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Syfte: Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa 
och hur problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Vi tar 
hjälp från Bacchis What is the Problem Represented to be-ansats för att synliggöra 
problemrepresentationerna i policydokumenten och applicerar vår teori för att kritisk 
granska dessa.

Teori: Tre teoretiska referensramar tillämpas: Bacchis WPR-analys, begreppet juridifiering 
och Lennart Lundquists begrepp civilkurage som vi som vi benämner ‘stärka 
tjänstepersoner att våga säga ifrån’. 

Metod: Kvalitativ textanalys av lagtexter, författningsdokument, statliga utredningar och 
kommunala handlingar.

Resultat: Visselblåsning som företeelse har i Sverige juridifierats under perioden 2011–20211 
Resultatet pekar på att juridifieringen har pågått i två olika riktningar och lett till en 
ökad kontroll av visselblåsarens agerande. 
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1. Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras ämnet visselblåsning, studiens syfte och valda 

forskningsfrågor. Visselblåsning väcker ofta känslor, både hos dem det mest berör och hos 

allmänheten. Ibland utmålas visselblåsaren som en hjälte, som avslöjar omoraliska handlingar 

t ex Anders Kompass som avslöjande FN-soldaternas sexövergrepp på barn i Centralafrikanska 

republiken. 1 Anders Kompass blev dock först avstängd av FN, men därefter har han fått flera 

priser för sin insats. Ett mer lokalt exempel är från Göteborg, där en tidigare stadsdirektör uttalar 

följande till en journalist som fått tips om oegentligheter på stadskansliet: ”Jag förstår att det 

sitter någon djävla råtta i systemet och ringer er. Det är fan i mig anstötligt.” (citerad i 

Lundquist, 2001, s. 22). Visselblåsning kan alltså beskrivas på diametralt olika sätt: som 

moraliskt goda handlingar eller dess raka motsats och visselblåsaren kan också utmålas som 

antingen en hjälte eller en ”råtta”. 

1.1 Rätten att visselblåsa 
I Sverige har alla offentligt anställda en grundlagsskyddad rätt genom meddelarfriheten att 

anskaffa och lämna uppgifter (med vissa undantag för sekretess) för publicering. Detta kan 

göras med namn eller anonymt, och de som lämnar uppgifter brukar kallas för visselblåsare. 

Meddelarskyddet är ett slags samlingsbegrepp för en uppsättning regler som syftar till att 

offentlighetsprincipen ska förverkligas. Det består av meddelarfrihet, anskaffningsfrihet, 

anonymitetsskyddet och efterforskningsförbudet. Till det sistnämnda kopplas förbudet mot 

repressalier (SOU 2017:41, s. 29–30). Eftersom efterforskningsförbudet och förbudet mot 

repressalier gäller ingrepp från det allmännas sida har offentligt anställda ett mer långtgående 

skydd än vad privatanställda har. 

Visselblåsare är personer som använder sin rätt att säga ifrån när de upptäcker felaktigheter och 

etiska eller rent brottsliga regelöverträdelser. Enligt Transparency international (u.å.a) är 

visselblåsning ett av de mest effektiva tillvägagångssätten för att upptäcka och förhindra 

korruption. Visselblåsare har avslöjat bedrägeri och korruption, sparat offentliga medel och 

bidragit till att hälso-och miljökatastrofer har undvikits. Utöver att visselblåsning avslöjar och 

1 Anders Kompass talade på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 6 – 7 december 2021 
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förhindrar felaktigheter, så är det ett fenomen som bidrar till ett öppet och transparent samhälle. 

Enligt Lundquist (2001, s. 14) är öppenhet en grundbult i demokratin. Öppenhet är ett av de 

viktigaste processvärdena i den politiska demokratin som möjliggör att diskutera politiska 

frågor på ett relevant sätt, och för att kunna utkräva ansvar av makthavarna. Den politiska 

demokratin grundas på två idealtyper av värden - demokratiska och ekonomiska (Lundquist, 

2008, s. 31). Värdena innefattar politisk demokrati, rättssäkerhet, offentlig etik, funktionell 

rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Tillsammans bildar demokrati- och 

ekonomivärdena vårt offentliga etos. De olika värdena kan komma i konflikt med varandra och 

felaktigheter i verksamheten kan ske. Det är viktigt att tjänstepersoner agerar när något oetiskt, 

olämpligt eller olagligt sker och försvarar vårt offentliga etos (Lundquist, 2008, s. 34). 

Trots rätten att offentliggöra uppgifter och förbudet mot repressalier så förekommer det att 

visselblåsare straffas på olika sätt av sina arbetsgivare (SVT Nyheter, 2021; Uppdrag 

Granskning, 2021). Ett möjligen ännu större problem är när själva rädslan för repressalier leder 

till att anställda inte vågar säga ifrån när de får kännedom om olika slags missförhållanden 

(SOU 2014:31, s. 205). En undersökning från fackförbundet Vision (Lindgren & Lindstedt, 

2021) visar att var femte person inte vågar slå larm och fyra av tio som har uppmärksammat 

missförhållanden har blivit utsatta för repressalier. I förlängningen leder detta till att en tystnad 

brer ut sig på arbetsplatser vilket kan ses som en motsats till öppenhet. I den offentliga 

kontexten har begreppet tystnadens förvaltning förts fram (Lundquist, 2001). Tystnad inom den 

offentliga förvaltningen är problematiskt på flera sätt, framför allt eftersom det finns 

grundläggande värden att följa för att upprätthålla och förverkliga demokratin i ett samhälle. 

Om tjänstepersoner förvandlas till “ja-sägare” och inte vågar lyfta kritiska diskussioner när 

felaktigheter förekommer eller konflikter mellan grundläggande värden uppstår, så är det ett 

hot mot demokratin (Lundquist, 2001, s. 14).  

Visselblåsning har det senaste decenniet varit aktuellt likväl i samhällsdebatten som inom 

politiken. Från att tidigare ha varit ett oreglerat fenomen började visselblåsning kontrolleras på 

kommunal nivå 2011 när Göteborg som första kommun införde en visselblåsarfunktion till följd 

av en rad skandaler inom förvaltningen. Med hjälp av kanalen kan anställda rapportera om 

missförhållanden som berör en högt uppsatt person i kommunen och ärendena utreds av en 

extern advokatbyrå (Vårt Göteborg, 2011-09-13). Detta tillvägagångssätt skiljer sig från att 

vända sig med information till överordnad eller att använda sig av meddelarfriheten, då 

informationen först når en extern juridisk profession som ska bedöma tipsens trovärdighet och 
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vilka tips som bör utredas vidare. Efter införandet av visselblåsarfunktionen i Göteborg har 

flera kommuner också upprättat egna visselblåsarkanaler (SOU 2020:38). Frågan har färdats 

till statlig nivå och två lagar har stiftats som påverkar anställda som visslar. Visselblåsarlagen 

(Lag 2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga 

missförhållanden fastslår hur visselblåsning ska gå till och att visselblåsare ska skyddas från 

repressalier. Anställda ska rapportera om allvarliga missförhållanden först internt och sedan 

externt för att omfattas av skyddet. Visselblåsare som utsätts för repressalier kan få skadestånd 

för kränkningen som repressalierna innebär. Den senaste lagförändringen skedde tidigare i år, 

2021, när Visselblåsardirektivet från EU anpassades till svensk lag. Visselblåsardirektivet, som 

ersätter Visselblåsarlagen, innebär att alla arbetsplatser med fler än 50 anställda ska inrätta 

visselblåsarkanaler på arbetsplatsen (Prop. 2020/21:193). Både Visselblåsarlagen och 

Visselblåsardirektivet gäller för anställda inom både den offentliga och privata förvaltningen. 

Visselblåsarfrågan har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. I uppsatsen 

undersöker vi hur problemet kring visselblåsning har framställts under tidsperioden 2011–2021 

då visselblåsning genom utökad lagreglering har juridifierats. Detta görs genom att studera 

föreställningar om visselblåsare och visselblåsning som framträder i policydokumenten.  

1.2 Att studera problem snarare än lösningar 
Det inledande citatet kommer från en stadsdirektör som i ett samtal med en journalist uttrycker 

hur hen känner inför att en tjänsteman har lämnat information till pressen. Citatet sades för 

många år sedan men det kan ändå ge en bild av förekommande syn på anställda som utnyttjar 

sin meddelarfrihet, och hur denna lagskyddade rättighet inte alltid respekteras från chefshåll i 

förvaltningen i Sverige. Uppsatsen analyserar enbart vilka föreställningar som finns i 

politikernas och policyskaparnas sammanhang vilket citatet illustrerar eftersom de bidrar till att 

forma samhällets föreställningar om vad visselblåsning är eller borde vara. Vi behandlar inte 

visselblåsares faktiska handlingar och upplevelser.

Ett lagförslag, eller policy i detta sammanhang, ses som en lösning på ett policyproblem. En 

del av policyforskningen ägnar sig åt att studera hur policyproblem har ramats in. Det finns 

flera teorier om policyinramning och uppsatsen har sin utgångspunkt i forskaren Carol Bacchis 

teorier om problemrepresentationer i policyer. Policyer är lösningar på problem och genom att 

studera vilka lösningar som föreslås kan man se hur ett specifikt problem skrivs fram, med vilka 
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dolda antaganden det motiveras samt vad det kan få för konsekvenser för människor (Bacchi, 

2009, s.12). Hur ett problem framställs är därför en viktig del av policyprocessen och Bacchi 

menar att vi medborgare styrs mer av problemrepresentationer än av policylösningar. När man 

studerar problemet istället för lösningen ges en bättre förståelse över vilken kunskap som ligger 

till grund för makthavarnas styrningsprocesser. När stadsdirektören i Göteborg använde ordet 

råtta om en anställd som nyttjade sin meddelarfrihet säger det något om vad stadsdirektören 

ansåg problemet vara. Vi studerar i huvudsak vilka problemrepresentationer som återfinns inom 

visselblåsningslagar, vad det innebär för vad som utelämnas i förslaget och vilka effekter 

problemrepresentationerna kan ha. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att analysera vilka problem med visselblåsning som olika policyer ska lösa och hur 

problemformuleringarna har utvecklats i Sverige mellan 2011–2021. Förutsättningarna för 

visselblåsare har ändrats i och med den utökade lagregleringen som växt fram under perioden 

och vi vill bidra till ett nytt perspektiv på debatten om visselblåsning i Sverige genom att 

undersöka vad juridifieringen innebär. När problem studeras möjliggör det att lyfta fram 

underliggande antaganden som motiverar de lösningar som skrivs fram i lagförslagen. Dessa 

antaganden ligger till grund för makthavares föreställningar om visselblåsning som påverkar 

människors beteenden. Därför är det intressant att studera. Vi kommer att använda Bacchis 

“What is the Problem Represented to be”- ansats (härefter förkortad till WPR) för att synliggöra 

problemrepresentationerna i policydokumenten. Därefter kommer vi med hjälp av teorin att 

kritiskt granska dessa för att svara på vilka föreställningar av visselblåsning som kommer till 

uttryck i det offentliga politiska sammanhanget, och för att kunna diskutera vilka eventuella 

effekter dessa föreställningar kan få för visselblåsare. 

Vår övergripande forskningsfråga är: hur har problemformuleringarna om visselblåsning 

utvecklats i Sverige mellan 2011 och 2021? För att kunna besvara denna fråga har vi brutit ned 

frågan i följande frågeställningar, inspirerade av Carol Bacchis WPR-analys:

 Hur representeras problemet kring visselblåsning i policydokumenten?  

 Vad lämnas oproblematiserat och vilka underliggande antaganden innehåller 

policydokumenten?
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2. Tidigare forskning 
Här presenteras den tidigare forskningen om visselblåsning för att ge en ökad förståelse om 

fenomenet. Enligt Bacchi är det viktigt att förstå helhetsbilden av policyn för att kunna 

analysera den korrekt, därför är den tidigare forskningen utvald för att fylla en kunskapslucka 

inför analysen. 

