad 

mot lagen, hänsyn mot samhällsmedlemmarna, beaktande av professionell 

kunskap och lojalitet mot överordnade. Vi kommer att använda den för att 

undersöka om tyngdpunkten nu har skiftat. 

3.1 Ekonomismen  

Lundquist hävdar att tjänstemäns inställning till att vissla har ändrats från att de en 

gång i tiden skulle ha varit benägna att vissla till att istället tiga om oegentligheter 

som kan äga rum i förvaltningen. I Demokratins väktare skriver han att ” Detta 

försvårar allvarligt deras möjligheter att hävda civilkurage om cheferna skulle 

handla olagligt eller moraliskt fel” (Lundquist, 1998, s.145). Anledningen till det 

minskade visslandet anser Lundquist vara ekonomismens framfart. Här följer nu 

en redogörelse för vad Lundquist kallar vårt offentliga etos, och därefter en 

redogörelse för ekonomismen vilka är de idéer och strömningar som Lundquist 

menar har genomsyrat samhället de senaste decennierna.  

Enligt Lundquist är vårt offentliga etos ”de fundamentala föreställningarna 

om hur vårt samhälle bör styras” (Lundquist, 1998, s.53). Han delar upp vårt etos i 

demokrativärden och ekonomivärden. Demokrativärdena delas in i olika 

komponenter vilka är politisk demokrati, rättsäkerhet och offentlig etik. 

Ekonomivärdena delas i sin tur upp i funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet 
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och produktivitet (Lundquist, 1996, s.63). Lundquist menar att alla dessa värden 

måste tillgodoses samtidigt och tjänstemän skall icke bortse från något. Dock 

anser Lundquist att ekonomivärdena de senaste decennierna har fått företräde och 

prioriterats framför demokrativärdena. De som Lundquist anser bör vara de som 

vaktar vårt offentliga etos och demokrativärdena är tjänstemännen. Exempelvis 

kan tjänstemannen påkalla allmänhetens uppmärksamhet genom att ”vissla” om 

de upptäcker något tvivelaktigt (Lundquist, 1998, s.113). 

Tendensen att prioritera ekonomivärdena som Lundquist tyckt sig märka de 

senaste decennierna har han givit namnet ekonomismen. Enligt Lundquist sker 

ekonomivärdenas övertagande parallellt med negligeringen av demokrativärdena 

(Lundquist, 1998, s. 136). Ekonomismen innebär att det i den offentliga 

förvaltningen fokuseras mer på ekonomiska värden och gränsen mellan privat och 

offentligt suddas ut. Detta är ett resultat av new public management-reformen 

(ibid.). Det har blivit vanligare att det privata ses som en förebild för det offentliga 

samtidigt som organisationsförändringar har som syfte att spara pengar (ibid., s. 

144). Lundquist menar att det är tendensen att prioritera ekonomivärdena som får 

konsekvens för demokrativärdena och att dessa således inte bejakas som de ska. 

Ekonomismen leder även till att ämbetsmannens ställning inom förvaltningen 

förändras och han agerar på ett helt annat sätt beroende på hur dennes 

överordnade anser och handlar. Förutsättningarna för att visa civilkurage för att 

avslöja oegentligheter minskar (ibid., s. 145).  

3.1.1 Tjänstemannarollen  

Lundquist menar att det är tjänstemännen som ska bevaka demokratin (Lundquist, 

1998, s. 198). Ämbetsmannen ska lyda lagen, vara lojal mot överordnande samt 

visa samhällsmedlemmarna hänsyn.  

 

 
Figur 3.1. Ämbetsmannens etiska grundrelationer. Källa: Lundquist, 1998, s. 106.  

 

Kraven från dessa tre håll kan dock komma i strid med varandra och med vårt 

offentliga etos. Det är när tjänstemannens olika lojaliteter kommer i konflikt med 

varandra som behovet att vissla uppkommer (Lundquist, 1998, s. 190). Om en 

tjänsteman upptäcker något som han eller hon anser vara förkastligt bör denne 

meddela allmänheten detta på något sätt. Ett slags protest är att vissla. 

Tjänstemannen informerar då överordnande myndigheter eller allmänheten om 

företeelser inom sitt verksamhetsområde som denne anser vara omoraliska eller 
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olagliga. Detta gäller företeelser som skulle kunna skada den allmänna välfärden, 

enskilda samhällsmedlemmar eller som kan motverka den offentliga 

verksamhetens syften. Den aktuelle tjänstemannen kan omedelbart identifieras av 

sina överordnanden eftersom visslandet sker öppet. Väckning, det vill säga internt 

visslande, ska ha prövats och tjänstemannen ska ha övervägt vilka 

procedurmässiga, innehållsliga, moraliska eller legala regler som har brutits mot. 

De åtgärder tjänstemannen reagerar på ska ha direkt skadliga effekter för landet 

och för medborgarna. Dessutom ska visslaren ta upp konkreta åtgärder snarare än 

allmänna klagomål och det ska finnas otvetydiga bevis för att ge stöd för 

anklagelserna. Som framgår av detta är det med andra ord inte självklart när 

visslande och signaler utåt är nödvändiga (Lundquist, 1998, s.113).  

Lundquist anser att det är just ämbetsmannen som bör vara den som bevakar 

demokratin och vaktar makthavare och högt uppsatta chefer. Denna åsikt grundar 

Lundquist på att tjänstemannen har tillgång till information som är svår eller 

omöjlig att få tag på för allmänheten. Tillsammans kontrollerar tjänstemännen 

nästan hela den offentliga förvaltningen från initiativ till implementering. Det är 

svårt för någon att göra något i den offentliga förvaltningen som inte en enda 

tjänsteman får kännedom om. Tjänstemännen har även i flera fall tillgång till 

hemliga handlingar och är skyldiga att rapportera om oegentligheter om de finner 

några (Lundquist, 1998, s.198).  

3.2 Institutionalismen  

En institution är en samling regler och praxis som föreskriver lämpligt beteende 

för specifika aktörer i särskilda situationer (March et al., 2006, s. 3). De ger 

riktning och mening till beteende och förklarar, rättfärdigar och legitimerar 

beteendekoder (ibid.). Institutioner berättigar och begränsar aktörers agerande och 

tack vare institutioner är aktörer mer eller mindre kapabla att agera enligt vad 

reglerna fastställer som lämpligt beteende (ibid.). Dessutom sätter institutioner 

sociala relationer i ordning, reducerar flexibilitet och variabilitet i beteendet och 

begränsar möjligheter att endast följa sina egoistiska intressen (March et al., 2006, 

s. 7). Föreskrifter baseras på huruvida agerandet är lämpligt och överensstämmer 

med de rättigheter och skyldigheter som medlemmar i den politiska gemenskapen 

har, samt på etos och praxis (ibid.). Medlemmar i institutioner förväntas vara 

lojala och bevaka dess principer och standarder (ibid.).  

