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Förord 

 

I vår studie om whistleblowers har vi haft kontakt med olika personer som har haft olika 

upplevelser och berättelser att dela med sig till oss. Detta är vi väldigt tacksamma för, för utan 

dessa personer hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill tacka Er för att Ni 

öppenhjärtligt berättat om händelser som kan kännas svåra och att vi fått ta del av och skriva 

om detta. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Mattias Nilsson som hjälpt oss med kunskap 

och vägledning som vi inte hade klarat oss utan. Handledningen har styrt oss i rätt riktning så 

att vårt arbete har blivit till det vi önskade. 

Studien hade varit omöjlig att genomföra utan alla de personer som varit inblandade. Tack för 

allt stöd och all uppmuntran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Titel: Whistleblowing - Ett samspel mellan organisation och individ 

Författare: Sofie Geprägs och Jennie Lundqvist 

Högskolan i Halmstad, Vårterminen 2009 

Då arbetsplatserna kan upplevas som allt tystare är det av vikt att det trots allt finns individer 

som larmar om oegentligheter inom de egna organisationerna. Individer som gör så kallas 

whistleblowers och denna studie syftar till att försöka förstå en del i de bakomliggande 

orsakerna till detta beteende. Vi har studerat vilken betydelse den rådande 

organisationsstrukturen samt individens inre principer har för whistleblowing. Studien är 

kvalitativ och består av fem intervjuer med såväl personer som agerat whistleblowers, samt 

personer som i sin yrkesroll fyller en funktion som whistleblowers. Alla våra intervjupersoner 

är kopplade till människovårdande organisationer. Vår teoretiska referensram har 

huvudsakligen varit symbolisk interaktionism och organisationsstruktur. Vi har även använt 

oss av teorier om psykosocial arbetsmiljö och ledarskap. Resultatet visade att i 

organisationerna spelar ledarskapet och den närmsta chefen en stor roll för att agera som 

whistleblower. Vi fann även att individens moralsyn och den empati man känner kan vara 

avgörande för detta beteende.  

  

Nyckelord: whistleblowing, organisation, ledarskap, individ, moral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title:  Whistleblowing – an interaction between organizations and the individual 

Authors: Sofie Geprägs och Jennie Lundqvist 

University of Halmstad, Spring term 2009 

When the workplaces can be experienced as all more quiet is it important that despite 

everything there are individuals who alarms about irregularities within their own 

organizations. Individuals that do so are called whistleblowers and this study aims to try to 

understand a part of the underlying reasons to this behavior. We have studied which 

importance the organizational structure and the individual's internal principles have for 

whistleblowing. The study is qualitative and consists of interviews with persons who acted as 

whistleblowers, and persons that in their occupational role fulfil a function as whistleblowers. 

All of our interview persons are occupied with attendance care organizations. Our theoretical 

frame of reference has mainly been symbolic interactionism and organizational structure. We 

have also used theories about psychosocial work environment and leadership. Results showed 

that the leadership and the manager in the organizations play an important role in order to act 

as whistleblower. We also found that the morals sight of the individual and the empathy one 

knows can to be deciding for this behavior.     

Keywords: whistleblowing, organization, leadership, individual, morals 
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1. Inledning 
 

Hög arbetslöshet och stor oro för att behålla arbetet har nämnts som en av orsakerna till det 

klimat som råder på många arbetsplatser och som Ohlsson (1998) kallar det tysta arbetslivet. 

Dessa förhållanden i samband med ett ökat ansvar för de anställda att agera när de 

uppmärksammar brister och fel i den egna organisationen skapar problem för individen. 

Personer som genom kritik uppmärksammar brister och oegentligheter i de organisationer de 

själva verkar i har kommit att kallas whistleblowers. Uttrycket har sin bakgrund i att den 

engelska polisen förr i tiden använde sin visselpipa för att påkalla uppmärksamhet när ett brott 

uppmärksammades (FAS, 2009).    