2.1 Vad är visselblåsning? 
Inom forskningen används olika definitioner av visselblåsning men de flesta innefattar att 

visselblåsare är personer som säger ifrån när de upptäcker oetiska eller brottsliga felaktigheter 

i en verksamhet och uppmärksammar allmänheten. I uppsatsen använder vi den mest etablerade 

definitionen som tagits fram av kända amerikanska forskare inom området. Deras beskrivning 

lyder:

“Whistleblowing is the disclosure by organization members (former or current) of 

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

person or organizations that may be able to affect action” (Miceli & Near, 1985, 

citerad i Hedin et al., 2008, s. 16).

Den svenska forskningen om visselblåsare hänvisar ofta till den amerikanska forskningen för 

att beskriva visselblåsaren. Visselblåsarna ofta är personer som är starkt engagerade och känner 

ett moraliskt ansvar för verksamheten (se exempelvis Lundquist, 2008; referenser till Miceli & 

Near i Hedin & Månsson, 2008). Personerna är uppskattade och har en stark ställning i sina 

organisationer, och vanligtvis är de erfarna och kompetenta med ett förtroendekapital. En 

svensk empirisk undersökning visade att det var personer med lång yrkeserfarenhet och god 

kompetens som påtog sig rollen som kritiker, och majoriteten hade även ett stort ansvar i 

tjänsten (Hedin & Månsson, 2008). Ganska många av dem som framförde kritik hade det 

inbyggt i sina arbetsuppgifter vilket kallas för “whistleblowers by role prescription”, t.ex 

revisor eller skyddsombud. 

Vad larmar man om i svenska förhållanden? Hedin och Månsson (2008) har identifierat sex 

typer av missförhållanden som leder till att organisationsmedlemmar lyfter kritik. De tre första 

typerna gäller relationer till andra utanför organisationen medan de tre sista rör 
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missförhållanden inom organisationen vilka påverkar relationer mellan personal och 

arbetsmiljö. 

1. Nedskärningar eller omorganisationer som medfört problem eller nackdelar för brukare. 

Så kallade “välfärdsbrister” som drabbar svaga samhällsgrupper.

2. Införande av nya arbetsmetoder/arbetssätt som anses inadekvata eller etiskt olämplig.

3. Nedtystande eller censur av rapporter om sociala problem som varit avsedda att 

publiceras offentligt. 

4. Ekonomiska oegentligheter

5. Diskriminering och kränkande särbehandling (p.g.a. kön el sexuell läggning)

6. Bristande arbetsledning och dålig arbetsmiljö av mer allvarlig art.

2.2 Vad främjar att våga väcka kritik? 
Av den svenska forskningen vi läst sägs inte mycket om vad det är som främjar eller möjliggör 

för personer att våga väcka kritik på arbetsplatsen. Enligt Hedin och Månsson (2008) tycks 

graden av handlingsutrymme som kritikerna har spela en roll, och de menar att anställda med 

någorlunda stort handlingsutrymme använder sig av det för att åtgärda problem i verksamheten. 

Författarna menar också att de som vågar lyfta kritiken ofta har haft omfattande diskussioner i 

arbetsgruppen, och fått stöd bland sina arbetskamrater, innan de har beslutat att kritisera. 

Aronsson och Gustafsson (1999) har istället undersökt vilka förhållanden som bidrar till tystnad 

på arbetsplatsen. De kommer fram till att förhållanden på makro- och mikronivå i en 

kombination tillsammans eller var för sig “sänker taket för den nödvändiga öppna kritiska 

diskussionen på arbetsplatsen (Aronsson & Gustafsson, 1999, s. 205)”. På makronivån handlar 

det om sådant som arbetsmarknadssituationen för yrkesgruppen och grad av stabilitet i 

verksamheterna, dvs. möjligheter till att finna ett nytt jobb samt om det pågår omorganisering 

och/eller nedskärningar. På mikronivå handlar det om den enskildes anställningsförhållande, 

alltså vilken typ av anställningskontrakt man har, individuella löner, uppifrån reglerade 

scheman och möjliga karriärvägar (Aronsson & Gustafsson, 1999). Om exempelvis en svår 

arbetsmarknad, pågående personalreduktion och lösa anställningsformer sänker taket för 

kritiska diskussioner kan man tänka sig att omvända förhållande kan bidra till kritiska 
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diskussioner – trygga och fasta anställningar, stabilitet i verksamheten och en bra situation på 

arbetsmarknaden som några exempel.

2.3 Repressalier mot anställda
Här följer en genomgång av vad den tidigare forskningen säger om repressalier. Vi vill 

förtydliga att personer som visslar inte automatiskt utsätts för repressalier, men den senaste 

tiden har det uppmärksammats flera fall där det sker (se t ex Lindgren & Andersson, 2020).

Den tidigare forskning tycks vara överens om vilka typer av repressalier som används mot 

visselblåsare. Det kan handla om ryktesspridning och trakasserier, isolering, omplacering, 

degradering av tjänst, uppsägning och svartlistning (Hedin & Månsson, 2008; Johnson & Kraft; 

1990; Lundquist, 2008). I den tidigare refererade svenska studien (Hedin & Månsson, 2008) 

förekom ryktesspridning om personen, isolering i form av fysiskt avstånd och utebliven 

kommunikation, ökad kontroll av personens arbetstider och hur arbetsuppgifterna utförts vilket 

innebar ett minskat förtroende och handlingsutrymme för personen, omplacering eller 

uppsägning och obehagliga möten med ledningen där personen förklarades som inkompetent. 

Det kunde även handla om att enheten fick minskade resurser som också drabbade andra i 

personalen och brukare. Hedin och Månsson refererar även till tidigare amerikansk forskning 

om fenomenet kring att det tycks finnas två normsystem vid kritik av organisationen. Ett 

handlar om sakförhållanden och verksamheten, och det andra handlar om individens lojalitet 

och handlingar. Detta innebär att organisationen kan ta fasta på kritiken och göra förändringar 

i verksamheten för att stoppa missförhållanden, men ändå låta kritikern straffas för sitt “brott” 

mot lojalitet till organisationen. Den som lyft kritiken kan då drabbas av repressalier och förlora 

anseende i organisationen, personen går från att vara en pålitlig och duktig medarbetare till en 

besvärlig person.

Sammantaget är den tidigare forskningen omfattande när det kommer till att beskriva hur 

visselblåsaren agerar och blir bemött av omgivningen. Däremot verkar lagregleringen av 

visselblåsning vara ett ouppmärksammat område i den svenska forskningen om visselblåsning. 

Av den anledningen studerar vi policyutvecklingen som skett i Sverige som påverkar synen på 

visselblåsning i samhället. Teorierna vi presenterar i nästa kapitel hjälper oss att fokusera på att 
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analysera policydokument och problematisera föreställningarna om visselblåsare som uttrycks 

i lagtexter.

3. Teoretisk referensram 
Här introduceras tre teoretiska referensramar som kommer tillämpas i analysen. Carol Bacchis 

WPR-analys, vilken vi använder både som teori och metod, det teoretiska begreppet 

juridifiering samt Lennart Lundquist begrepp civilkurage vilket vi här tala om som att ‘stärka 

tjänstepersoner att våga säga ifrån. 

3.1 Bacchi – What is the Problem Represented to be
I Uppsatsen används Carol Bacchis (2009) WPR-ansats både som teoretisk utgångspunkt och 

metod. Syftet är att gräva djupare i vilken mening en policy för med sig och hur den 

policyformuleringen är meningsskapande. 

När man skapar en policy, i vårt fall lagförslag, så innebär det att det finns något som behöver 

“fixas” eller ordnas upp, och policyn betraktas vara en god lösning på ett oönskat tillstånd. Det 

tillstånd som behöver fixas är inte alltid uttalat eller välformulerat i en policy, utan ofta är det 

bara lösningen som återfinns. Beroende på hur lösningen formuleras kan man genom WPR 

analysera hur problemet är representerat. Detta innebär att problemet som sådant inte existerar 

utanför policyn, utan skapas inuti den, det är detta som Bacchi (2016) menar med att “politiker 

skapar problem”. Ordet problem inom WPR syftar alltså enbart till den förändring som ett 

policyförslag innebär.

En policy skapar uppfattningar om vad som är problem och det är viktigt att studera just 

problemrepresentationerna för att policyn påverkar hur medborgare styrs. Bacchi (2009) anger 

två viktiga skäl till att analysera problemrepresentationen snarare än lösningen. Det första är att 

göra problemrepresentationen explicit. Som ovan nämnt är problem oftast implicita i en policy, 

och det är här WPR intervenerar genom att synliggöra det implicita i policyn i syfte att kunna 

granska detta. Det andra skälet är att problematiseringar till sin natur behöver förenklas när de 

ska hanteras. Det är inte problemets hela komplexitet som redogörs för, och det ger anledning 

till att analysera vad som inkluderas och vad som exkluderas från problemrepresentationen. Det 
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möjliggör att uttala sig kring vilka underliggande antaganden policyskapare baserar sina förslag 

på och kritiskt granska vad det får för konsekvenser för olika grupper. 

3.2 Juridifiering 

Med juridifiering, eller förrättsligande, brukar det i bred mening avses en utveckling där en 

fråga får en rättslig karaktär och på olika sätt införlivas i juridiken. Det kan t.ex. handla om att 

tidigare oreglerade områden eller företeelser blir reglerade av lag, att fler internationella 

överenskommelser sluts, att domstolar får ökad makt eller att politiska stridsfrågor blir lösta 

genom att de överförs till juridiska processer (Blichner & Molander, 2008; Brännström, 2011; 

Colnerud, 2014; Fransson, 2016; Hirschl, 2008). Detta sista fenomen brukar kallas för 

juridifiering av politiken och innebär att politiska eller ideologiska frågor avpolitiseras genom 

att de förflyttas till rättssystemet och ökar domstolarnas inflytande på det politiska innehållet 

(Hirschl, 2008). I svensk kontext har forskare ofta studerat juridifiering inom skolans område. 

Där har man visat på hur juridifieringen har materialiserats på olika sätt, exempelvis genom att 

mängden rättsregler för skolan har ökat och att juridisk kompetens anses vara allt viktigare för 

fler yrkesgrupper vilket kan ske på bekostnad av pedagogisk kompetens (Fransson, 2016). Att 

frågor juridifieras kan också innebära att ansvaret för att hantera dem flyttas från 

lärarprofessionen som förlorar en del av sin autonomi (Colnerud, 2014).  

Dimensioner av juridifiering

Blichner och Molander (2008) har utifrån tidigare forskning skissat på konturerna till fem 

deskriptiva dimensioner av juridifiering. Vi kommer att använda oss av två av dimensionerna 

som ett analytiskt instrument: juridifiering som expansion eller differentiering av lagen och 

juridifiering som rättslig inramning varför dessa beskrivningar blir mer utförliga. I 

genomgången av materialet la vi märke till att dessa dimensioner var mest relevanta för vår 

analys. Vårt första analysinstrument är juridifiering som expansion eller differentiering av 

lagen vilket är processen där en aktivitet blir föremål för antingen ny lagreglering eller mer 

detaljerad reglering. Med expansion menas att lag tillämpas på nya områden, det kan ske genom 

att nationella parlament inför regleringar för den lokala styrelsen eller när överstatliga organ 

inför nya lagar eller normsystem för medlemsländer. Den horisontella differentieringen innebär 

att en lag delas upp på två eller fler områden, den vertikala differentieringen innebär att lagen 
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blir mycket mer detaljerad och specifik genom domstolarnas tolkning och praxis för att kunna 

differentiera mellan ett ökat antal fall i rätten. Blichner och Molander menar att inom EU har 

juridifiering skett genom ständig expansion av lagarna, men även genom differentiering där 

lagarna ofta är väldigt specifika och otvetydiga för medlemsländerna att foga sig efter. När det 

finns oklarheter i lagen så är det högsta EU-domstolen som avgör hur något ska tolkas. I 

analysen används perspektivet på olika förändringar som har skett med tidens gång i 

policydokumenten. Detta tillåter oss att prata om förändringarna i termer av ökad eller minskad 

reglering av visselblåsning, och om det har skett en expansion av lagens utrymme. 