Institutioner påverkar politiska aktörer och utfall. De anskaffar koder för 

lämpligt beteende och tilltro för den legitima ordningen. Regler och praxis 

definierar vad som är normalt, vad som kan förväntas, vad man kan lita på och 

vad som har betydelse för gemenskapen (March et al., 2006, s. 8). Dock kan 

politiska aktörer ibland avvika från vad reglerna föreskriver. Därför har forskare 

dragit en skiljelinje mellan institutionellt styre och dess beteendemässiga 

förverkligande (March et al., 2006, s. 9). Både lämplighet och konsekvenser har 

betydelse, därför blir frågan om deras interaktion aktuell (ibid.).  

Enligt institutionalismen har regler således en primär betydelse för hur 

tjänstemän inom förvaltningen ska agera. Samtidigt är det i de fall då formella 
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regler inte är utvecklade nog som informella institutioner börjar överlappa de 

formella (Helmke et al., 2004, s. 730).  Informella institutioner innefattar 

korruption, olika sorters informella regler, personliga nätverk och civilsamhället 

(ibid., s.727). Även informella institutioner har betydelse för hur tjänstemän 

agerar.  

Helmke och Levitsky poängterar att en bra institutionell analys tar hänsyn till 

både formella och informella institutioner, då informella institutioner hjälper till 

att förstå incitament som möjliggör och begränsar beteende (Helmke et al., 2004, 

s. 726). Både formella och informella institutioner innebär regler och procedurer 

som strukturerar sociala interaktioner genom att ge utrymme för och begränsa 

aktörers beteende (ibid., s. 727). Helmke och Levitsky definierar informella 

institutioner som ”socially shared rules, usually unwritten, that are created, 

communicated, and enforced outside of officially sanctioned channels” (ibid.). 

Formella institutioner i sin tur är de som skapas genom kanaler som är 

accepterade som officiella (ibid.).   

Eftersom inställningen att agera whistleblowers inte bara beror på huruvida 

tjänstemän är formellt skyddade, men också på mer svårtfångade faktorer, som 

organisationsklimat, typen av relation mellan chefer och underordnade, och 

konsekvenser i form av möjliga negativa reaktioner från andra anställda, kommer 

vi även i den delen av analysen som handlar om möjliga förklaringar av våra 

resultat utifrån institutionellt perspektiv använda inslag av ”network 

institutionalism”. Detta är en inriktning inom institutionalismen där nätverk 

betraktas som en informell institution eftersom det representerar ett stabilt 

mönster av hur individer eller organisationer beter sig när de interagerar (Ansell, 

2006, s. 75). Denna teori betonar betydelsen av komplexa relationer och 

personliga kontakter som en förklarande faktor. Informella institutioner anses 

både ge resurser för och begränsa individens eller organisationens beteende 

(Ansell, 2006, s. 76).  

Befintliga institutioner kan dessutom bromsa förändringar i förvaltningen om 

en ny policy genomförs (Hall et al., 2006, s. 39). Eftersom objektet för vår 

undersökning är tjänstemäns inställning att agera visslare tycker vi att dessa 

teoretiska utgångspunkter är intressanta för oss. De har betydelse med avseende 

på att visslandet kan ha konsekvenser både för själva individen och för hans 

relationer till sina överordnade eller kollegor. Allt detta kan samspela när 

inställningar utformas. Formella och informella institutioner kan spela en viss roll 

för tjänstemännens benägenhet att vissla.   
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3.3 Whistleblowing 

3.3.1 Definition 

Visslande är historiskt sett ett relativt nytt fenomen. Sedan 1960-talet har det 

uppstått en växande grupp tjänstemän som agerade inte bara utifrån egoistiska 

intressen, utan ville avslöja händelser när politik förde med sig faror eller innebar 

att medborgarna blev lurade. I USA framkallades en våg av visslande av bl.a. 

spridande desillusion och besvikelse på regeringens och industris oförmåga att 

kontrollera teknologiska risker och ökande cynism hos allmänheten om federala 

tjänstemäns integritet (Glazer et al., 1989, s. 11).   För att kunna undersöka 

tjänstemännens inställningar att agera visslare måste vi precisera begreppet 

”visslande”. Här följer även en redogörelse av det som finns skrivet om visslande 

i litteraturen, vilket är betydelsefullt för vår analys av tjänstemännens inställning 

att vissla.    

Visslande innebär att en person som jobbar i en organisation, offentlig eller 

privat, talar ut för att avslöja missförhållanden och på så sätt gör ett klagomål på 

en arbetsgivare (Brian, 1999, s. 16). En definition av visslande finner vi vara 

nödvändigt att citera: ”the disclosure by organization members (former or current) 

of illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their employers, 

to persons or organizations that may be able to effect action” (ibid.). Den som 

visslar bryr sig inte bara om kränkningar av lagar och regler, men också om 

allmänhetens intressen (ibid.). 

Glazer påpekar att visslarna anser att det enda sättet att stoppa det oetiska 

beteendet är att protestera inom organisationen eller, som en sista utväg, att tala ut 

till allmänheten eller lämpliga myndigheter (Glazer et al., 1989, s. 96). Därför 

brukar forskarna skilja mellan internt och externt visslande. Internt visslande 

innebär att en person som upptäcker missförhållande påpekar först direkt till dem 

inom organisationen som är ansvariga för att allt går rätt till. Ur en etisk synvinkel 

är detta det första en anställd ska göra. Om detta inte hjälper kan man meddela 

allmänheten och påkalla dess uppmärksamhet, så kallat externt visslande (Sjölin, 

2005, s. 90). Visslande kan dessutom ske på olika sätt. Man skiljer mellan verbalt 

och icke-verbalt visslande. Man kan vara anonym och vissla, man kan avgå och 

vissla, stanna kvar och vissla offentligt och så vidare. (Hurtig, 2008, s. 9). Om en 

tjänsteman väljer att anonymt meddela om oegentligheter kallas det enligt 

Lundquist ”viskande” (Lundquist, 1998, s. 114). Att väcka är enligt Lundquist att 

vända sig till en chef när oegentligheter har upptäckts (ibid., s. 118). Att meddela 

öppet till allmänheten och överordnade myndigheter är enligt Lundquist att vissla 

(ibid., s. 113).  

Det är inte helt självklart när ämbetsmannen bör vissla. När det gäller 

korruptionsaffärer och grova brott mot lagar finns det ingen tvekan om att 

visslandet är rättfärdigat. Men i många fall kan tjänstemän faktiskt ha olika 

uppfattningar om situationen och sitt agerande (Lundquist, 1998, s. 114). 
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En viktig fråga är den om vem som tar ansvaret. Enligt Lundquist är 

personansvarighetslinjen den enda möjliga, och innebär att varje tjänsteman har 

personligt ansvar för sitt agerande. Det går inte att lämna över ansvaret till hela 

kollektivet eftersom det då blir besvärligt att hitta vem i kollektivet som 

egentligen tar ansvar vilket leder till att ingen blir ansvarig. Det går inte heller att 

lämna över ansvar till ledarna, som inte alltid fullständigt kan kontrollera vad som 

sker på lägre nivåer i deras förvaltningar (Lundquist, 1998, s. 70-71).   Lundquist 

talar om några förutsättningar för civilkurage, vilka befinner sig på olika nivåer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Några förhållanden som främjar civilkurage. Källa: Lundquist, 1998, s. 