I svenska språket är begreppet whistleblowing kanske mer förknippat med att vara en kritiker 

eller att visa civilkurage. Sekerka och Bagozzi (2007) menar att visa civilkurage är en 

lojalitetshandling som uppstår när en individ väljer att ta en personlig risk för att kunna bidra 

till något positivt för andra. Någon som visade på stort civilkurage och som numera är en 

känd whistleblower är undersköterskan Sarah Wägnert som i slutet av 1990-talet fick stor 

uppmärksamhet i media då hon avslöjade missförhållanden på ett äldreboende i Stockholm. 

Sarah Wägnert larmade om att de gamla missköttes till den grad att de fått ligga i timmar utan 

hjälp (Akademikern, 2008). Händelsen ledde till ett tillägg i socialtjänstlagen, Lex Sarah. 

Detta innebär att de som arbetar inom äldrevård och med funktionshindrade skall ”vaka över” 

att dessa får en bra vård och känner sig trygga. Om missförhållanden skulle uppstå måste 

detta anmälas till socialnämnden omedelbart (Grönwall & Holgersson, 2004). Statistik över 

antal anmälningar enligt Lex Sarah inom äldreomsorgen i Västra Götalands Län visar att 

anmälningarna ökat från år 2006 till år 2007. År 2006 gjordes totalt 146 anmälningar och år 

2007 var antalet 208 stycken. Denna ökning med 42 procent visar på att det finns en kontrast 

mellan de tysta arbetsplatserna och att larma om brister (Länsstyrelsen, 2009). 

Det är inte enbart inom äldreomsorg som vi finner whistleblowers utan de återfinns i hela 

samhället. Detta visar på att fenomenet är komplext och kan inte associeras till endast de 

människovårdande yrkena som det i många fall gör tack vare Lex Sarah-tillägget i 

Socialtjänstlagen. Exempel på whistleblowers utöver Sarah Wägnert är Ingvar Bratt, Anders 

Ahlmark och Peter Magnusson. Ingvar Bratt, tidigare ingenjör på Bofors, avslöjade 1984 

olaglig vapenexport till Indien som företaget ägnat sig under en tid. Bratt fann dokument som 

visade att Bofors smugglade vapen via Singapore och med hjälp av Svenska Freds röjde han 

denna hemlighet. Detta ledde till att han blev påhoppad och hotad av allmänheten då han 

ansågs vara illojal mot företaget, trots att han enbart gjort sin medborgerliga plikt och anmält 

ett brott (Akademikern, 2008).  

Anders Ahlmark, kanske mer känd som ”Fången på fyren”, är en annan svensk whistleblower 

som uppmärksammats i samband med företagshemligheter. Ahlmark var anställd som 

kartograf vid Sjöfartsverket och avslöjade att företaget försökt mörka en miss i sjökorten när 

ett ryskt fartyg gick på grund utanför Södertälje 1977. Sjöfartsverket hävdade att de inte känt 

till grundet men Ahlmark kunde bevisa motsatsen. Anders Ahlmark blev efter avslöjandet 

omplacerad till att arbeta som underhållsansvarig på en fyr utanför Öland, vilket i stort 

innebar att han blev isolerad och därmed kom han att kallas ”Fången på fyren” (Akademikern, 

2008).  

En whistleblower som på senare tid uppmärksammats i media är Peter Magnusson. Han är 

anställd vid Södertälje Sjukhus och larmade i början av 2009 om att rasistiska attityder 

förekom på sjukhusets intensivvårdsavdelning. Magnusson hade under en tid påtalat detta för 

sjukhusledningen, men då det inte gav någon effekt beslutade han sig för att vända sig till 
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media. Detta ledde till att ledningen och en del av kollegorna vände sig mot honom då de 

ansåg att han dragit skam över sjukhuset. Det har även medfört att Peter Magnusson tvingats 

till möten med sina kollegor där han har fått stå till svars för det han sagt till media, vilket han 

upplever har skapat personliga konflikter på arbetsplatsen. Han anser även att ledningens 

arbete mot rasismen lyser med sin frånvaro (Kommunalarbetaren, 2009).   