Vårt andra analysinstrument är juridifiering som rättslig inramning, vilken är den mest 

svårfångade dimensionen då den handlar om hur det juridiska bidrar till att påverka och forma 

människors tankar om sig själva och andra. Den syftar till den ökade tendensen där människor 

ser sig själva och andra som legala subjekt. Individen ingår i en rättslig gemenskap där de legala 

subjekten har lika rättigheter och skyldigheter, vilket påverkar hur man tänker på relationer till 

andra och vad som kännetecknar relationen. Denna form av juridifiering sker när de rättsliga 

sinnebilderna överskuggar andra aspekter i hur man tenderar att tänka på vissa förhållanden. 

Exempel som Blichner & Molander ger är när välfärden främst ses som juridiska villkor snarare 

än att det handlar om politiskt beslutsfattande, eller när det demokratiska deltagandet främst 

diskuteras i rättsliga uttryck snarare än som en medborgerlig dygd. Juridifieringen innebär att 

ett samhälle utvecklar en rättslig kultur som går bortom eller till och med ersätter andra 

bakomliggande kulturer. I uppsatsen kommer vi att försöka översätta detta fenomen till 

visselblåsaren, och huruvida visselblåsaren ser på sig själv som ett subjekt med 

“visselblåsarrättigheter”. 

Alla dimensioner relaterar och påverkar varandra på olika sätt, och för att ge en helhetsbild av 

juridifieringsprocessen följer en kort presentation av de övriga dimensionerna. Konstituerande 

juridifiering avser processen där en politisk ordning etableras eller förändras som ger effekten 

att det rättsliga systemet får utökad kompetens. Bildandet av EU och den 

lagstiftningskompetens som medlemsländerna överlämnat till EU är ett exempel på detta. 

Juridifiering som ökad konfliktlösning genom hänvisning till lagen relaterar till att fler 

konflikter i samhället blir lösta genom olika slags referenser till lagen. Det kan t.ex. handla om 

att enskilda, företag och civila organisationer försöker få sina fall prövade i EU-domstolen, och 

att medlemsländer hänvisar till avgöranden i EU-domstolen. Detta har en nära koppling med 

den tredje dimensionen som är juridifiering som ökning av den dömande makten. När det finns 
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en brist på transparens (lagens begriplighet hos medborgarna) och svårigheter i vilka regler som 

är applicerbara så ökar makten hos domstolarna där frågorna ska avgöras. Det innebär även att 

man behöver söka mer juridisk hjälp, vilket ökar den juridiska professionens inflytande. 

Ambitionen med uppsatsen är att kunna gå djupt in i policyskaparnas föreställningar om de 

lösningar som lagen skapar för visselblåsarens problem. Därför behöver vi ytterligare en teori 

som för oss närmre visselblåsaren som är den aktör som måste bestämma sig för att agera eller 

vara tyst. Teorin som följer handlar om förhållanden som påverkar tjänstemän i detta val.

3.3 Två nivåer som påverkar tjänstepersoner att våga säga ifrån
I Lennart Lundquists bok Demokratins väktare (1998) visar han att tjänstepersoner 

(“ämbetsmannen”) har tre grundrelationer och krav i sin roll som ständigt balanseras mot 

varandra och vårt offentliga etos. De ska utöva sitt arbete under lagarna, vara lojala gentemot 

sina överordnade och visa hänsyn till samhällsmedlemmarna. När det blir konflikt mellan 

kraven måste tjänstepersonen ha kraft och förmåga att kunna stå upp för vad som är det rätta, 

även om det innebär att gå emot överordnade. Att så sker är grundläggande för att offentlig 

förvaltning ska kunna arbeta för det gemensamma goda. För att kunna göra detta krävs det 

civilkurage hos tjänstepersonen vilket kan yttra sig genom att tjänstepersonen vågar säga ifrån, 

protestera eller obstruera mot ett beslut. Lundquist begrepp civilkurage kan tyckas vara lite 

konstlat i en arbetsrelation, vår tolkning är att det går ut på att stärka tjänstepersoner till att våga 

säga ifrån eller på annat sätt stå upp emot ett felaktigt beslut vilket gör att visselblåsning ingår 

i begreppet. För att bättre passa till kontexten om visselblåsarskydd använder vi uttrycket att 

‘stärka tjänstepersoner att våga säga ifrån’, istället för att ‘främja civilkurage’. 

Tabellen nedan är konstruerad efter Lundquists (1998) beskrivning av förhållanden som 

återfinns på olika nivåer och bidrar till att stärka tjänstepersoner att våga säga ifrån: 

Tabell 1. Förhållanden som stärker tjänstepersoner

Personliga egenskaper som ger 
handlingsförmåga

Egenskaper i tjänsterollen som 
ger handlingsfrihet

Personegenskaper Policyplanet Personalplanet
Personligt mod Meddelarfrihet Anställningstrygghet
Sakkunskap Kunna reservera sig mot beslut Automatisk löneutveckling
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Kunskap om offentligt etos Befordran till högre tjänster 
sker utanför myndighet

Utarbetat efter Lundquists modell (1998, s. 192).

Den ena nivån handlar om önskvärda personliga egenskaper som mod eller sakkunskap hos 

tjänstepersonen som ger handlingsförmåga att våga säga ifrån. I analysen kommer vi främst att 

fokusera på den andra nivån som innehåller policy- och personalplanet. Det handlar om 

egenskaper som tjänstepersoner har i sin roll, och det är önskvärt att dessa ger en rimlig grad 

av handlingsfrihet. Policyplanets innehåll är den struktur som ger tjänstepersoner möjlighet att 

reagera mot felaktiga beslut. Helst ska det finnas flera olika sätt att kunna göra detta på. Två 

exempel är meddelarfriheten och att man ska kunna reservera sig mot beslut som man inte vill 

medverka i. Personalplanet betyder att det måste finnas konstruktioner som skyddar 

tjänstepersoner mot en chefs eventuella ovilja. Generellt handlar det om att anställningstrygghet 

och anställningsvillkor är grundläggande för att stärka arbetstagare. Personalplanets innehåll är 

sådant som kan hänföras till arbetsplatsen och mer direkt reglerar maktförhållandet mellan chef 

och underordnad. Relationen mellan personalplanet, tystnaden och repressalier uttrycks bäst av 

Lundquist själv: 

“Under det sista halvseklet har makthavarnas instrument att tysta ämbetsmännen 

blivit allt effektivare. Anställningstryggheten har försämrats kraftigt och genom den 

individuella lönesättningen bestraffas den som säger ifrån snabbt och effektivt. 

Befordringsinstrumentet erbjuder sedan makthavarna ytterligare en möjlighet att 

sortera bort de misshagliga.” (Lundquist, 2001 s.23). 

I uppsatsen kommer Lundquists (1998) indelning av policyplan och personalplan att användas 

som ett verktyg för att kategorisera och problematisera policyskaparnas tänkta effekter av 

visselblåsarlagarna. 

3.4 Relation mellan teorierna
Enligt Lundquist påverkas visselblåsaren alltså både av strukturer och regler på policyplanet 

och av konstruktioner på personalplanet som påverkar maktrelationerna. I regleringen av 

visselblåsarfrågan finns en grundidé om att fler kommer att visselblåsa om visselblåsare ges ett 

starkare skydd. Det går alltså ut på att påverka och uppmuntra tjänstepersoner att visselblåsa. 

Vi kommer att använda oss av både juridifiering och policy- och personalplanet som 
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analysverktyg för att tydliggöra hur åtgärderna i lagstiftningen kan förstås och relateras till 

policyskaparnas föreställningar om visselblåsning. 

Figur 1. Relationen mellan visselblåsaren och de valda teorierna. 

4. Metod 
I kapitlet presenteras uppsatsens metod och material. För att svara på forskningsfrågorna 

genomförs en textanalys med hjälp av Bacchis WPR-ansats av ett antal policyer och övriga 

dokument som redovisas här. Sedan följer en diskussion om uppsatsens validitet och reliabilitet. 

4.1 Val av metod – kvalitativ textanalys
Enligt metodlitteratur i kvalitativa metoder (Boréus, 2015) finns det flera olika skäl till att 

studera texter. Enkelt uttryckt kan man säga att texter påverkar samhället och bidrar till att 

forma våra föreställningar och värderingar om hur samhället är eller hur det borde vara. Texter 

kan även påverka relationer mellan människor inom en grupp eller mellan olika grupper, då 

texter ofta bidrar till att forma det som betraktas att utgöra en grupp. Texter kan även studeras 

som ett uttryck för rådande föreställningar i ett samhälle. Eftersom vi vill studera hur olika 

föreställningar om visselblåsare och visselblåsning kommer till uttryck i förarbeten till 

lagförslag, protokoll och rapporter, är textanalys ett lämpligt metodval för att svara på våra 

frågeställningar. Med textanalys går det även att studera hur ett fenomen har förändrats över 

tid.

4.2 Analysera texter 
För att göra en textanalys behöver man formulera frågor att ställa till texterna man valt ut. I 

texter finns det en mängd olika aspekter som kan studeras, exempelvis vilka argument som förs 
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fram eller vad som är underförstått i framställningen. Vilka aspekter man väljer ut, hur man gör 

analysen och hur man tar hänsyn till textens sammanhang är det som utgör metoden i 

textanalysen (Boréus, 2015). Textanalysen utförs med inspiration av Carol Bacchis (2009) 

WPR-ansats. För att studera hur problemet är representerat i den specifika policyn innehåller 

ansatsen ett analysschema som innebär att man inleder med att granska policyns förslag på 

lösning och utifrån det spårar hur problemet framställs eller representeras i själva 

policydokumentet. Det som är intressant för WPR-analysen är vilka djupt liggande antaganden 

och kunskaper som finns inbäddat i policyn, snarare än olika aktörers utlåtanden om problemet 

och lösningen, eller politikers och policyskapares eventuella övertygelser. Analysschemat 

består av sex frågor:

1. Vad är problemet representerat att vara i policyn?

2. Vilka underliggande antaganden och förutsättningar innehåller 

problemrepresentationen?

3. Hur har representationen av problemet kommit till stånd? I vilken kontext verkar 

policyn?

4. Vad utelämnas i problemrepresentationen? Finns det något i framställningen som inte 

problematiseras?  

5. Vad är effekterna och konsekvenserna av problemrepresentationen?

6. Hur och var har problemrepresentationen producerats, spridits och försvarats? Kan den 

ifrågasättas?

(Egen översättning och tolkning av analysfrågorna i Bacchi, 2016, s. 9).

Frågorna producerar kritiska reflektioner kring vad som inte nämns i förslaget, och vilka 

effekter som kommer ut genom att representera ett problem på ett visst sätt. Det går att anpassa 

WPR-ansatsens frågor till sin egen undersökning och det är inte nödvändigt att få med alla sex 

frågor (Boréus & Bergström, 2018, s. 273). Uppsatsens frågeställningar är inspirerade av 

Bacchis frågeställningar och vi har begränsat frågorna till två stycken som vi anser passar bäst 

in i vår undersökning.

Hur representeras problemet kring visselblåsning i policydokumenten? 