192.  

 

Civilkurage förstår vi som ”mod att stå för sin mening även när det innebär en 

personlig risk” (Nationalencyklopedin 2010, ”civilkurage”). Civilkurage är alltså 

en nödvändig förutsättning för tjänstemännens benägenhet att vissla. Lundquist 

visar att under de senare åren har anställningstryggheten minskat, 

löneutvecklingen blivit individuell, samt att befordran numera är upp till 

ledningen i förvaltningen, händelser som ökar risken för att civilkurage inte ska 

visas (Lundquist, 1998, s. 193). Lundquist ser dessutom ett samband mellan 

avlägsnande av förutsättningarna på personalplanet och ekonomismens framfart 

(ibid., s. 194). Konsekvenser av detta blir att tjänstemän i större utsträckning blir 

beroende av sina chefer (ibid., s. 202). Som en följd ökar risken att vikten läggs 

vid lojaliteten gentemot cheferna på andra lojaliteters bekostnad, det vill säga 

lydnad inför lagen och hänsyn till medborgarna (ibid., s. 202). För att citera vad 

Lundquist säger ”lojaliteten gentemot ledningen prioriteras före lydnaden mot 

lagen och hänsynen till medborgarna” (Lundquist, 1998, s. 195). Grupptryck är 

också något som många människor har svårt att stå emot (ibid., s. 197).   
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I vår studie kommer vi inte att använda oss av alla delar av ovanstående 

schema. Eftersom huvudfokus för vår undersökning är just tjänstemännens 

inställningar att agera visslare, är det först och främst personligt mod som vi 

kommer att koncentrera oss på. Vi kommer också att undersöka tjänstemannens 

rollegenskaper på policyplanet och personalplanet vilka fungerar som ramar eller 

institutionella förutsättningar för tjänstemännens inställning att vissla.    

Lundquist hävdar också att visslare brukar drabbas hårt och att det har blivit 

värre för dem under de senaste decennierna då man pratade om ”tystnadens 

förvaltning”, då tjänstemän inte vågar kritisera sin ledning (Lundquist, 1998, s. 

200).  

3.3.2 Skydd för whistleblowers i lagen 

Tidigare har man i Sverige ansett att det inte finns något speciellt behov av 

skydd för visslare då det fanns starka fackliga organisationer och skyddsombud. 

Detta antogs utgöra en kanal som kan användas för att meddela om oegentligheter 

(Karlsson et al., 2007, s. 135).  

SOU ”Mutbrott” listar vilket skydd det finns i Sverige för visslande som 

upptäcker oegentligheter i bland annat förvaltningen (SOU 2010:38, s. 171). 

Samtidigt hävdas det i SOU att skyddet behöver ytterligare förstärkas (ibid.).  

I dessa skydd inkluderas lagen om anställningsskydd där det finns skydd mot 

uppsägning som säger att avsked av anställda måste vara sakligt grundade (SFS 

1982:80).    

Dessutom finns det meddelarfrihet i Sverige, som innebär rätt att lämna 

information till media för offentliggörande, samt rätt till anonymitet (SFS 

1949:105). Även om sekretessbestämmelser gäller är meddelaren fri från 

straffansvar, med vissa undantag (ibid.). Källan som informerar media är 

förbjuden att efterforska (ibid.).  

  

3.4 New Public Management 

New Public Management (hädanefter kallat NPM) har blivit en beteckning på de 

senaste 25 årens försök att överföra idéer inspirerade av företagsvärlden till den 

offentliga förvaltningen. Det anses vara en samling moderniseringsidéer hämtade 

från den privata sektorn för att applicera på den offentliga (Rövik, 2008, s.27). 

NPM innebär dessutom prioritet av medborgares önskemål, inriktning på att 

uppnå resultat och förvandling av byråkrater till experter i lagar som gäller deras 

områden (Pollitt et al., 2004, s. 99-100).  

Vidare består det av handlingskraftigt och professionellt ledarskap, uttalade 

kriterier för produktivitet och effektivitet, kontroll av resultat, konkurrens inom 

offentlig verksamhet, privatisering och efterlikning av näringslivets sätt att styras, 

samt sparsamhet med offentliga resurser (Hood i Montin, 1997). Syftet med 
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reformerna var att genom mindre byråkratiska strukturer öka 

kostnadseffektiviteten och produktiviteten, detta utan att försämra kvalitet och 

måluppfyllelse eller inverka på den politiska styrningen och rättssäkerheten. I 

strävan att uppnå detta krymptes förvaltningens åtaganden genom att många 

verksamheter tilläts skötas av privata aktörer. (Andersson et al., 2010, s.192). 

Vidare har det enligt Rövik skett en övergång från styrning med decentraliserade, 

direkta och dialogbaserade relationer mellan chefer och anställda till ledning med 

dess centraliserade, indirekta och direktiv-liknande relationer, där formaliserade 

procedurer och regler spelar en stor roll (Rövik, 2007, s. 121).  

Både Lundquist och andra författare visar vilka förändringar i 

tjänstemannarollen NPM medför. Tjänstemannarollen blir otydligare då de 

samtidigt måste ta hänsyn till politiker och brukare. Det påstås dessutom att 

tjänstemän lägger vikten vid brukarnas rättigheter i mindre utsträckning och blir 

en sorts managers orienterade på att uppnå resultat snarare än att se till att själva 

processen går rätt till (Andersson et al., 2010, s. 203). Det hävdas även att ett 

resultat av NPM blir att chefer gärna vill att ingen stör deras verksamhet (ibid., s. 

204).   

I Sverige har dessa reformer tagit sig uttryck på olika sätt. I flertalet av 

landets kommuner har mål- och resultatstyrning införts. Styrningstekniken är dock 

mer utvecklad i teorin än i praktiken. Politiska utvärderingar förekommer inte så 

ofta. Det samlas in information men det tycks vara svårt att hitta politiskt relevant 

information som kan användas i bedömningar av verksamhetens effekter för 

enskilda och grupper av medborgare (SOU 1996/169 i Montin, 1997).   
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4      Analys  

Vi har i vår analys använt Lundquists modell över de förhållanden som främjar 

visslande och applicerat det på vårt material, samt undersökt den moderna 

lagstiftningen. Vi kommer att beröra delar av modellen men eftersom 

tjänstemannarollen och uppfattningar hos tjänstemännen är vår huvudfokus 

kommer vi att utveckla denna del mest utförligt.  