Då vi gjort efterforskningar inom området har vi funnit att det framförallt är studier från USA 

som givits utrymme i litteraturen och det har varit förhållandevis svårt att finna liknande 

studier med Sverige som utgångspunkt. Enligt revisionsföretaget KPMG så tillämpas 

whistleblowing annorlunda i USA och där ses whistleblowers snarare som hjältar, vilket inte 

kan sägas är fallet i Sverige, då det i dagsläget inte finns något tillförlitligt system som 

skyddar dessa människor.  Dock håller alltfler svenska företag på att införa ”whistleblower - 

system” som ska göra det möjligt för anställda att anmäla lagbrott och oetisk verksamhet på 

arbetsplatsen.  I USA och även andra länder har det upprättats organisationer som stöttar och 

hjälper whistleblowers (KPMG, 2008). 

En Temo-undersökning som SEKO (Facket för Service och Kommunikation) låtit genomföra 

visar på att de svenska arbetsplatserna blir allt tystare. 1000 deltagare svarade på frågor kring 

att framföra kritik på arbetsplatsen och utav dessa svarade 43 procent att de trodde att viljan 

till detta har minskat. På frågan om medarbetarna skulle våga framföra kritik till sin 

arbetsgivare svarade bara 19 procent att de absolut skulle göra det medan övriga var desto 

tveksammare. Undersökningen visar även att av de som trots allt skulle kunna tänka sig att 

framföra kritik var det 56 procent som tror att det skulle bli problem om kritiken 

uppmärksammas i media (SEKO, 2005).  

Det är kanske inte så konstigt att det ser ut på detta sätt som Temo-undersökningen visar sett 

till de exempel på whistleblowers vi nämnde ovan. I dessa fall har deras agerande lett till 

allvarliga negativa konsekvenser och de har definitivt inte den hjältestatus som 

whistleblowers i exempelvis USA. Whistleblowers kan ses som goda förebilder då de fyller 

en viktig funktion i samhället. Lennart Lundquist, professor i Statsvetenskap, Lunds 

Universitet skriver: 
Det är inte många som vågar säga ifrån. Vi måste därför vara mycket rädda om dem som gör det. 

De utgör en speciell typ av människor som är en förutsättning för att vi skall kunna ha demokrati 

och överhuvudtaget ett anständigt samhälle (Sydsvenskan 2007). 

Det är följaktligen av vikt att whistleblowers existerar och verkar i det tysta arbetslivet. Trots 

att organisationerna kan upplevas som allt mer tysta finns det ändå ett fåtal människor som 

vågar stå upp för det de anser vara rätt. Vi vill veta vad som föranleder whistleblowing då det 

av en del ses som förräderi och bland andra ses som hjältedåd.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka individer som agerat whistleblower i den egna 

organisationen. Vi vill med hjälp av deras beskrivning försöka tolka och analysera 

bakomliggande orsaker till whistleblowing inom människovårdande sektorer. Våra 

frågeställningar blir därmed:  

 Vilken betydelse har organisationsstruktur för individens möjligheter till att framföra 

kritik?  

 Vilken betydelse har individens inre principer för att yttra kritik?    

Utifrån våra frågeställningar har vi utformat en modell över de faktorer som vi intresserat oss 

för att undersöka i förhållande till whistleblowern. Tanken bakom modellen är att på ett 

lättöverskådligt sätt se vilken betydelse organisationsstrukturen samt individens inre principer 

har, för att påverka whistleblowing. Med att påverka whistleblowing menar vi den påverkan 

som organisationsstrukturen och individens inre principer har på individens vilja att agera 

whistleblower. I vår förförståelse har vi en idé om att organisationen och dess struktur 

möjligtvis kan ha en påverkan, i form av ledarskap eller liknande, som kan bidra till att man 

agerar whistleblower eller inte. På samma sätt tror vi att de inre principerna, i form av 

exempelvis värderingar och attityder, kan påverka om man väljer att agera whistleblower.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Påverkansmodell  