Den första frågan i WPR-analysen ställs för att uppmärksamma hur problem skrivs fram, det 

vill säga hur problemrepresentationen framställs i en specifik policy (Boréus & Bergström, 
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2018, s. 273). För att svara på frågan kan man inledningsvis studera lösningen som policyn 

föreslår och sedan synliggöra vad lösningen ger för bild på det problem som beskrivs. Som 

hjälpmedel för att svara på frågan kan det var bra att peka ut inom vilket politikområde 

problemrepresentationen skrivs fram (Bacchi, 2009, s. 2–4). I analysen tar vi hjälp av det 

teoretiska ramverket för att besvara frågeställningarna. Bacchis teorier om policyer vägleder 

oss för att komma fram till hur problemet representeras och de andra teorierna kompletterar 

Bacchi. Juridifiering är ett sätt att förstå utvecklingen som skett i policyerna och 

policyskaparnas föreställning. Lundquists nivåer som påverkar tjänstemän att våga säga ifrån 

används för att sortera och problematisera framställningar av eventuella effekter.  

Vad lämnas oproblematiserat och vilka underliggande antaganden innehåller 

policydokumenten?

Vi valde att slå ihop Bacchis fråga två och fyra trots att frågorna pekar på delvis olika saker. 

Det som lämnas oproblematiserat hänvisar till perspektiv som faller utanför 

problemrepresentationen, medan underliggande antaganden är perspektiv som 

problemrepresentationen bygger på (Boréus & Bergström, 2018, s. 273–274). WPR-ansatsen 

visar att det finns flera sätt att problematisera ett fenomen på och våra uppfattningar baseras på 

olika förgivettagna antaganden om hur saker och ting är eller borde vara. De underliggande 

antagandena i en problemrepresentation är vad som gör policyn möjlig och förklarar hur policyn 

kunde framställas (Bacchi, 2009, s. 4–14). Eftersom problemrepresentationen bygger på 

underliggande antaganden är det också viktigt att studera vad som lämnas oproblematiserat i en 

problemrepresentation. Det kan synliggöra dolda perspektiv genom att kritiskt analysera dess 

begränsningar (Bacchi, 2009, s. 12–14). 

4.3 Urval av texter 
Olika typer av texter tillhör olika textgenrer. Texter kan ha olika funktioner i vad producenten 

avser med texten, t.ex. ska den informera, påverka eller underhålla läsaren. Vissa texter är mer 

formella än andra, och har en struktur i hur de utformas och ska användas. Enligt Boréus (2015) 

ska de texter man väljer till uppsatsen vara manifestationer av det man vill studera. Ett typiskt 

urval av texter för denna typ av analys är de offentliga och formella texterna i 
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lagstiftningsprocessen som statliga offentliga utredningar, propositioner, remissvar och 

eventuella följdmotioner som är aktuella för ämnet man vill studera. Enligt Boréus (2015) 

brukar just propositioner ses som en typisk manifestation för en diskurs eftersom den har 

utformats genom en lång process som väger in och redogör för olika åsikter i ämnet. Detta gör 

att den väger tyngre än t.ex. en enskild motion eftersom den representerar enskilda personers 

eller partiers åsikter i frågan. 

I vår jämförelse gör vi tre nedslag i tidsperioden 2011–2021. Den första är i Göteborgs 

kommun. År 2010 uppmärksammades skandaler inom Göteborgs kommun och en omfattande 

politisk diskussion om tystnadskultur och visselblåsning följde. Ett förslag om att införa en 

visselblåsarfunktion i staden hanterades i kommunfullmäktige som en del i en större 

handlingsplan mot korruption (Sveriges Radio, 2013). Kommande år infördes 

visselblåsarfunktionen och Göteborg blev den första kommunen i Sverige som reglerade hur 

anställda och förtroendevalda kunde slå larm om oegentligheter som förekom inom kommunens 

verksamheter. Detta var innan visselblåsning blev reglerat genom lagstiftning. Vi har med 

Visselblåsarfunktionen i Göteborg i vår analys för att vi anser att det är ett viktigt tillägg till 

vårt material eftersom det var i Göteborg debatten om visselblåsning ledde till konkreta 

åtgärder. Det är relevant att ha med Göteborg för att följa policyproblemets utveckling över tid. 

Vi har valt att fokusera på debatten som fördes inom Kommunfullmäktige i Göteborg för att få 

med vilka föreställningar om visselblåsning som politiker och policyskapare yttrade under 

denna tidpunkt. Det perspektivet blir viktigt i jämförelsen. Dokumenten vi använder från 

Göteborg kommer vi genomgående att kalla för Göteborg 2011 och inkluderar:

 Kommunfullmäktige (KF) i Göteborgs Stad, Handling 2011 nr 94 som innehåller ett 

beslutsunderlag om visselblåsarfunktionen med följande bilagor: yttranden från 

politiker och fackförbundet SKFT samt tjänsteutlåtanden från stadskansliet. 

 Kommunfullmäktige (KF) i Göteborgs Stad, Yttrande 2011 nr 6 från olika 

kommunalråd i debatten om visselblåsarfunktionen. 

Efter Göteborgs visselblåsarfunktion lyfts frågan om reglering av visselblåsning på statlig nivå 

och det andra nedslaget i tid vi gör är när Visselblåsarlagen trädde i kraft 2017. Vi studerar 

policydokument som ledde fram till Visselblåsarlagen. De nationella dokumenten hänvisar till 

Göteborg och visselblåsarfunktioner på kommunal nivå som ett exempel och inspiration. Vårt 

material från denna tid kallar vi för Visselblåsarlagen 2017 och det innefattar: 
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  SOU 2014:31 Visselblåsare - ett stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden med tillhörande remissvar. 

 Regeringens Proposition 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för 

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 

 Statskontoret 2016:30 Visselblåsarfunktioner i staten. 

Även internationellt talas om visselblåsares rätt till skydd mot repressalier och 

Visselblåsadirektivet från EU översätts till svensk kontext 2021. Visselblåsardirektivet träder i 

kraft 2021 och det omfattar det sista nedslaget, Visselblåsardirektivet 2021. Vårt material här 

omfattar: 

  Regeringens proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet 

 Motion till riksdagen 2020/21:4086 av Ali Esbati m.fl. (V) med anledning av prop. 

2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet.

 Motion till riksdagen 2020/21:4091 av Arman Teimouri m.fl. (L) med anledning av 

prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet

 SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare, med tillhörande remissvar.

4. 4 Analysprocessen
Propositionerna och de statliga utredningarna är det tyngsta materialet för vår analys. Det övriga 

materialet kan bidra till en ökad förståelse av de olika inställningarna till visselblåsning och 

även väcka kritiska reflektioner över vad som kanske utelämnas eller utestängs i 

visselblåsardirektivet. Materialet är omfattande och vi har därför valt ut kategorier i 

utredningarna som vi begränsar oss till utöver frågeställningarna i läsningen och resultatet. 

Kategorierna har valts ut efter att vi översiktligt studerade materialet inför läsningen. 

Framförallt fokuserar vi på uttryck och begrepp som förekommer i materialet och analyserar 

delarna som svarar på vad visselblåsning är, vem som omfattas av visselblåsarskyddet och vem 

som kan anmälas i funktionerna för att de har begått felaktigheter. Detta kommer att relateras 

till de valda teorierna, tillsammans utgör tillvägagångssättet en abduktiv ansats i vår analys. 

Vidare läggs vikt på delarna i materialet som ramar in vad skyddet innebär och hur visselblåsare 

ska gå till väga för att omfattas av skyddet. Vi sorterar analysen efter följande kategorier: 

 Syftet med policyerna 
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 Politikområde 

 Föreställningar om visselblåsarskyddets effekter

 Vem som omfattas av visselblåsarskyddet 

 Vad som kan anmälas 

 Vem som kan anmälas 

 Hur det kan anmälas 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Trovärdigheten i en studie uttrycks i validitet och reliabilitet. Validitet syftar till om man i 

uppsatsen har mätt det som avses, det vill säga om rätt metod och material används för att svara 

på forskningsfrågorna (Boréus & Bergström, 2018, s. 38). Syftet med uppsatsen är att studera 

vilka föreställningar om visselblåsning som förekommer i policyerna för att analysera hur 

problem representeras och diskutera vilka eventuella konsekvenser det kan få. Materialet vi 

studerar är i första hand förarbeten till lagförslag vilket är betydelsefulla dokument som är 

fastställda på hög beslutsnivå och trovärdiga primärkällor som innehåller föreställningar om 

visselblåsare. Ett potentiellt problem för validiteten som kan uppstå när man studerar 

samhällsvetenskapliga ämnen som makt och förtryck är att forskarens egna föreställningar kan 

begränsa resultatet. Därför är det viktigt att forskaren vidgar sin egen förståelse om ämnet för 

att stärka validiteten i studien (Boréus & Bergström, 2018, s. 40). Det har vi tagit hänsyn till 

genom att läsa på om ämnet, det presenteras i tidigare forskning, och koppla teorin till resultatet 

som en vägledning. Vi har även läst materialet flera gånger och kritiskt granskat innehållet. 

Reliabilitet hänvisar till trovärdigheten i resultatet. Hög reliabilitet har de resultat som man kan 

nå flera gånger genom upprepade tester. Det innebär till exempel att läsaren ska kunna följa 

stegen forskaren har gjort för att komma till resultatet (Boréus & Bergström, 2018, s. 40). Vid 

genomförandet av textanalys bygger en stor del av resultatet på forskarens förståelse. Det som 

kan göras för att säkerställa hög reliabilitet är att vara så transparens som möjligt och ange 

välmotiverade svar. Av den anledningen har vi plockat ut citat ur policyerna vi studerat och 

presenterar resultatet tydligt, först tematiskt och sedan kronologiskt, så att läsaren kan 

rekonstruera våra steg som leder fram till slutsatserna. 
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5. Resultat och analys 
Här presenteras resultatet av textanalysen som är indelat efter de två forskningsfrågorna. Med 

hjälp av det teoretiska ramverket försöker vi förklara och föra fram nya perspektiv av 

visselblåsning. Textanalysen baseras på Bacchis WPR-ansats och för att svara på 

frågeställningarna relaterar vi innehållet i analysen till vår teori.

5.1 Hur representeras problemet kring visselblåsning i policydokumenten?
För att svara på hur problemet är representerat och vilken utveckling som har skett under 2011–

2021 i policyer som berör visselblåsning kommer vi här diskutera ett antal punkter. Till denna 

fråga knyter vi följande kategorier från vår läsning av textmaterialet: vad syftet är, 

politikområde, föreställningar om visselblåsarskyddets effekter och vem som omfattas av 

policyn. 

Syftet med policyn

Vi kan urskilja tre framträdande syften i policydokumenten. Även om de har förändrats över 

tid, så ser vi i materialet att det inte är så att ett syfte har ersatt något annat, utan det är snarare 

så att fler syften har lagts till över tid och kan ses som en slags påbyggnad till varandra. 

Stadskansliet i Göteborg 2011 uttryckte följande: 

“Syftet med whistleblowerfunktionen är att säkerställa att eventuella oegentligheter 

kommer till stadens kännedom, om inte kommunikationen via linjevägen fungerar.” 

(KF Göteborg, 2011, s 1). 

I förarbetet till Visselblåsarlagen 2017 är syftet snarare inriktat på att visselblåsaren ska 

skyddas:

“Syftet med lagen ska vara att ge stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet” (SOU 2014:31, s. 218). 

Visselblåsardirektivets förarbeten 2021 uttrycker även det att visselblåsare ska skyddas, med 

tillägget att det kan leda till bättre kontroll av att EU-rätten efterlevs: 
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Skälet till införandet av ett skydd för s.k. visselblåsare anges i direktivet vara att 

stärka kontrollen av efterlevnaden av unionsrätten på områden där överträdelser kan 

skada allmänintresset. […] erbjuds ett effektivt skydd för att underlätta och 

uppmuntra rapportering av misstankar eller farhågor som upptäcks.” (SOU 2020:38, 

s. 74).