4.1 Förhållanden för tjänstemän på policyplanet 

I detta avsnitt ämnar vi klargöra vilka rättigheter och skyldigheter visslare har i 

den svenska lagstiftningen. Lundquist menar att meddelarfrihet och skyldighet 

samt reservationsrätt och skyldighet främjar tjänstemännens inställning att agera 

visslare.  

I regeringsformen paragraf 1 kapitel 2 står det att var och en är gentemot det 

allmänna tillförsäkrad ”yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat 

sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor” (SFS 

1974:152). Detta innebär med andra ord en grundlagsskyddad rättighet att bland 

annat meddela upplysningar. Tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i 

radio och TV m.m. är undantagna från regeringsformens tillämpningsområde 

eftersom dessa exklusivt regleras i tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) och 

yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). I TF finns regler om rätten att lämna 

meddelanden för publicering i tryckta skrifter och i YGL finns motsvarande regler 

när det gäller nyare medier som radio och TV.  

Vidare finns källskyddet i TF 3 kap paragraf 1-5 (SFS 1949:105) . I detta 

kapitel handlar det om rätten att vara anonym vid författandet av bok eller 

periodisk tidsskrift, om att den som mottagit information har tystnadsplikt om 

vem källan är, undantaget om källan har gått med på att namnet får avslöjas om 

någon frågar efter det. Vidare handlar det om att offentliga organ ej får efterforska 

vem källan är. Ett tillägg trädde i kraft den 1 januari 2011. Där lades till att om de 

skulle få reda på vem som meddelat får de inte utsätta den som meddelat för 

repressalier, så som förflyttning till lägre tjänst, sänkt lön eller avsked. Detta är 

således grundlagsskyddat. Kapitlet handlar även om straff för den som bryter mot 

ovanstående. I YGL finns motsvarande regler, närmare bestämt i YGL kap 2 

paragraf 1-5 (SFS 1991:1469).  

Reservationsrätt är något som även det är en nödvändig förutsättning för att 

tjänstemän ska kunna agera demokratins väktare. Denna rätt regleras i paragraf 19 

i Förvaltningslagen där det framgår att om en tjänsteman motsätter sig ett beslut 
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som fattats inom förvaltningen har denne möjligheten att reservera sig och få sin 

avvikande mening antecknad (SOU 2010:29, s. 478). 

I lagstiftningen finns alltså regler som främjar visslande. För tjänstemän i 

offentlig förvaltning är lagstiftningen omfattande, särskilt med tillägget om att 

chefer förbjuds utsätta tjänstemän som meddelar för repressalier. Men sedan kan 

det vara svårt att täcka in känslomässiga aspekter i lagstiftningen. Som synes av 

nedanstående avsnitt kan chefer befinna sig i en position att de ändå kan straffa 

visslare.  

4.2 Förhållanden för tjänstemän på personalplanet 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka förändringar som har skett på 

personalplanet. Lundquist hävdar att på personalplanet har anställningstryggheten 

försämrats, automatisk löneutveckling ersatts med individuell löneutveckling och 

befordran till högre tjänster avgörs inte längre utanför myndigheten utan av 

chefen (Lundquist, 1998, s 202). Detta menar han skulle leda till att tjänstemän 

blir mer beroende av sina chefer och därför mindre benägna att rapportera om 

oegentligheter. Allt detta ser Lundquist som konsekvenser av ekonomismen.  

Försämrad anställningstrygghet finner sitt uttryck först och främst i högre 

antal visstidsanställningar, som gynnas av de senaste ändringarna i Lagen om 

anställningsskydd. Det blev nämligen enklare att visstidsanställa och regleringen 

av visstidsanställningen blev svagare. Det blir alltså fler visstidsanställda som 

hamnar utanför skyddet (Skedinger et al., 2010). Detta gjordes i syfte att skydda 

kärngruppen av fast anställda, men forskarna poängterar att syftet inte uppnås på 

ett effektivt sätt genom att missgynna en växande grupp av visstidsanställda 

(ibid.) Vi tror att detta kan försämra tryggheten på arbetsplatserna och som 

resultat värnar tjänstemän som har visstidsanställningar om sin plats och blir 

mindre benägna att säga ifrån. Visserligen tror vi att det är möjligt att vikarier som 

är medvetna att de endast är anställda under en viss period kan bli mer benägna att 

vissla. Detta har även en av våra respondenter, förvaltningschef 4, bekräftat, 

eftersom det vid två tillfällen hänt att en semestervikarie påpekat 

missförhållanden. En av dem anmälde sin arbetskamrat enligt Lex Sarah, då 

denne, en ordinarie undersköterska, behandlade en vårdtagare illa (Intervju 8). 

Dock tror vi även att det alltid finns ett hopp om fortsatt anställning hos dessa 

visstidsanställda. I så fall skulle de bli mindre benägna att vissla för att vara till 

lags så mycket som möjligt  

Inom offentlig sektor ersattes den gamle tarifflönesystem, eller som Lundquist 

kallar det automatisk löneutveckling, av individuell lönesättning med syfte att 

möta krav på effektivitet, kvalitet och serviceinriktad offentlig förvaltning. I det 

nya systemet tas det hänsyn till individuella prestationer (Nilsson et al., 2005, s. 

30-31). Detta kan förklaras som en följd av NPM-reformerna. Rövik till exempel 

nämner att det utvecklas ett nytt prestationsinriktade belönings- och 

incentivesystem, vilket har som syfte att stimulera anställda till större och i högre 

grad mål- och resultatinriktade arbetsinsatser (Rövik, 2007, s. 130). När det gäller 
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maktrelationer i organisationen mellan arbetsgivare och arbetstagare har 

forskningen visat att det nya systemet har ”bidragit till en förskjutning av 

maktrelationerna mellan parterna till arbetsgivarens fördel vid de undersökta 

myndigheterna” (Nilsson et al., 2005, s. 64). Däremot blir facket i större 

utsträckning svagt och passivt (ibid.), eftersom det används ett så kallat 

lönesättande samtal som sker direkt mellan chef och medarbetare 

(Arbetsgivarverket, 2006).    

Vidare nämner Rövik att det också är en rationalistisk och teknisk 

människosyn som har betydelse för hur HR-strategier utformas. De från början 

oregerliga medarbetarna ska nämligen tämjas och styras med syfte att uppnå så 

bra resultat som möjligt. Här spelar incentive- och belöningssystem också en 

viktig roll (ibid., s. 134). Rövik påpekar att i så fall kan chefer ”styra indirekt och 

på distans genom att systematiskt manipulera ramarna för beteendet” (ibid., s. 

134).        

Allt detta, tillsammans med att befordran till högre tjänster inte längre avgörs 

utanför myndigheter utan av cheferna själva, leder till att chefer får stort 

inflytande över sina underordnade, vilka i sin tur blir i högre grad beroende av 

cheferna. I detta avseende är det svårt att förvänta sig att tjänstemännens 

civilkurage skulle främjas.  