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Efter denna inledande del där vi redogjort för vårt syfte och våra frågeställningar är uppsatsen 

utformad enligt följande.  Tidigare forskning tar upp delar av forskningsområdet som 

intressant för vår undersökning. Teori innehåller de teorier kring individ och organisation vi 

använt för att analysera vårt material. Metod beskriver arbetsprocessen som vi genomgått för 

att närma oss svaren på våra frågeställningar. Resultat & Analys redovisar vårt resultat samt 

hur vi kan koppla detta till teori och tidigare forskning. Vi har valt att kombinera dessa delar 

för att tydliggöra resultat och teori.  Diskussion behandlar våra analyserade resultat och ämnar 

ställa dessa i relation till vårt syfte och våra frågeställningar för att närma oss en slutsats. Vi 

gör här även en kritisk reflektion över arbetsprocessen. 

Whistleblowing

Organisation

Individ
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2. Tidigare forskning 

 

Utifrån vår modell har vi valt att titta på tidigare forskning kring whistleblowing sett ur ett 

organisations- och individuellt perspektiv. Det blev även intressant att använda tidigare 

forskning som syftar till att undersöka kritikframförandet som en del i en roll. De svenska 

studier som ligger närmast till hands gällande forskning kring ämnet har inte fokuserat på 

begreppet whistleblowing, utan snarast varit koncentrerade på andra faktorer såsom 

yttrandefrihet och demokratiska processer.  

Vi har dock funnit ett exempel på forskning kring whistleblowing med Sverige som 

utgångspunkt och detta är ”När man måste säga ifrån. Om kritik och whistleblowing i 

offentliga organisationer”, av Hedin, Månsson och Tikkanen (2008). Denna studie är relevant 

för oss då den lyfter fram whistleblowing i människovårdande yrken. Vi har även kunnat 

använda oss av den som inspiration i vårt metodarbete. Detta är en explorativ och kvalitativ 

fallstudie som syftar till att analysera den process som individen går igenom vid ett 

kritikförfarande, från det att kritik förs fram till konsekvenser på lång sikt. Författarna har 

studerat personer inom människovårdande organisationer såsom skola, socialtjänst, vård och 

omsorg samt Svenska kyrkan. Studien grundas på 28 intervjuer som de gjort med 21 kritiker 

samt 30 referenspersoner. Dessa referenspersoner har använts för att styrka de fall som 

studerats och har bestått av fackliga företrädare, myndighetspersoner och kollegor. Författarna 

har även använt sig av dokument i sin studie för att komplettera och öka trovärdigheten i 

analysen av intervjuerna. Dokumenten har bestått i material från kritikern, offentligt 

myndighetsmaterial samt tidningsartiklar och dylikt. Resultatet från studien visar på flertalet 

saker. Författarna har bland annat funnit att de förhållanden som ger upphov till kritik är 

varierande och exempel på dessa är nedskärningar och omorganisationer, brister i 

professionell moral, försök att tysta ner rapportering och information, bristande arbetsledning 

samt ekonomiska oegentligheter. Studien visar även att vilka följder kritiken kan få är 

beroende av vem kritikern vänder sig till med sin kritik. Författarna skiljer på intern och 

extern kritik och menar att intern kritik riktas till arbetsledningen eller andra inom den egna 

organisationen. Den externa kritiken framförs i riktning mot omgivningen, som bland annat 

utgörs av tillsynsmyndigheter, andra offentliga organ samt media. Det har visat sig att den 

interna kritiken upplevs som olika allvarlig om det är den egna enheten inom organisationen 

som kritiseras jämfört med om kritiken rör en annan enhet i verksamheten. Gällande den 

externa kritiken tycks denna trappa upp den kritik som framförs. Vidare visar resultatet från 

studien att typen av de repressalier eller andra konsekvenser som ofta drabbar den som 

framför kritik varierar beroende på vem kritikern är. Vilken tjänsteställning personen i fråga 

innehar och vilken sorts organisation denne arbetar inom påverkar de efterföljder som kritiken 

får. Författarna poängterar dock att deras material är alltför begränsat för att kunna 

generaliseras och att det behövs ytterligare studier kring detta.          