Varje syfte som policyskaparna beskriver bidrar till hur problemet har representerats. Här kan 

tre huvudsakliga syften urskiljas: visselblåsarfunktionen ska säkerställa att oegentligheter 

kommer fram, skyddet för visselblåsare ska stärkas och visselblåsare ska bidra till att EU-rätten 

efterlevs. Om detta är policylösningarna, vad är då problemet? Om vi börjar med att 

visselblåsarfunktioner säkerställer att oegentligheter kommer fram så tyder det på att problemet 

är att visselblåsarna inte vet var de ska vända sig med informationen och därför tydliggör 

rapporteringskanalerna (även kallat visselblåsarfunktionen) detta för visselblåsaren. Det kan 

också tyda på att organisationen inte är bra på att hantera information som kommer fram internt, 

och därför blir det nu en formell ordning av hur man ska gå tillväga genom 

rapporteringskanalerna. Det andra syftet går ut på att stärka visselblåsaren genom att fastslå att 

det är förbjudet med repressalier och införa en ny skadeståndsgrund som arbetstagaren kan 

hävda vid en tvist. Lösningen här tycks peka på att visselblåsare är rädda för repressalier och 

om man stärker visselblåsaren i detta avseende kommer det att bidra till att fler visslar vilket i 

sin tur (som i det sista identifierade syftet) bidrar till bättre efterlevnad av EU-rätten. Problemet 

är då representerat som att visselblåsaren inte vågar larma. Alla dessa syften tycks i någon grad 

peka på visselblåsaren; personen vet inte hur den ska visselblåsa och dessutom så vågar 

personen inte agera. Problemet ligger alltså primärt inte i att korruption och oegentligheter 

faktiskt sker och hur det kan stoppas, utan det är en del av visselblåsarens ansvar att avslöja 

detta. Problemet tycks inte heller ligga i den organisationskultur som gör att personen inte vågar 

lyfta kritik internt och den tystnad som uppstår. När ansvaret främst hamnar hos visselblåsaren 

som behöver kunskap och mod sker det en individualisering av problemet. Enligt Lundquists 

(1998) modell med olika nivåer har egenskaper som ger handlingsfrihet åt tjänstepersoner 

förstärkts på policyplanet med ett utökat lagstöd med skydd mot repressalier. Men det har inte 

förändrats något på personalplanet, anställningstryggheten har inte ökat i och med ett ökat 

visselblåsarskydd. Huruvida handlingsförmågan; mod, sakkunskap och kunskap om offentligt 

etos förändras, är en nivå som inte vidrörs i något av de granskade dokumenten.
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Politikområde och lagregleringen

Ett hjälpmedel för att identifiera hur problemet representeras i policyn är ta hänsyn till inom 

vilket politikområde policyn skrivs fram (Bacchi, 2009). I Göteborg diskuterades frågan främst 

ur ett praktiskt rättsligt perspektiv, om införandet av en visselblåsarfunktion kan bidra till förtal 

om det förekommer osanna anmälningar i den, eller huruvida anmälningarna ska ses som 

allmänna handlingar. I de nationella lagstiftningarna är det Arbetsmarknadsdepartementet som 

är ansvarigt och frågan ringas in ur ett arbetsrättsligt perspektiv. I utredningsarbetet uttrycks 

det enligt följande, “Utredningsuppdraget avser arbetsrättsligt skydd för arbetstagare som slår 

larm om missförhållanden” och “[…] det bör vara fråga om en arbetsrättslig skyddslagstiftning 

(SOU 2014:31, s. 46, och s. 219)”. Att policy för visselblåsning skrivs fram som en 

arbetsrättslig fråga stärker vår tidigare uppfattning om att problemrepresentationen pekar på 

den individuelle visselblåsaren snarare än organisationskulturen eller miljön som korruption 

frodas i. 

Visselblåsarfrågan har inom den offentliga sektorn färdats från att vara en frivillig konstruktion, 

till att bli obligatoriskt för alla verksamheter med över 50 anställda vilka nu ska inrätta 

visselblåsarkanaler. Vi ser även en ökning av antalet rättsregler mellan Visselblåsarlagens tio 

paragrafer och det senare Visselblåsardirektivets 60 paragrafer fördelat på tio kapitel som att 

företeelsen blivit mer specificerad. Att en tidigare oreglerad företeelse blir föremål för 

lagstiftning, och att lagen blir mer detaljreglerad är båda ett exempel på dimensionen av 

juridifiering genom expansion eller differentiering av lagen.

Föreställningar om visselblåsarskyddets effekter  

Frågan om att bygga upp förtroende och öppenhet genom det stärkta skyddet och regleringen 

kring rapportering och återkoppling diskuteras i de senare policyförslagen (2017 och 2021). 

Här ser policyskaparna positiva effekter som ett utfall. I utredningen till Visselblåsarlagen 

menar policyskaparna att ett stärkt skydd för visselblåsare bidrar till öppenhet på 

arbetsplatserna som gör att både arbetsmiljön blir bättre och att det kan bli mer naturligt att säga 

ifrån:

“Ett annat skäl till att en reglering om stärkt skydd är motiverad är att en sådan reglering 

också kan antas leda till att öppenheten på arbetsplatserna ökar. […] En större öppenhet 
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och ”högre i tak” på arbetsplatser kan även bidra till ett bättre klimat på arbetsplatser och 

innebära en bättre arbetsmiljö. En större öppenhet på arbetsplatserna kan på sikt också 

leda till ett klimat där det framstår som mer naturligt att säga till om eventuella 

missförhållanden och att sådana därför i större utsträckning kommer fram.” (SOU 

2014:31, s. 201–202).

Något som inte fanns i Visselblåsarlagen 2017 utan infördes först i Visselblåsardirektivet 2021 

var att den som rapporterar missförhållanden ska få återkoppling på sin anmälan inom tre 

månader. Policyskaparna har uppfattningen att detta kommer att bygga upp ett förtroende för 

systemet:  

“För att bygga upp förtroende för systemet med visselblåsning och för att minska onödiga 

rapporter eller offentliggöranden […] är viktigt att ge den rapporterande personen 

information om uppföljningen av rapporten på ett så heltäckande sätt som möjligt. Den 

rapporterande personen ska därför inom rimlig tid underrättas om de åtgärder som 

planeras eller som har vidtagits med anledning av rapporten och grunderna för dessa.” 

(Prop. 2020/21:193, s. 159). 

Kortfattat menas ovan att klimatet på arbetsplatserna förbättras och förtroendet för 

visselblåsarsystemet ökar som en effekt av lagstiftningen. Om vi här använder oss av Lundquist 

modell så kan dessa effekter kategoriseras under personalplanet, som är sådant som kan 

hänföras till arbetsplatsen och påverka relationen mellan under- och överordnad. Intressant är 

att lagstiftningens åtgärder inte direkt vänder sig till personalplanet vad gäller 

anställningsvillkor eller anställningstrygghet, utan enbart indirekt. Genom att införa regler för 

visselblåsning på policyplanet så framträder en föreställning om en kultur på arbetsplatsen med 

större öppenhet och naturlighet att säga ifrån. Detta kan förstås med juridifiering som rättslig 

inramning, där policyskaparna försöker skapa en rättslig kultur kring visselblåsarfrågan som 

lämnar ett avtryck på arbetsplatserna. Systemet antas även skapa förtroende hos potentiella 

visselblåsare så att de ska våga lita på lagstödet. Det handlar alltså om att policyskaparna vill 

skapa legitimitet som påverkar känslan hos visselblåsaren att visselblåsning nu ska hanteras 

mer korrekt via rättsliga regler. Juridifieringen kommer till uttryck som en rättslig inramning 

som påverkar arbetsplatskulturen på personalplanet, vilket i sin tur är tänkt att påverka 

visselblåsaren till att våga agera.
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Vem som omfattas av visselblåsarskyddet 

Vilka som anses vara målgruppen i policyn är de som omfattas av lagförslaget. Här kan vi se 

att det har skett en förändring mellan 2011 och 2021. I Göteborg 2011 riktar sig 

visselblåsarfunktionen till anställda eller förtroendevalda: 

“Om du misstänker att en allvarlig överträdelse av lagar […] har du som anställd 

eller förtroendevald möjlighet att använda dig av stadens Whistleblowerfunktion”. 

(KF Göteborg, 2011, s. 1). 

När visselblåsarfrågan upphöjdes till lag genom Visselblåsarlagen 2017 blev det viktigare att 

reda ut vem som omfattades i policyn. Arbetstagarbegreppet fick en rättslig innebörd såsom det 

har tolkats av domstolar, och lagen poängterar att även inhyrd personal ska omfattas. När sedan 

Visselblåsardirektivet 2021, som bekant baseras på EU-direktivet, skulle införas blev det viktigt 

att arbetstagarbegreppet stämde överens med EU-rätten och samtidigt inte innebar en 

försämring av den svenska lagstiftningen. Utöver detta inkluderades fler kategorier som skulle 

omfattas, bl.a. volontärer, praktikanter och aktieägare. Direktivet angav att så många 

personkategorier som möjligt skulle inkluderas:

“Direktivet fastställer sex personkategorier som åtminstone ska ingå i den primära 

personkretsen. Utöver dessa kategorier kan medlemsstaterna lägga till ytterligare 

kategorier […] Även om direktivet anger att så många personkategorier som möjligt 

bör inkluderas sätter också direktivet gränser för vilka kategorier som bör 

medräknas.” (Prop. 2020/21:193, s. 49).

I den svenska anpassningen återfinns nio kategorier vilket kan ses som en utvidgning av de som 

omfattades i Visselblåsarlagen. Utvidgningen gäller även i tid, de som söker en tjänst, 

volontärarbete eller praktik omfattas av lagen under förutsättning att informationen har 

förvärvats i rekryteringsprocessen. Även personer som har avslutat sin anställning, eller tidigare 

tillhört någon av kategorierna, omfattas av lagen under förutsättningen att informationen har 

inhämtats under personens tid i verksamheten. Att det rättsligt behöver redas ut vem som kan 

vara visselblåsare har sin grund i att det kopplas till rätten att begära skadestånd om någon 

utsatts för repressalier i samband med rapportering av missförhållanden. Den mer detaljerade 

regleringen av vem som omfattas av policyn är ett exempel på dimensionen av juridifiering som 

innebär en expansion av juridisk reglering antingen genom fler rättsregler eller mer detaljerad 

reglering.
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5.1.1 Sammanfattning av problemrepresentationen
Policyförslagens implicita problemrepresentation tycks i det mesta peka på visselblåsaren och 

dennes “brister”. Visselblåsaren vet inte hur man ska visselblåsa, och vågar inte visselblåsa i 

tillräckligt stor utsträckning för att missförhållanden ska upptäckas. Detta talar inte emot att EU 

eller Sverige på andra sätt arbetar med reglering för att minska korruption och oegentligheter, 

men av det som kommer fram i dessa policyförslag så pekar problemrepresentationen snarare 

på visselblåsaren istället för organisationskulturens bidrag till tystnaden, eller korruption och 

missförhållande i sig. Vi menar att det sker en ansvarsförskjutning till visselblåsaren och att 

problemet individualiseras. Dock är policyskaparnas föreställningar att regleringens effekter 

kan bidra till öppenhet, bättre arbetsmiljö och att det blir mer naturligt att säga ifrån på 

arbetsplatsen. Detta kan tala för att en del av problemrepresentationen implicit kan kopplas till 

arbetsplatskulturen, men det som talar emot är att varken syftet eller åtgärderna i lagförslaget 

direkt riktas mot bättre arbetsmiljö eller anställningsvillkor. Istället ska förtroendet för systemet 

hos visselblåsarna och därmed deras syn på visselblåsning förändras och öka. Att problemet 

individualiseras och policyskaparnas föreställningar om att påverka förtroendet för 

visselblåsning på arbetsplatsen kopplar vi till juridifiering som rättslig inramning. Frågan om 

visselblåsning har nu juridifierats jämfört med 2011 när Göteborg var den första kommunen att 

införa en visselblåsarfunktion på frivillig basis. Att företeelsen visselblåsning har blivit 

lagreglerad, antalet rättsregler ökat med tidens gång, kraven på återrapportering samt den mer 

detaljerade regleringen av vem som kan vara visselblåsare i lagens mening kan alla ses som 

juridifiering som expansion eller differentiering av lagen.