 

4.3 Tjänstemannens personegenskaper  

Vi kommer i detta avsnitt att diskutera hur våra respondenter har svarat vad gäller 

det som Lundquist benämner personligt mod och se om detta stämmer överens 

med hans teori om att inställningen till visslandet skulle ha förändrats. Gäller det 

personegenskaper så handlar det enligt Lundquist om tjänstemannens mod, 

kunskaper om vårt offentliga etos, om sakkunskaper, samt om deras oberoende av 

yttre intressen. Han menar att ekonomismen har påverkat detta genom ökad 

konkurrens och genom att man i förvaltningen syftar till kostnadseffektivitet 

(Lundquist, 1998, s. 194-195).   

Lundquist kallar den första egenskapen för personligt mod (ibid., s. 192). Vi 

tycker dock att det är lite starkt att kalla det för mod i vardagliga sammanhang. 

Lundquist tycks mer tänka på extrema situationer, medan våra respondenter mest 

talade om rutinmässiga fall. Vi använder dock Lundquists benämning eftersom 

det är hans modell vi använder som sorteringsinstrument. Fråga 1,2 och 4 till 

cheferna och fråga 1,3 och 4 för tjänstemännen kommer att behandlas i detta 

avsnitt. Svaren på dessa frågor kan alla placeras under vad Lundquist benämner 

personligt mod (se bilaga 1, 2). Man bör även tänka på att mod är en 

personegenskap men att det finns företeelse som kan främja förekomsten av mod 

hos tjänstemän. I mod kan inbegripas viljan och orken att rapportera om 

oegentligheter exempelvis.  

När det gäller personligt mod så fick vi följande resultat. De flesta av våra 

respondenter trodde att tjänstemän på deras förvaltningar skulle rapportera om 
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oegentligheter om de fann några, dock med modifikationer. Många skulle 

rapportera uppåt i förvaltningen, det vill säga vissla internt, samt meddela 

politiker. Exempelvis sade förvaltningschef 1 att de på arbetsplatsen har 

information om yttrandefrihet och om vikten av att värna om yttrandefriheten. 

Han tror därför att tjänstemän skulle känna sig motiverade att rapportera (Intervju 

3). En UD-tjänsteman i sin tur tror att hennes kollegor inte skulle tveka om att 

vissla internt. (Intervju 5). En handläggare på arbetsförmedlingen tror att det inte 

skulle förekomma att tjänstemän inte vågade meddela, eftersom de har en ständig 

diskussion mellan chefer och anställda. Handläggaren poängterade också att 

tjänstemän är medvetna om att de kan rapportera till media ifall de upptäcker 

oegentligheter, samt att många väljer att meddela till politiker, då många själva är 

aktiva i politiken (Intervju 2). Detta sade även förvaltningschef 1 (Intervju 3). 

Handläggaren menade också att nyanställda möjligtvis inte är lika benägna att 

vissla, därför att de ännu inte känner sig trygga på arbetsplatsen (Intervju 2). 

Förvaltningschef 2 sade dessutom att tjänstemän på hans förvaltning skulle 

rapportera om oegentligheter och förklarade det med att de arbetar inom ett 

område där trovärdigheten och integriteten är ett måste. Det råder ren 

myndighetsutövning på hans förvaltning så det finns inget utrymme eller 

acceptans för oegentligheter i någon form (Intervju 4). Förvaltningschef 1 och 

handläggaren på arbetsförmedlingen trodde att det tog ett tag innan chefer får 

information från sina underordnade tjänstemän eftersom dessa talar sinsemellan 

först innan de rapporterar uppåt (Intervju 3, Intervju 2).  

Lundquist talar om en tystnadens förvaltning. Det vill säga en förvaltning där 

tjänstemän inte vågar meddela om oegentligheter (Lundquist, 2001, s. 233). 

Beroende på arbetsplatsen har de tjänstemän som vi frågat lite olika uppfattningar 

och de sade antingen att sådana situationer då visslande behövs aldrig uppstår i 

deras förvaltning (Intervju 1), eller att allting är så öppet i deras organisation med 

ständiga diskussioner mellan chefer och anställda att det nästan inte finns behov 

av att vissla (Intervju 2), eller att tjänstemän försöker lösa problemet internt först, 

beroende på vad det handlar om (Intervju 5). Socionomen poängterade att de blir 

granskade från så många håll att oegentligheter skulle komma upp till ytan ändå. 

De blir nämligen granskade av socialtjänsten, JO, politiker, då närmare bestämt 

revisionen (Intervju 6). Många av respondenterna förklarade således att allting är 

öppet och det finns kanaler man kan använda för att vissla. De verkade inte se 

några problem med att meddela om oegentligheter till media, dock kunde de inte 

komma på situationer då detta hänt. 

Slutligen var alla tjänstemän vi intervjuade väl medvetna om vilket skydd som 

finns i lagen för personer som meddelar om oegentligheter. Dock påpekade alla 

att det främst är internt visslande som används.  

      Ekonomismen leder även till att ämbetsmannens ställning inom förvaltningen 

förändras och han agerar på ett helt annat sätt beroende på hur dennes 

överordnade anser och handlar. Förutsättningarna för att visa civilkurage för att 

avslöja oegentligheter minskar (Lundquist, 1998, s. 145).   

På frågan om huruvida tjänstemän är rädda för repressalier från sina chefer var 

de flesta respondenterna av den meningen att tjänstemännen på deras förvaltning 

inte är rädda för repressalier från cheferna. UD tjänstemannen menade att hennes 
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kollegor i hög grad var lojala mot sin arbetsgivare men att missförhållanden skulle 

rapporteras (Intervju 5). Förvaltningschef 2 trodde inte att hans underordnande är 

rädda för repressalier från honom, eftersom det aldrig har förekommit (Intervju 4). 

Handläggaren på arbetsförmedlingen i sin tur sade att det på hennes förvaltning 

finns ett bra kontrollsystem där stickprov är vanligt förekommande vilket innebär 

att handläggaren pratar med chefen och att det därför gäller att kunna motivera 

och argumentera. Hon tror att de som är i början av sin karriär är försiktigare med 

att meddela (Intervju 2). Inte heller socionomen tror att tjänstemännen på hennes 

förvaltning skulle vara rädda för repressalier (Intervju 6). Förvaltningschef 3 sade 

att det kan ta lång tid innan hon får veta om något inte står rätt till inom hennes 

område. Hon arbetar som stadsdelschef så det är skolorna som är hennes 

ansvarsområde (Intervju 7). Förvaltningschef 4 vill påstå att de flesta som arbetar 

inom socialtjänsten vill att de som vårdas ska få en god och kärleksfull vård och 

därför på ett eller annat sätt anmäler om de upptäcker att så inte är fallet. Dock, 

fortsätter han, förekommer även motsatsen. En del bryr sig inte, andra vill inte 

stöta sig med arbetskamrater, hamna i rampljuset, behöva vittna i domstol etc. 