Studien har även en ansats att tillämpa teorier kring whistleblowing på samhället i stort. 

Författarna menar att kritikerprocessen bör ses i ljuset av den dolda klasskamp och de 

maktförhållanden som råder på arbetsmarknaden. Då många personer inom de offentliga 

organisationerna, som kan anses tillhöra marginaliserade och utsatta grupper, ska konkurrera 

om bättre levnadsförhållanden och samhällets resurser med tjänstemän ur mellanskikten som 

med spariver och en övervakande mentalitet söker minska bidrag och service uppstår en 

klasskamp. Denna aspekt är något som författarna önskar vidare forskning kring.   
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De mest namnkunniga gällande forskning om whistleblowing är tveklöst de amerikanska 

författarna Near och Miceli.  I mitten av 1980-talet startade de sin forskning kring 

whistleblowing, och deras material utgörs av flertalet böcker, artiklar och studier i ämnet 

(Hedin et.al, 2008). Det som författarna under åren undersökt är såväl de personliga 

faktorerna till att framföra kritik som att fokusera på den process som ett kritikframförande 

innebär. De har även studerat och jämfört whistleblowing i förhållande till olika yrken och 

branscher. Det är främst tre områden som forskningen inriktar sig på;  

 omständigheterna kring beslutet att framföra kritik  

Här fokuseras det på de missförhållanden som leder till kritiken. Kritiken förs fram av 

individer med starkt personligt engagemang och med tydliga bevis för 

missförhållandena. De är personer som tar ett moraliskt ansvar.   

 

 händelseförloppet i samband med att någon framför kritik 

Vem som är mottagare av kritiken och hur den förs fram är den huvudsakliga aspekten 

inom detta område. De som kritiseras vill inte att organisationen ska förlora sin 

trovärdighet och därför har det stor betydelse om kritiken blir offentlig eller stannar 

inom verksamheten.    

 

 kritikens effektivitet och konsekvenser 

Vilka konsekvenser, positiva som negativa, kritiken fått och vilka reaktioner som 

uppstått är det mest centrala i studier med denna inriktning. Det har studerats såväl vad 

som hänt i organisationerna som vad som hänt med dem som framfört kritiken. 

Ett resultat av deras forskning visar att ett moraliskt ansvar för verksamheten och för 

medmänniskors välfärd kan anses som en orsak till att individer blir whistleblowers. Ett annat 

resultat är det faktumet att författarna funnit ett subtema som de själva kallar för 

whistleblowing by role prescription. Detta syftar till att kritikframförandet är en del i 

individens yrkesroll, såsom för exempelvis en internrevisor eller facklig företrädare (Miceli, 

Near och Dworkin, 2008). Detta är intressant i förhållande till vad som framkommit i artikeln 

”Peer reporting of unethical behavior: A social context perspective”. Där har författarna 

Trevino och Victor (1992) genom ett experiment undersökt människors vilja att rapportera 

oetiskt beteende som en del i en roll. De beteenden som används i experimentet är fusk och 

stöld och författarna har manipulerat testet med hjälp av två olika scenarion. I det första 

scenariot deltog 478 studenter som då skulle ta ställning till sitt eget ansvar om att rapportera 

fuskande studiekamrater vid examination. I det andra scenariot, där 115 studenter som 

arbetade i en snabbmatsrestaurang deltog, handlade rapporteringen om en medarbetare skulle 

rapportera en annan medarbetare om denne stal frusen pizza. Metoden som användes var 

kvantitativ och resultatet mättes på en sjugradig skala. I samband med dessa scenarion gjordes 