Figur 2.  Relationen mellan juridifiering och nivåer som påverkar tjänstemän att säga ifrån. 
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Genom analysen finner vi att de två dimensionerna av juridifiering knyter an till antingen 

policy- eller personalplanet vilket utvecklar vårt analysverktyg. Juridifiering som expansion 

inverkar på policyplanet och de övergripande regler och strukturer som påverkar visselblåsarens 

möjligheter att slå larm. Juridifiering som rättslig inramning där policyskaparnas föreställningar 

bidrar till att forma tanken och kulturen om vad visselblåsning är relaterar mer till 

personalplanet där arbetsplatskulturen och maktrelationer skapas. Relationen mellan 

juridifieringen och de förhållande på policy- respektive personalplanet som påverkar 

tjänstepersoner att våga säga ifrån framträder här tydligare. 

5.2 Vad lämnas oproblematiserat och vilka underliggande antaganden 
innehåller policydokumenten?
Till denna fråga knyter vi följande kategorier från vår läsning av materialet: Vad kan anmälas, 

vem kan anmälas och hur kan det anmälas. Vi börjar med att analysera kategorierna, för att 

sedan gå in på vad som lämnas oproblematiserat i policydokumenten. Därefter lyfter vi fram 

och diskuterar ett underliggande antagande.

Vad kan anmälas?

Med vad som kan anmälas åsyftas vad som definierar missförhållanden i de olika 

policydokumenten. I Göteborg formuleras det på följande vis:

“Endast särskilt allvarliga oegentligheter skall rapporteras, såsom mutbrott, 

tjänstefel, brott mot tystnadsplikt eller andra brott som kan medföra fängelsestraff, 

exempelvis olika slags ekonomiska oegentligheter” (KF, Göteborg, 2011, s.20).

Här finns en tydlig definition av allvarliga oegentligheter det vill säga att det framför allt knyts 

till ekonomisk brottslighet och olika brott på fängelseskalan. I Visselblåsarlagen 2017 och 

Visselblåsardirektivet 2021 har det skett en glidning i vad som ska anmälas. I de senare 

dokumenten används begreppet missförhållande istället för oegentligheter. En anledning till det 

är för att både Visselblåsarlagen och Visselblåsardirektivets formuleringar har förankring i 

internationellt språkbruk och bedömningar. Enligt Europarådet bör skydd ges till visselblåsare 

som uppmärksammar allvarliga missförhållanden av allmänt intresse och det är upp till 

medlemsländerna att bestämma vad som avses med allvarliga missförhållanden. Det bör 
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innehålla “rapportering och avslöjanden av lagbrott, risker för enskildas hälsa och säkerhet, 

risker för miljön och kränkningar av de mänskliga rättigheterna” (Prop. 2015/16:128, s. 36). 

I Visselblåsarlagen 2017 uttrycks allvarliga missförhållanden enligt följande: 

“Med allvarliga missförhållanden ska avses brott med fängelse i straffskalan eller 

därmed jämförliga missförhållanden.” (Prop. 2015/16:128, s. 36)

“Det skulle enligt regeringens uppfattning innebära att ett stort antal förfaranden som 

typiskt sett kan uppfattas som allvarliga missförhållanden i en arbetsgivares 

verksamhet skulle komma att omfattas. Det gäller t.ex. olika typer av ekonomisk 

brottslighet, exempelvis bedrägeri, förskingring och trolöshet mot huvudman, olika 

typer av korrupta gärningar, exempelvis givande och tagande av muta, och 

miljöbrott.” (Prop. 2015/16:128, s. 40).

Genom citatet går det dock att se att själva betydelsen inte har ändrats, det är fortfarande 

brott med straff på fängelseskalan som avses i Visselblåsarlagen.

I Visselblåsardirektivet 2021 har formuleringen ändrats från allvarliga missförhållanden till 

missförhållanden av allmänt intresse och lagen omfattar också missförhållanden som strider 

mot unionsrätten i följande områden:

“[…] offentlig upphandling, finansiella tjänster, produkter och marknader och 

förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och 

produktöverensstämmelse, transportsäkerhet, miljöskydd, strålskydd och 

kärnsäkerhet, livsmedels och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande, 

folkhälsa” (Prop. 2020/21:193, s. 42).

Sverige har valt att införa direktivet generellt inom all offentlig och privat verksamhet 

oavsett område för att minimera svåra avvägningar i vilka områden som inkluderas eller 

inte i skyddet (SOU 2020:38, s. 122). 

Rapporteringar som berör personens egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas 

inte till allmänintresse, förutom i vissa fall.  

“Så kan t.ex. vara fallet när en migrantarbetare, nyanländ invandrare eller ung 

människa utnyttjas otillbörligt som arbetskraft. Det kan även vara fråga om att en 

person arbetar under slavliknande förhållanden eller är föremål för människohandel. 

Om det rör sig om ett missförhållande som är så pass allvarligt bör det anses vara av 
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allmänintresse att det kommer fram, trots att det strikt talat endast berör den 

rapporterande personen” (Prop. 2020/21:193, s. 41) 

Förändringen i vad som kan anmälas innebär att fler händelser går att anmäla i och med 

Visselblåsardirektivet 2021 jämfört med vad man kunde när Visselblåsarfunktioner inrättades 

i Göteborg 2011. En oegentlighet, enligt den tidigare beskrivningen, var något olagligt vilket 

också poängteras i dokumenten från Göteborg. Ett missförhållande, vilket är benämningen nu, 

är däremot en bredare term som inkluderar många olika typer av otillfredsställande 

förhållanden, dessa behöver inte vara olagliga, men kan vara omoraliska eller oetiska till. Vi 

ser detta som en följd av juridifiering som en expansion och differentiering av lagen. 

Vem kan anmälas? 

Vem som kan anmälas för att ha begått missförhållanden var i Göteborg 2011 relativt smalt och 

omfattade enbart personer i ledande ställning. I och med Visselblåsarlagen 2017 och 

Visselblåsardirektivets 2021 utvidgning omfattas nu fler personer.

I Göteborg 2011 bestämdes att:

“Mottagarfunktionen bör begränsas till allvarliga oegentligheter som har begåtts av 

personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner, det vill säga bland annat 

personer i ledningsgrupp, personer som är ansvariga för stora inköp och andra 

verksamhetskritiska funktioner. För övriga personalkategorier gäller alltjämt att 

anmälan om oegentligheter ska lämnas till cheferna i linjen.” (KF Göteborg, 2011, 

s. 6)

I Visselblåsarlagen 2017 respektive Visselblåsardirektivet 2021 står det inte explicit vem som 

kan anmälas. Men ett exempel på ett missförhållande som omnämns i Visselblåsardirektivet är 

sexuella trakasserier och regeringens förhoppning är att lagen ska bidra till att fler anmäler 

sexuella trakasserier på arbetsplatser. Det är en diskrimineringsgrund som kan utföras av alla 

anställda oavsett hierarki (Prop. 2020/2021:193, s. 262). Här har fokus flyttats från att det 2011 

var viktigt vem som kunde anmälas genom funktionen till att det i och med 

Visselblåsardirektivet 2021 snarare är viktigare att bedöma vad som kan anmälas. I Göteborg 

2011 var det viktigare med avgränsade och tydliga formuleringar jämfört med i 

Visselblåsarlagen 2017 och Visselblåsardirektivet 2021. I de senare lagförslagen är 



31

skrivningarna vagare och inte kopplade till specifika situationer eller personer vilket kan 

uppfattas som att lagstiftningens utrymme därmed växer och nu omfattas av fler företeelser än 

2011. Detsamma gäller vad som kan anmälas och denna kategori är också ett exempel på 

juridifiering som expansion och differentiering av lagen. 

Hur kan det anmälas? 

Vad som krävs för att rapportera missförhållanden i visselblåsarfunktionerna handlar om att 

rapportera på rätt sätt och vilka grunder misstankarna vilar på. Detta har utvecklats under 

tidsperioden vi studerar. Bestämmelserna över hur en anställd ska gå till väga för att visselblåsa 

2011 i Göteborg fokuserade enbart på hur visselblåsarfunktionen var tillgänglig,

“Anmälan görs till en extern mottagningsfunktion med ett särskilt telefonnummer 

dit man kan ringa, skicka brev eller skicka sms samt en särskild mailadress som bara 

avser den här typen av uppgifter “(KF Göteborg, 2011, s. 6). 

Visselblåsarlagen 2017 och senare även Visselblåsardirektivet 2021 innebär att den anställde 

har ett skydd mot repressalier när de slår larm och för att anställda ska omfattas av det skyddet 

ställs nu särskilda krav på hur rapporteringen av missförhållandena ska gå till. Enligt både 

Visselblåsarlagen och Visselblåsardirektivet ska den anställde först larma internt och sedan 

externt. I Visselblåsardirektivet konstateras: 

“En arbetstagare har skydd mot repressalier om arbetstagaren slår larm till 

arbetsgivaren eller en representant för denne eller genom att använda sig av interna 

rutiner för rapportering av missförhållanden som gäller hos arbetsgivaren. En 

arbetstagare som slår larm genom att offentliggöra uppgifter eller lämna uppgifter 

för offentliggörande, eller genom att vända sig till en myndighet, har skydd under 

förutsättning att arbetstagaren antingen först har slagit larm internt utan att 

arbetsgivaren har vidtagit skäliga åtgärder med anledning av larmet och i skälig 

utsträckning informerat arbetstagaren om i vilken omfattning åtgärder har vidtagits 

eller av något annat skäl hade befogad anledning att slå larm externt” (Prop. 

2020/21:193, s. 115).

Visslarens grad av misstanke för att omfattas av skyddet ser därför annorlunda ut över perioden. 

När visselblåsarfunktionen inrättades i Göteborg var politikerna eniga om att det ska råda ett 

öppet klimat inom verksamheterna i staden och att anställda ska kunna vända sig till sin chef. 
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När det inte var möjligt skulle visselblåsarfunktionen användas istället för att vara tyst (KF 

Göteborg 2011b, s. 20–25). Därför var syftet med funktionen att eventuella oegentligheter 

skulle komma till stadens kännedom och för att använda visselblåsarfunktionen krävdes att: 

 “[…] du som anställd eller förtroendevald har anledning att anta att händelsen inte 

kommer att behandlas korrekt om du skulle rapportera detta genom verksamhetens 

ordinarie rutiner. Denna situation skulle exempelvis kunna uppstå om du får vetskap 

om en allvarlig händelse och inte kan eller bedömer det möjligt att berätta detta för 

din närmaste chef.” (Handling nr 94, 2011, s. 20)

I både Visselblåsarlagen 2017 och Visselblåsardirektivet 2021 är regeringens bedömning 

annorlunda. Fokus hamnar på den anställdes misstankar istället för på händelsen som det gjorde 

i Göteborg. 