Men han tror att det är sällan som man låter bli att anmäla därför att man är rädd 

för chefernas reaktioner. Han sade att man på deras förvaltning kräver av chefer 

att de ska uppmuntra reaktioner och anmälningar hos de anställda om de upplever 

eller misstänker missförhållanden eller andra brister i verksamheten. Tyvärr, 

fortsätter han, förekommer även motsatsen. I år avslöjades allvarliga brister i 

verksamheten som riktar sig till barnfamiljer. Cheferna var okunniga om gällande 

lagstiftning och nonchalerat påtalanden från personalen och från klienter om 

felaktigheter. Cheferna trakasserade till och med delar av personalen och 

uppmanat dem att söka annat arbete. De lyckades dessutom framgångsrikt dölja 

missförhållandena för överordnade eftersom personalen inte vågade påtala 

felaktigheter av rädsla för att bli trakasserade. Slutligen avslöjades det hela och 

cheferna avslöjades (Intervju 8).  

Lundquist hävdar också att visslare brukar drabbas hårt och att det har blivit 

värre för dem under de senaste decennierna då man pratade om ”tystnadens 

förvaltning”, då tjänstemän inte vågar kritisera sin ledning (Lundquist, 1998, s. 

200).  

På frågan om tjänstemäns inställning till att agera visslare har förändrats över 

tid fick vi lite olika svar. Tjänstemannen på försäkringskassan sade att det inte 

skett någon förändring. Detta sade även förvaltningschef 2, handläggaren på 

arbetsförmedlingen, socionomen, samt förvaltningschef 3 (Intervju 4, 2, 6, 7). 

Tjänstemannen på UD tror dock att tjänstemän rapporterar mer i dag (Intervju 5). 

Detta tror även förvaltningschef 4 som tror att tjänstemän är mer benägna nu än 

tidigare att gå vidare med felaktigheter. Detta tror han beror på större kunskaper, 

större öppenhet och ökad självkänsla. Han tror att det är mer ovanligt nu än 

tidigare att man är ”rädd för chefen” (Intervju 8). Även förvaltningschef 1 

upplever en förändring men på ett annat sätt än de föregående respondenterna. 

Han upplever det som on tjänstemännen mer upplever förvaltningen som ett 

företag, att de bedömer förvaltningens effektivitet ur ekonomisk synvinkel snarare 

än ur medborgarnas perspektiv, demokrativärdena kan ha försvunnit lite. Om 

tjänstemännen kanske inte alltid ser det som att de ska värna om demokratin och 
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istället ser mer till ekonomivärdena finns risken att möjligheten att säga ifrån 

försvinner lite (Intervju 3).  

Vi anser därför att Lundquists teori om att tjänstemäns inställningar att vissla 

har förändrats verkar således inte stämma fullt ut. Tjänstemän verkar vara 

benägna att vissla men de gör det på vissa specifika sätt. Det sker internt och inte 

gärna externt. De skulle dessutom göra det anonymt snarare än öppet och några 

skulle rapportera till politiker snarare än till överordnade myndigheter.  

4.4 Tjänstemannens olika lojaliteter  

Lundquist hävdar att först när en tjänstemans olika lojaliteter kommer i konflikt 

med varandra uppkommer faktiska behov av att visa civilkurage och vissla 

(Lundquist, 1998, s. 190). En tjänsteman får som sagt balansera mellan olika krav 

som ställs på honom. En tjänsteman förväntas på samma gång vara lojal mot 

ledningen, ta hänsyn till medborgarna och lyda lagen. Denna ställning försvåras 

ännu mer av NPM-reformer som leder till att tjänstemän får alltid balansera 

mellan politikers och medborgares önskemål, då medborgares rättigheter går alltid 

sist på prioriteringslistan och tjänstemannarollen i sig blir otydligare (Andersson 

et al., 2010, s. 203).  

I detta avsnitt ska vi applicera Lundquists teori om ämbetsmannens etiska 

grundrelationer på vårt material, samt analysera materialet i förhållande till de 

förändringar NPM-reformer har medfört. De relationer Lundquist pratar om 

betraktar vi som förutsättningar som påverkar tjänstemännens inställningar att 

agera visslare. Vi frågade tjänstemän om vilka lojaliteter sätts först ifall de 

kommer i konflikt med varandra.    

Lundquist menar att ekonomismen leder till att tjänstemän blir mer beroende 

av sina chefer. Han skriver att han med viss försiktighet ”vågar påstå…att det 

finns en tendens till att lojaliteten gentemot ledningen prioriteras före lydnaden 

för lagen och hänsynen till medborgarna” (Lundquist, 1998, s.195). Av 

respondenterna ansåg endast UD-tjänstemannen att det fanns en lojalitet mot 

chefer. Enligt UD-tjänstemannen sätts dock lojaliteten mot lagen alltid först . Hon 

tror att kollegorna skulle rapportera om ett problem, men troligen först internt 

inom förvaltningen. (Intervju 5). Förvaltningschef 2 sade även han att lojaliteten 

absolut inte riktas mot cheferna utan det är alltid lagen som gäller (Intervju 4).  

I de svar som vi fått från våra respondenter var som sagt lydnad till lagen en 

absolut dominerande punkt som måste tas hänsyn till. Både förvaltningschef 3, 

handläggaren på arbetsförmedlingen, socionomen, delvis förvaltningschef 2 och 

tjänstemannen på UD ansåg att lagen skulle följas om tjänstemannens olika 

lojaliteter kommer i konflikt med varandra (Intervjuer 2,5,6,7). Endast 

förvaltningschef 2 påpekade att lojaliteten skulle riktas mot lagen men också mot 

medborgarna (Intervju 4), samt förvaltningschef 1 som sade att lojaliteten ska 

riktas mot demokratin (Intervju 3). Han menade då att det är viktigt att beslut är 

demokratiskt fattade. Om lagen strider mot människors lika värde bör den inte 

prioriteras (Intervju 3).  
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Något avvikande var svaret av förvaltningschef 4 som påpekade att inom 

äldreomsorgen är väldigt många lojala mot vårdtagarna och mot verksamheten 

snarare än mot lagen. Detta innebär sällan någon motsättning mot att vara lojal 

mot chefen (Intervju 8). Han sade också att när det gäller försörjningsstöd och 

bedrägerier så gäller lojaliteten i första hand medborgarna, det vill säga 

skattebetalarna, som inte anses ska behöva bli lurade av ohederliga 

bidragssökande. Lojaliteten mot lagstiftningen kan här också ha betydelse, sällan 

däremot mot chefen eftersom chefen i regel har samma inställning (ibid.).  

När vi pratade om situationer då lagar strider mot föreställningar om vad som 

är moraliskt rätt att göra mot medborgarna var svaren lite mer diffusa. 