även en kvalitativ undersökning med öppna frågor för att stärka den kvantitativa. Studien är 

uppbyggd på ett antal olika hypoteser och syftar till att testa dessa. I resultatet kan man läsa 

att en av deras hypoteser, att gruppen är mer benägen att acceptera rapportering om det utförs 

av en person som innehar rollen att rapportera, bekräftades. Studien visar även att personer 

med hög moral ofta möter motstånd, såvida det inte är en del i en viss gruppmedlems uttalade 

roll. I detta fall anses denne enbart göra vad som förväntas av dennes roll. Författarna önskar 

framtida studier inom moraliskt handlande för att bättre förstå ett sådant handlande och dess 

bemötande. Att framföra kritik inom den egna organisationen anser Sekerka och Bagozzi 

(2007) kan liknas vid att uppvisa civilkurage. De menar att framföra kritik är en fråga om etik 

och att det är viktigt att försöka förstå hur människor beslutar sig för att agera i situationen för 

att förstå handlingen. Författarna söker svar på frågan vad som driver medarbetare till att 

agera med civilkurage när de står inför ett etiskt dilemma på arbetsplatsen, och deras ansats är 
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inledningsvis att svaret på detta går att finna såväl i den personliga faktorn som i den 

kontextuella. Deras studie har sin teoretiska grund i psykologin och filosofin. Resultatet av 

deras studie visar att det finns flera olika anledningar, såväl affektiva som kognitiva, till att en 

individ väljer att visa civilkurage.  

Då en del i vår frågeställning rör individens inre principer och vi ställer oss frågan vilken 

betydelse dessa har för att yttra kritik finner vi att denna forskning om civilkurage och moral 

är intressant. Den tidigare forskningen visar att personer med hög moral lättare accepteras av 

arbetsgruppen då de innehar en roll som kräver ett moraliskt ansvar. Detta innebär följaktligen 

att personer som inte innehar denna roll men ändå vill agera moraliskt rätt möter motstånd. 

Denna del av den tidigare forskningen blir intressant för vår studie då delar av vårt urval 

består av personer som yttrar kritik som en del i deras yrkesroll. 
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3. Teori 

Då våra frågeställningar syftar till att undersöka vilken betydelse organisationsstrukturen och 

individens inre principer har för en persons vilja att agera whistleblower använder vi oss av 

teorier för att försöka förstå denna handling. Dessa teorier tror vi kan hjälpa oss i sökandet 

efter svaren på våra frågor. Inledningsvis har vi valt att kortfattat beskriva teorin om 

symbolisk interaktionism, då denna kan utgöra en bas för att kunna förstå en människas 

handlande. Gällande de teorier vi använder för att försöka förstå organisationen har vi utgått 

från det strukturella perspektivet. Detta för att våra intervjupersoner är verksamma inom vård 

och omsorg som kännetecknas av den byråkratiska organisationsformen. Därför blir det 

lämpligt att även våra teorier om ledarskap har denna inriktning. Vi har utifrån vårt resultat 

även funnit att teorier kring den psykosociala arbetsmiljön har varit viktiga att lyfta fram. 

Dessa har vi använt för att försöka förstå såväl de individuella som organisatoriska faktorerna 

till whistleblowing.  

 

3.1 Individen som social aktör 

Teorin om symbolisk interaktionism är enligt Trost & Levin (1996) en utgångspunkt för en 

analys av den sociala verkligheten. Författarna menar att detta perspektiv utgör ett redskap för 

att undersöka människan och gruppen som delar av samhället, och en av de viktigaste 

grundvalarna inom symbolisk interaktionism är enligt dem definitionen av situationen. Detta 

innebär att om människan definierar situationen som verklig så är den också verklig i sina 

konsekvenser. Människan blir därmed varse om sin verklighet och detta ska komma att styra 

hennes beteende. En annan viktig del i symbolisk interaktionism menar författarna är social 

interaktion som syftar till all interaktion som finns mellan människor. En förutsättning för 

detta är förmågan att kunna tänka sig in i en annan människas livsvärld, det vill säga att kunna 

empatisera. Om vi inte skulle kunna känna empati skulle vi inte kunna ha en social 

interaktion.  Symboler är ett annat sätt att interagera på och även det är en av grundvalarna 

som symbolisk interaktionism bygger på. Vårt språk är det yttersta exemplet på de symboler 

vi dagligen använder för att interagera med varandra och det är därför en förutsättning att 

meningen av de symboler vi själva använder har samma mening för andra i vår omgivning. 