“För att lagen ska vara tillämplig bör det som utgångspunkt inte krävas att de 

allvarliga missförhållanden som larmet avser verkligen har inträffat. När det gäller 

att avgöra om det är fråga om ett larm om så pass kvalificerade förhållanden att det 

faller inom lagens tillämpningsområde, bör det inte heller krävas arbetstagaren har 

ett visst kunskapsunderlag om de aktuella förhållandena. Enligt regeringen bör i 

stället bedömningen av om det är fråga om allvarliga missförhållanden utgå från 

arbetstagarens påståenden (Prop. 2015/16:128, s. 43).

För att omfattas av Visselblåsarlagen 2017 gäller att den anställde har konkreta misstankar om 

allvarliga missförhållanden (Prop. 2015/16:128, s. 43-45). I Visselblåsardirektivet 2021 

uttryckts det på liknande sätt: den anställde ska omfattas av skyddet om denne har skälig 

anledning att anta att informationen var sann (Prop. 2020/21:193, s. 111). Visselblåsardirektivet 

omfattar fler händelser vilket gör att det blir mer för den anställde att ta hänsyn till för att följa 

lagen. 

5.2.1 Tre oproblematiserade effekter
Enligt Bacchi är det viktigt att analysera en policys problemrepresentation och vi kommer här 

att diskutera tre effekter som lämnas oproblematiserade i policydokumenten. Den första är att 

den rättsliga inramningen av visselblåsning gör att visselblåsaren måste se sig själv som 

visslare. Visselblåsardirektivet 2021 innebär att anställda som uppmärksammar 

missförhållanden på sin arbetsplats ska skyddas mot repressalier från sina chefer. För att 
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omfattas av lagens utökade skydd ställs det flera krav på hur visselblåsaren ska agera. Det finns 

en risk att detta kan medföra att det blir svårare för den anställde att avgöra vad som räknas till 

missförhållande av allmänintresse, eftersom lagarnas vagare formuleringar lämnar mer 

utrymme för den rapporterande personens egna bedömningar. Det verkar finnas en 

underliggande förutsättning att visselblåsaren aktivt måste se sig själv som visselblåsare som 

ska utföra en visselblåsarhandling. De föreställningar om visselblåsare som framkommer i 

dokumenten om att visselblåsaren har en vilja och möjlighet att se sig själva som ett rättssubjekt 

genom att förstå och tillämpa lagstiftningen är en förutsättning för att anställda ska våga och 

kunna rapportera missförhållden, alltså bli en visselblåsare. Vi menar att detta visar på en 

juridifiering som rättslig inramning och utvecklingen kan förstås som ett försök från 

policyskaparnas sida att kontrollera hur visselblåsning ska gå till som inte behöver stämma 

överens med hur visselblåsaren faktiskt tänker. Till exempel kan anställda som visslar först och 

främst anse sig göra sitt jobb genom att ta ett moraliskt ansvar och agera mot felaktigheter, 

framförallt för andras skull. De kanske inte ser sig själva som visselblåsare, utan som 

ansvarsfulla anställda som försvarar sitt offentliga etos.  

Den andra effekten vi vill lyfta är till följd av expansionen och differentieringen av 

visselblåsarlagstiftningen och handlar om att alla inte kommer att kunna vissla. När 

visselblåsning blir mer reglerad och visselblåsning ses som en aktiv handling och ett 

ställningstagande så måste också visselblåsarens möjligheter att uppmärksamma 

missförhållanden lyftas. Lagen förutsätter att individer är pålästa om sina rättigheter och 

skyldigheter och har möjlighet att vissla men alla är inte informerade om det. Däremot känner 

fler till visselblåsningens risker. Anställda är rädda för att säga ifrån på arbetsplatserna 

(Lindgren & Lindstedt 2021; Lundquist, 2001) och det finns en möjlighet att ett utökat lagstöd 

inte räcker för att förändra det. Många anställda i Sverige saknar egenskaper i sin arbetsroll som 

ger handlingsfrihet på personalplanet, till exempel anställningstrygghet (Lundquist, 1998). Det 

ökade antalet visselblåsarlagar är en förändring på policyplanet i Lundquist modell, vi menar 

att det krävs förändringar även på personalplanet. För personer som befinner sig i en svag eller 

utsatt position på arbetsmarknaden kvarstår risken att de inte vågar eller vill säga ifrån trots mer 

omfattande lagstiftning. 

Den tredje effekten handlar om att visselblåsning som praktik lämnas oproblematiserad under 

policyutvecklingen vi studerar. Detta väljer vi att kalla är visselblåsning enbart positivt och för 

vem? I arbetet bakom Visselblåsardirektivet lyfts visselblåsningen förväntade positiva effekter 
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som att bryta tystnadskulturer och visa att myndigheter ser allvarligt på korruption (Prop. 

2020/21:193, s. 254). Vi menar att visselblåsning har en hjälpfunktion men också en potentiell 

stjälpfunktion. Att korruption uppmärksammas är bra, men det som utelämnas i texterna är att 

problemrepresentationen fokuserar på att individer ska kunna vissla istället för andra åtgärder 

som förebygger korruption. Lundquist (1998, s. 118) menar att visselblåsning kan vara ett 

tecken på dåligt ledarskap eftersom det innebär att problem inte kan diskuteras internt. När 

visselblåsarfunktionen inrättades i Göteborg 2011 var detta visserligen något som debatterades 

i Kommunfullmäktige. Flera politiker menade att visselblåsarkanalen i Göteborg behövdes för 

att uppmärksamma oegentligheter, men fackförbundet SKTF var kritiska till funktionen (KF 

Göteborg, 2011, s. 4). De menade att det fanns en risk att funktionen skapar en ny tystnadskultur 

när anställda (främst chefer) känner att de inte vågar vara tydliga eller fatta obekväma beslut på 

grund av rädsla för att bli anmälda i visselblåsarfunktionen (KF Göteborg, 2011, s. 4). Det 

SKFT menar är att problemet inte ligger i det juridiska, utan i organisationskulturer på 

arbetsplatser och att det finns en skillnad i vilka åtgärder som förändrar vad. Det är också vad 

Lundquist resonerar om i uppdelningen av förhållanden om vad som stärker tjänstepersoner på 

policy- och personalplanet, där visselblåsarfunktioner kan betraktas som en åtgärd på 

policyplanet och organisationskulturer hör till personalplanet. Det är ett resonemang som 

försvunnit i senare lagstiftning. I förarbetena till visselblåsardirektivet är policyskaparnas 

föreställningar att visselblåsarskyddet ska bidra till att förändra organisationskulturer. 

5.2.2 Underliggande antaganden
Ordet antaganden refererar till vilken typ av grundläggande världsåskådning och 

bakgrundskunskap som måste finnas på plats för att policyn ska vara sammanhängande och 

begriplig (Bacchi, 2009). Frågan innefattar att man söker efter djupt rotade kulturella 

värderingar som har gjort policyn möjlig att skriva fram. Eftersom policy är något 

meningsskapande och påverkar samhället, är det här viktigt att identifiera hur mening skapas 

genom att synliggöra underliggande antaganden som finns implicit i policyn (Bacchi, 2009). 

Här kommer vi inte att kunna gå in på allt som gör policyn möjlig. Vi har valt att rikta in oss 

på hur framväxten av rättsregler för specifikt visselblåsning har skett och hur detta kan förstås 

och varför just gemensam lagstiftning är vägen framåt när länder från början ser så olika ut när 

det kommer till korruption och typer av missförhållanden. 
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Sedan den första lagen som specifikt inriktade sig på visselblåsning tillkom så har denna typ av 

reglering spridits över världen: 

“USA var det första landet som stiftade en särskild lag för skydd av visselblåsare. 

År 1989 antogs den federala Whistleblower Protection Act som skyddar statligt 

anställda arbetstagare som slår larm om olika typer av oegentligheter. Sedan dess har 

allt fler länder antagit särskilda lagar för skydd av visselblåsare. Antalet länder med 

särskilda skyddslagar kommer sannolikt att öka under kommande år, inte minst som 

en följd av att allt fler internationella rättsakter kräver eller uppmanar länder att anta 

särskilda lagar för skydd av visselblåsare.” (SOU 2014:31, s. 56)

De internationella rättsakterna som man refererar till är konventioner och rekommendationer 

som tog fart på 1990-talet. De innehåller bestämmelser om visselblåsning och har utfärdats av 

organ som bl.a. FN, Europarådet och OECD (SOU 2014:31, s 55 - 56). Ytterligare en rättsakt 

specifikt för visselblåsning antogs år 2014 genom Europarådets rekommendation om skydd för 

visselblåsare (SOU 2020:38, s. 83). En speciell reglering för visselblåsning har växt fram under 

de senaste årtiondena. 

För att ge mer kontext till policyns relation med omgivningen behöver vi gå lite utanför vårt 

material för att visa på en stark aktör som har varit pådrivande i framväxten av skyddsreglering 

för visselblåsare. Transparency International beskriver sig själva som en nyckelaktör i frågan 

om visselblåsarskydd och menar att de tillsammans med fackförbund, journalister och 

organisationer i civilsamhället påverkade EU att anta visselblåsardirektivet (Transparency 

International, u.å.a). EU-direktivet baseras till stor del på de policyrekommendationer som 

Transparency International tagit fram som en slags internationell standard (Transparency 

International, u.å.b). Hur kan man då förstå framväxten av gemensamma regler som ska gälla 

världen över? Det första underliggande antagandet bör då vara att liknande regler för alla länder 

är något positivt och bra. I EU-direktivet uttrycks det att gemensamma mininormer är en 

lösning:

“Syftet med visselblåsardirektivet är att stärka kontrollen av efterlevnaden av 

unionsrätten och unionspolitiken på särskilda områden genom att fastställa 

gemensamma miniminormer som tillgodoser en hög skyddsnivå för personer som 

rapporterar överträdelser av unionsrätten.” (Prop. 2020/21:193, s. 240)
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Här behöver vi vända på resonemanget för att tydliggöra det. Om gemensamma regler är bra 

bör det bygga på antagandet att när länder inte har samma lagstiftning är det negativt för 

kontrollen av efterlevnaden av unionsrätten och unionspolitiken. Men det går inte att explicit 

utläsa varför just ett gemensamt visselblåsarskydd krävs när länder har stora skillnader i grad 

av korruption och olika typer av missförhållanden. Hur ländernas samhällen ser ut har utformats 

under lång tid genom lokal historia, kultur och institutioner. Ett sätt att förstå likformigheten i 

juridiken är att koppla det till de rörelser av globalisering som pågår. Samhällen över hela 

världen knyts allt närmre varandra genom utvecklingen i de politiska, ekonomiska och 

kulturella sfärerna. Om vi återkopplar till begreppet juridifiering av politiken (Hirschl, 2008) 

innebär det att juridiken tar plats i politiken vilket sker globalt exempelvis genom fler 

internationella rättsakter och överenskommelser. Detta kan ses som en global rörelse där den 

juridiska logiken tar alltmer plats i samhället, vilket för med sig att rättssystemet och 

domstolarna får ett ökat inflytande på det politiska innehållet. Även när frågor flyttas upp i 

beslutshierarkin så minskar det lokala demokratiska och politiska inflytandet. Utvecklingen av 

reglering för visselblåsning har jämkats samman genom internationella konventioner som 

påverkat enskilda länder att anta lagstiftning. Ett underliggande antagande, eller djupt rotad 

kulturell värdering, tycks vara att den juridiska logiken som tar plats i politiken är något positivt 

som löser problem. Det för med sig att det demokratiska och politiska inflytandet kan få stå 

tillbaka till förmån för juridiken. 