Förvaltningschef 1 påpekade då att det inte är deras befogenhet att ändra lagen 

utan att det är politiker som bestämmer och att det finns möjligheter för 

medborgarna att engagera sig i politiken och påverka (Intervju 3). Även 

handläggaren på arbetsförmedlingen sade att det inte är i deras makt att ändra 

lagarna. Å andra sidan påpekade hon att reglerna är i ständig förändring och att 

det därför blir svårare att göra allting ”rätt” (Intervju 2). Dessutom lämnar regler 

ett stort utrymme för tolkningar vilket är ett bevis på att de blir mindre 

”formaliserade”.  

I stort sett verkade det som hänsyn till medborgares rättigheter inte är något 

som tjänstemän prioriterar. När vi pratade med tjänstemän så fick vi ett intryck att 

när de får överväga mellan krav som ställs av politiker och medborgares 

rättigheter valde de det första. Detta hänger ihop med de effekter som NPM hade 

på svensk förvaltning i stort. Det verkar att för de tjänstemän vi intervjuade blir 

medborgares rättigheter av mindre betydelse, vilket stämmer överens med de 

konsekvenser av NPM som Andersson listar (Andersson et al., 2010, s. 203). 

Samtidigt innebär inte själva NPM-reformen att samhällsansvar är helt uteslutet 

från offentliga förvaltningen. Rövik skriver till exempel om olika slags ansvar 

som organisationen har, där förutom ansvaret att maximera ekonomiska värden 

och följa lagar ingår också etiska ansvaret att handla moraliskt rätt och 

filantropiska ansvaret att bidra till samhällsnyttiga projekt (Rövik, 2007, s. 172). 

Även om organisationens syfte är att maximera vinst, anses det att samhällsansvar 

kan i längre perspektiv bidra till materiell vinst för organisationen, medan 

avsaknat samhällsansvar leder till förluster genom dåligt rykte och förlorade 

kunder (ibid., s. 175). Därför tycker vi att endast NPM-reformen i sig inte 

automatiskt kan vara anledning till bristande hänsyn till medborgarna. Såväl 

privata som offentliga organisationer kan handla ansvarsfullt och det offentligas 

uppbyggnad enligt privata förebild behöver inte nödvändigtvis leda till bristande 

samhällsansvar.             

Gäller det tjänstemannarollen i stort så verkar det som om de flesta tjänstemän 

vi har intervjuat uppfattar sin roll i enlighet med den klassiska ämbetsmannarollen 

där formaliserade regler spelar stor roll (Hasselberg, 2001). Å andra sidan så 

använde vissa av våra respondenter sig av NPM-terminologin när de pratade om 

sina förvaltningar, exempelvis att de är orienterade på att uppnå resultat, betraktar 

medborgarna som kunder och även bedömer de resultat de har uppnått i 

ekonomiska termer, det vill säga inte utifrån medborgarnas perspektiv (Intervju 3, 

Intervju 2). Detta är inslag av den moderna ämbetsmannarollen då medborgarna 
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kallas för kunder och regelsystem blir mer komplicerat och anställningstryggheten 

blir allt mindre självklar, då nedskärningar av statliga verksamheten genomförs 

(Hasselberg, 2001).  

När det gäller relationer mellan chefer och anställda, kan vi konstatera att det 

som Rövik kallar för övergång från styrning till ledning verkar inte stämma helt 

och hållet på vårt material. Förvaltningschef 1 och handläggare på 

arbetsförmedlingen har nämnt diskussioner som ett viktigt inslag i deras 

organisationers verksamhet (Intervju 2, 3).   

Slutligen, Lundquists påstående om att lojaliteten inför ledningen prioriteras 

jämfört med lydnaden inför lagen och medborgarna (Lundquist, 1998, s. 195) fann 

vi således inget stöd för i vår undersökning. Tjänstemän är varken rädda för 

repressalier från sina chefer eller känns vid att det viktigaste är att vara lojal mot 

dem. Detta tror vi kan ha positiva följder för tjänstemäns inställningar att agera 

visslare.  

4.5 Möjliga institutionella förklaringar till 

tjänstemannens inställning att agera visslare  

Man kan möjligtvis använda institutionalismen som ett sätt att förklara 

tjänstemäns inställningar att agera visslare. Vi kommer att reflektera kring hur 

institutionalismen kan hjälpa till att förklara vårt resultat och därefter försöka 

förklara resultatet av våra intervjuer utifrån denna teori. Enligt vår undersökning 

verkar Lundquist som sagt inte ha helt rätt vad gäller tjänstemäns inställning till 

att agera visslare. Detta tror vi oss kunna förklara med hjälp av institutionalismen.  

En tjänsteman befinner sig alltid i en institutionell omgivning där han får ta 

hänsyn inte endast till det formella utan också de informella förutsättningar som 

präglar hans tillvaro som tjänsteman. Detta försvårar tjänstemannarollen och det 

är ingen lätt uppgift att studera tjänstemännens inställning att agera visslare när 

sammanhanget är så komplicerat. 

Som vi skrev i teoridelen innebär en bra institutionell analys att både formella 

och informella institutioner uppmärksammas (Helmke et al., 2004, s. 726). Både 

formella och informella institutioner skapar ordning i sociala relationer (March et 

al., 2006, s. 7), samt möjliggör och begränsar beteende (Helmke et al., 2004, s. 

727). Det verkar som om Lundquist menar att informella regler alltid är något som 

försvårar för visslande. Detta märks till exempel när han skriver om grupptryck 

och lojalitet mot chefer som försvårar visslandet, då chefer och arbetskamrater 

kan bestraffa visslaren i verkligheten (Lundquist, 1998, s. 201). Men enligt 

institutionell teori kan informella institutioner också främja visslandet. Därför 

tycker vi att det kan hända att informella relationer mellan chefer och anställda 

begränsar tjänstemännens möjligheter att meddela om oegentligheter till just 

chefer. Men vi anser att dessa relationer också kan främja visslandet i vissa fall, 

om exempelvis en tjänsteman känner sig trygg i sina relationer med chefen.  

Informella relationer mellan tjänstemän och politiker då vissa tjänstemän är 
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politiskt engagerade ger tjänstemän möjligheten att avslöja för politiker i stället. 

Detta framgår av intervjun med handläggaren från arbetsförmedlingen och 

förvaltningschef 1 (Intervju 2,3).   

Det är komplexa relationer och personliga kontakter som nätverks 

institutionalism använder som förklarande faktor (Ansell, 2006, s. 76). Att vissa 

tjänstemän ibland väljer att vissla eller viska till politiker, vilket vår undersökning 

visade, kan vara ett tecken på att de inte vågar vända sig till chefer, allmänheten 

eller överordnade myndigheter. Vidare poängterade vissa av våra respondenter att 

stämningen inom förvaltningen, det vill säga personliga kontakter mellan chefer 

och tjänstemän, spelar en stor roll, för huruvida de blir benägna att avslöja 

oegentligheter.  