5.2.3 Sammanfattning av analys
Över tidsperioden vi analyserar har det skett en utökning av lagstöd för anställda som slår larm 

vilket också betyder att visselblåsning har blivit mer reglerat. Kategorierna i texterna vi 

studerar, vad och vem som kan anmälas och hur rapporteringen går till har flera saker 

gemensamt, de har alla lagreglerats. Vad ett missförhållande är och vem på arbetsplatsen som 

kan anmälas har båda utvidgats och omfattar nu fler situationer. Detta är tecken på att 

visselblåsarlagstiftningen i Sverige har juridifierats genom expansion och differentiering av 

lagen. Expansionen av lagarna ska möjliggöra att visselblåsarfunktionerna blir lättare att 

använda, i bemärkelsen att fler händelser ska kunna rapporteras och fler anställda ska våga följa 

lagarna och bli visselblåsare. Vi menar att det tvärtom kan göra det komplext för den enskilda 

visselblåsaren att bedöma om den specifika situationen passar in i Visselblåsardirektivets 

begrepp missförhållande av allmänt intresse. Det bidrar till att skapa en ny rättslig 

visselblåsarkultur när lagstiftningen syftar till att påverka människors beteenden och tänkande. 
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Juridifiering som expansionen av lagarna bidrar på så sätt till att skapa en rättslig inramning av 

visselblåsning. Vi tolkar det som en logisk följd av den individualiserade 

problemrepresentationen vi skrev fram i fråga ett, att anställda inte vågar vissla. Vi kan nu fylla 

ut vårt analysverktyg med resultat från analysen.  

Figur 3. Analysverktyg. Relationen mellan juridifiering och nivåer som påverkar tjänstemän 
att säga ifrån.

Den övergripande forskningsfrågan var hur har problemformuleringarna om visselblåsning 

utvecklats i Sverige mellan 2011 och 2021?  Den besvarades med hjälp av de två 

frågeställningarna: Hur representeras problemet kring visselblåsning i policydokumenten? Vad 

lämnas oproblematiserat och vilka underliggande antaganden innehåller policydokumenten? 

Genom att anlägga vårt teoretiska perspektiv i analysen har vi kunnat visa på två olika sätt som 

juridifieringen av visselblåsning har skett. När det kommer till juridifiering som expansion eller 

differentiering av lagen har analysens resultat visat att under 2011 – 2021 har visselblåsningen 

reglerats både som helt ny lagstiftning och efter det på ett mer detaljerat vis. Vi uppfattar också 

att när förhållanden om vem och vad som kan anmälas ger utrymme för fler situationer så 

innebär det att lagens utrymme växer. Utöver det ser vi att internationella överenskommelser 

och samarbeten har påverkat EU och Sverige att anta och anpassa lagstiftningen. Dessa åtgärder 

ser vi främst som överliggande strukturer som ger visselblåsaren möjligheter att slå larm, och 

påverkar därför främst policyplanet enligt Lundquists modell. Juridifiering som rättslig 

inramning innefattar den processen där människor i större utsträckning betraktar sig som ett 

rättsligt subjekt och det skapas en rättslig kultur som kan ersätta andra bakomliggande kulturer. 
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I vår analys kopplar vi ansvarsförskjutningen genom att problemet med visselblåsning 

individualiseras till denna inramning. Att policyskaparnas föreställningar om att regleringen 

kommer att påverka arbetsplatskulturen till ett mer öppet klimat kan ses som ett försök till att 

skapa en rättslig kultur på arbetsplatsen. Detta bidrar även till att det tycks finnas en 

förutsättning att visselblåsaren aktivt måste se sig själv som en visselblåsare som ska agera. 

Enligt vår tolkning går den rättsliga inramningen att hänföra till personalplanet där förhållanden 

som mer direkt rör maktrelationer mellan över- och underordnad utspelar sig. Juridifieringen 

påverkar således både policy- och personalplanet, som i sin tur påverkar visselblåsaren och vad 

som stärker denne att våga säga ifrån. 

6. Slutsatser och diskussion
I kapitlet diskuteras två slutsatser utifrån uppsatsens resultat. Dessa är att juridifieringen av 

visselblåsning har skett i två riktningar och huruvida regleringen har lett till en ökad kontroll 

av visselblåsaren. 

6.1 Juridifieringen av visselblåsning har skett i olika riktningar
Den första slutsatsen vi kan dra av analysen är att juridifieringen av visselblåsning har skett i 

två olika riktningar. Om vi följer vår tidsperiod ser vi att Göteborg som första kommun inrättade 

en frivillig visselblåsarfunktion, därefter har även andra kommuner och myndigheter infört 

visselblåsarfunktioner. Några år senare kom den första svenska lagstiftningsprodukten som 

specifikt reglerade visselblåsning, och ytterligare några år senare kom Visselblåsardirektivet 

från EU. Här tycks det finnas en rörelse i att skapa regler kring visselblåsning som startat på 

lokal nivå och rört sig uppåt till centrala nivåer. Men samtidigt har det pågått en annan 

utveckling i visselblåsarfrågan där internationella överenskommelser och konventioner har 

påverkat enskilda stater och EU att anta särskild lagstiftning för visselblåsarskydd. Den rörelsen 

går i motsatt riktning, uppifrån och ner. 

Syftet med att införa visselblåsarfunktionen i Göteborg grundades i att oegentligheter ska 

komma fram. Det har ett värde i sig, men man kan även tänka sig att policyskapare och 

organisationer vill undvika att missförhållanden och oegentligheter uppdagas i media och blir 

till skandalrubriker. Både för offentliga och privata verksamheter skadar det förtroendet för 
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organisationen hos allmänheten. Drivkraften i att oegentligheter kommer fram och kan hanteras 

internt först borde gälla oavsett vilken riktning juridifieringen rör sig i. Men vi tycker oss även 

se en annan logik eller drivkraft som vi enbart återfinner i den rörelse som kommer uppifrån 

och färdas neråt, nämligen att det är bra med samma eller liknande lagstiftning överallt. 

Figur 4 Två rörelser i juridifieringen av visselblåsning.

I båda rörelser har visselblåsarfrågan juridifierats genom att man skapar regler för hur 

visselblåsning ska gå till. I Sverige har man som offentligt anställd under en längre tid kunnat 

agera visselblåsare genom meddelarfriheten och omfattats av meddelarskyddet, men formerna 

för hur det skulle gå till var inte reglerade. Meddelarfriheten och meddelarskyddet finns 

fortfarande kvar och ska inte påverkas genom de nya reglerna, men genom lagstiftningen har 

man infört en ny ordning i hur man vill att visselblåsningen ska gå till. Resultatet av vår analys 

visar att det uppstår en komplexitet för den enskilde visselblåsaren när det finns många regler 

att förhålla sig till, och det är långt ifrån självklart var som egentligen räknas som ett 

missförhållande då detta begrepp har förändrats över tid. Att dra några slutsatser om de olika 

rörelserna i juridifieringen har bidragit till den ökade komplexiteten faller utanför uppsatsens 

ram, men vi kan visa på att det föreligger en komplexitet. Genom lagstiftningen ser vi ett försök 

till att förändra kulturen och synen på företeelsen visselblåsning till att bli något som följer en 

viss form och en bestämd ordning genom de rättsliga reglerna. Istället för offentligt anställda 

att bara använda sig av meddelarfriheten, är det nu en slags visselblåsningsprocess som man 

aktivt går in i, och där policyskaparna tycks förutsätta att personer som lyfter kritik eller slår 
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larm ser sig själva som visselblåsare. På detta sätt menar vi att visselblåsningen även har 

juridifierats som rättslig inramning. 

6.2 Ökad kontroll av visselblåsaren? 
Det finns en generell konsensus att visselblåsning är ett effektivt sätt att avslöja korruption och 

missförhållanden på, och att visselblåsare måste skyddas. Den information som visselblåsare 

kan avslöja är viktig eftersom transparens och ansvarsutkrävande är viktiga offentliga värden 

och fundament i ett demokratiskt samhälle. Vår analys visar att fler syften med 

visselblåsarskydd har lagts till över tid, och enligt EU-direktivet är synen att visselblåsning är 

tänkt att fungera som en kontroll av verksamheter som på så sätt förhindrar missförhållanden. 

Samtidigt som den positiva synen på visselblåsning dominerar, så vill vi även diskutera att 

visselblåsning de facto är ett hot mot organisationers och makthavares ställning i omvärlden. 

Ett gott anseende är viktigt för alla organisationer. För stora offentliga organisationer som 

exempelvis FN eller EU är det viktigt att visa på framgång då förtroende från allmänheten är 

viktigt för organisationens legitimitet. Skandaler är ett hot mot organisationers anseende, om 

anseendet skadas så kan organisationen straffas på olika sätt, t.ex. ekonomisk skada genom 

bojkott, indragna bidrag, minskat politiskt inflytande eller hamna i kylboxen. Ett avslöjande 

kan skapa en press inåt i organisationen samtidigt som man vill hålla en enad front utåt, kanske 

speciellt om organisationen från början är ifrågasatt.  Detta kan bidra till att vilja fånga upp och 

hantera missförhållande internt utanför allmänhetens ögon. 

Den juridiska logiken som vi identifierat som ett underliggande antagande i lagstiftningen 

påverkar visselblåsning. När en juridisk syn på visselblåsning tar plats i samhället medför det 

krav på visselblåsaren som görs till rättssubjekt och hur visselblåsningsprocessen ska gå till. 

Det skapas en ordning genom formaliseringen av visselblåsning som medför tydliga gränser i 

vad som är juridiskt och vad som är politiskt. Eftersom visselblåsning kan hota organisationer 

eller enskilda makthavare kan man med en kritisk kunskapssyn ifrågasätta om juridifieringen 

av visselblåsningen är ett sätt att kontrollera den. Vår analys har utgått från policydokument 

och därför kan vi problematisera policyskaparnas föreställningar om visselblåsning. De stora 

dragen är att regleringen av företeelsen har ökat och blivit mer detaljerat, och man skapat en 

ordning som visselblåsaren ska förhålla sig till vilket vi tror gör det svårare för den enskilde 

personen som sitter på information att göra avvägningar och bedömningar om deras agerande 
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kommer att omfattas av skyddet eller ej. Samtidigt är det politiska budskapet tydligt och klart: 

visselblåsning är viktigt och visselblåsare ska skyddas. Vi uppfattar detta som två motstridiga 

signaler, visselblåsare ska släppas fram men samtidigt måste de hållas tillbaka genom det 

komplexa regelverket. Detta tolkar vi som en ökad kontroll av visselblåsaren och dennes 

ageranden. Vi avslutar våra funderingar med ett citat som vi tror kan förklara grunden till de 

dubbla budskapen:

“Samtidigt som direktivet betonar vikten av yttrandefrihet, öppenhet och medias 

frihet och mångfald, bygger direktivet på tanken att ett offentliggörande av 

information i regel ska undvikas.” (SOU 2020:38, s. 195)

6.3 Avslutande reflektioner: 
Tidigare forskning har främst studerat visselblåsning genom empiriska undersökningar av 

visselblåsarens egenskaper, de repressalier de utsatts för eller vilka förhållanden som 

missgynnar att våga väcka kritik. Vi har istället valt att studera policyskapares föreställningar 

om visselblåsning, detta är enligt oss viktigt främst för att det påverkar samhället, både genom 

lagreglering men också bidragande i hur människor tänker på visselblåsning och visselblåsare. 

För vidare forskning hade det varit intressant att studera hur visselblåsarfunktioner 

implementeras i kommuner enligt Visselblåsardirektivet 2021 och hur anställda inom den 

offentliga förvaltningen uppfattar systemet. Det var något vi inte kunde studera eftersom 

Visselblåsardirektivet trädde ikraft under tiden vår uppsats växte fram men som lämnar många 

spännande ingångar till framtida forskning. Till exempel kan man studera hur kommuner klarar 

av implementeringen, och om det behövs det mer juridisk kompetens i kommunerna för att 

visselblåsarfunktionerna ska fungera. Hur de anställda upplever att visselblåsarfunktionerna 

fungerar och vad funktionerna har gett för effekter på arbetsplatsens sociala miljö kan också 

vara ett intressant område. 
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