Lundquists påstående att det informella förhindrar visslandet, verkar således 

inte stämma på vårt material, vilket visar att det informella även kan främja 

visslandet i vissa fall. Exempel är nämnda ovan och handlar om att tjänstemän 

visslar till politiker via kanaler av personliga kontakter eller visslar internt om 

stämningen inom organisationen är gynnsam. På så sätt kan således informella 

institutioner även skapa incitament att följa formella regler (Helmke et al., 2004, 

s. 726). Huruvida stämningen är bra med ständiga diskussioner eller dålig kan 

förklara utfallet. Om relationer i organisation är stela och bygger på misstro, om 

det inte finns tillit, då skulle tjänstemän inte våga vissla. Om relationerna till 

cheferna istället är för goda kan även detta förhindra visslandet då tjänstemannen 

inte vill svika sina överordnade. Slutligen kan kombinationen av det formella och 

informella främja visslandet. Om en tjänsteman vet att det finns formellt skydd för 

visslare samt känner tillit för sina chefer då vågar han kanske vissla internt i större 

utsträckning.  

Institutioner kan till och med bromsa förändringar i förvaltningen vid 

genomförande av ny policy (Hall et al., 2006, s. 39). Med detta som utgångspunkt 

kan vi konstatera att förutom NPM i sig och dess konsekvenser ska man också 

titta på institutionella faktorer som förklarar tjänstemäns inställningar att agera 

visslare. Det är inte endast det som är nytt som bör analyseras utan även äldre 

institutioner. Vi har i enlighet med Lundquists schema analyserat förändringar på 

policyplanet och personalplanet. Det som Lundquist inte har ägnat sig åt i någon 

större utsträckning är att uppmärksamma informella institutioner och undersöka 

huruvida dessa kan påverka tjänstemännens agerande när det gäller avslöjande av 

oegentligheter.  
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5 Slutsatser  

Syftet med vårt avslutande kapitel är att besvara den inledande frågeställningen:  

Är tjänstemän villiga att agera visslare i dagens offentliga förvaltning? 

Vi har i vår undersökning provat den del av Lundquists teori som handlar om 

att tjänstemännens inställning att agera visslare har förändrats, nämligen att de 

visslar i mindre utsträckning. Detta kopplar Lundquist till NPM-reformerna och 

vad han benämner ekonomismen. Tjänstemännens inställning har vi undersökt 

genom att intervjua tjänstemän på olika förvaltningar. Vår empiriska 

undersökning visade att Lundquists teori inte stämmer helt och hållet och att de 

tjänstemän som vi intervjuade är av uppfattningen att tjänstemän är villiga att 

vissla.  

Analysen av de förhållanden som finns på personal- och policyplanet visade 

dock att det som Lundquist hävdar delvis stämmer. På policyplanet tycks den 

svenska lagstiftningen vara välutvecklad vad gäller skyddet för visslare. Särskilt 

den nya lagen som trädde i kraft den 1 januari 2011 som förbjuder att visslare 

utsätts för repressalier. När det gäller de förändringar i lagstiftningen som har 

skett på personalplanet och som Lundquist skriver om verkar de stämma med det 

som vi har funnit på området. Minskad anställningstrygghet, samt individuell 

löneutveckling påverkar tjänstemännens inställning att vissla negativt. Det finns 

således motstridiga tendenser i lagstiftningen då meddelarfrihet främjar 

visslandet, medan förutsättningar på personalplanet snarare förhindrar.  

Däremot den delen som handlar om personligt mod kunde vi i vårt empiriska 

material inte finna belägg för att Lundquists teori skulle stämma.  Alla 

respondenter tror att tjänstemän på deras förvaltningar är benägna att vissla och att 

situationen inte har förändrats. Vissa tyckte dessutom att tjänstemän på deras 

förvaltning har blivit mer benägna att avslöja oegentligheter. Vi har dock upptäckt 

att de är benägna att vissla snarare internt än externt, snarare anonymt än öppet 

och snarare till politiker än till överordnade myndigheter.   

Vi har också kommit fram till slutsatsen att tjänstemän inte prioriterar 

lojaliteten inför ledningen framför lydnaden inför lagen och hänsynen till 

medborgarna. Samtidigt har vi utifrån litteraturen funnit att NPM-reformer i sig 

inte nödvändigtvis behöver leda till bristande hänsyn av tjänstemän till 

medborgarna. Vi tycker att detta borde ha en positiv inverkan på tjänstemännens 

inställningar att vissla.  

Vi har även gjort ett försök att belysa problematiken ur ett institutionellt 

perspektiv. Lundquist menar att det informella, nämligen relationer mellan 

tjänstemän och deras chefer, samt mellan kollegor, kan förhindra visslande. När vi 

belyste problematiken ur institutionell synvinkel drog vi slutsatsen att informella 

institutioner inte behöver vara något som alltid förhindrar visslandet, utan kan 

främja det i fall att stämningen i förvaltningen präglas av tillit och diskussion. 
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När det gäller NPM-reformer så tror vi att deras påverkan på tjänstemännens 

inställning att vissla inte är helt klart ännu. Möjligtvis tog de inte över på alla 

delar av förvaltningen där gamla och nya institutioner därför samexisterar. Därför 

är det svårt att tala om någon tendens angående tjänstemännens inställning att 

vissla. Mycket kommer förmodligen att  bero på framtida policies och reformer.     

När det gäller framtida forskning inom ämnet så kvarstår det möjligheter. Som 

vi nämnt tidigare skulle informella institutioners påverkan på tjänstemännens 

inställningar att vissla utgöra ett intressant ämne att utforska, såväl som en utförlig 

analys av problemet utifrån institutionellt perspektiv.     
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Frågor till chefer  

1. Tror du att dina anställda är villiga att säga ifrån om de upptäcker 

oegentligheter? (Exemplifiera gärna!) 

2. Tror du att chefer i förvaltningen skulle rapportera om de upptäckte 

oegentligheter? (Exemplifiera gärna!)  

3. Var skulle du säga att de underlydande riktar sin lojalitet, såsom lojaliteten 

mot chefen, mot lagen eller mot medborgarna, om det skulle uppstå motsättningar 

mellan dessa? (Exemplifiera gärna!)  

4. Tror du att tjänstemäns inställning att avslöja oegentligheter har förändrats? 

(Exemplifiera gärna!)  

 

7.2 Bilaga 2 – Frågor till tjänstemän 

 

 

1. Tror du att tjänstemän på din förvaltning skulle vara villiga att rapportera 

om oegentligheter om de upptäckte några? (Exemplifiera gärna!) 

2. Var skulle du säga att lojaliteten riktas, mot chefen, mot lagen eller mot 

medborgarna, om det skulle uppstå motsättningar mellan dessa? 

(Exemplifiera gärna!) 

3. Tror du att tjänstemän i din förvaltning är rädda för repressalier från sina 

chefer? (Exemplifiera gärna!) 

4. Tror du att tjänstemäns inställning att avslöja oegentligheter har 

förändrats? (Exemplifiera gärna!)  

 

 

 

 