Vidare menar författarna att det faktum att människan är aktiv är ytterligare en av de 

viktigaste delarna i symbolisk interaktionism. Detta syftar till att vi är sociala varelser och 

genom att vara aktiva är vi del i en kontext, som hela tiden är i förändring. Förespråkare för 

symbolisk interaktionism hävdar att människan inte är, utan människan gör. Nästa viktiga del 

i teorin kring symbolisk interaktionism är att människan befinner sig i och agerar i nuet. Detta 

ger en uppenbar bild av att vi alla är en del i en föränderlig kontext. Ingenting är givet annat 

än för stunden men därmed inte sagt att det förflutna inte är viktigt för oss. Genom att 

integrera våra tidigare erfarenheter och de minnen vi bär med oss i våra handlingar i nuet kan 

vi förutse hur en situation kan komma att utvecklas. På så vis kan vi förstå situationen och det 

hjälper oss att veta hur vi ska förhålla oss till den.  

Som medlem av en grupp så önskar man att bli accepterad. Upplevs denna grupp som viktig, 

en så kallad referensgrupp, så kan man vara villig att ändra sina egna principer och attityder 

för att anpassa sig till gruppen. Detta är vad Robbins & Judge (2007) nämner som 

konformitet. Enligt Forsyth (2006) så är personer som anpassar sig på detta vis ofta personer 

som söker social acceptans medan personer som inte låter sig anpassas innehar ett större 

självförtroende. Detta självförtroende har vi valt att förklara utifrån ett sociologiskt 

perspektiv, då det är det mest intressanta aspekten för vår undersökning. Enligt vad 
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förespråkare för symbolisk interaktionism hävdar är vår självkänsla ett resultat av ett socialt 

handlande. Genom att se på oss själva så som vi tror att omgivningen uppfattar oss skapar vi 

vår självbild, och vårt självförtroende är därmed beroende av vår omgivning. Ett exempel på 

detta är jantelagen, som är en tendens hos ett kollektiv att nedvärdera andra, där en form av 

förtryck riktas mot individens självkänsla. Den som förtrycker någon annan gör så antingen 

för att skapa eller förstärka sin egen självkänsla. På samma sätt använder sig en grupp av 

jantelagen för att behålla sin konformitet (Trost & Levin, 1996).   Jantelagen kan även liknas 

vid moralism enligt Brytting (1993) som nämner detta som att försöka påtvinga omgivningen 

den egna moralen. Moralism är enligt författaren något som är negativt för många av oss 

människor, så även moral. Han menar vidare att moral är det sätt vi människor väljer att 

handla på i linje med vad som uppfattas som rätt och riktigt. Författaren talar även om 

människans moraliska principer och hur dessa kan leda till moraliska dilemman eller tragiska 

moraliska val. Med detta menar författaren att hur vi än väljer att göra så bryter man mot 

någon giltig princip. Detta kan vi finna i arbetslivet vid till exempel rapportering av brister 

inom en verksamhet då de moraliska valen måste övervägas. Om man gång på gång måste 

handla i strid mot den egna moralen kan detta leda till otrygghet, psykiska besvär eller 

handlingsförlamning och man är då utsatt för moraliskt betingad stress, som uppstår då man 

inte tycker sig ha psykologisk kontroll över situationen. 

 

3.2 Organisatoriska faktorer 

Det finns flera olika sätt att se på organisationer. Den organisationsform som vi främst ser 

inom den offentliga sektorn är den hierarkisk- byråkratiska (Parmander, 2005). Denna 

organisationsform finner vi i det perspektiv som Bolman & Deal (2005) har kommit till att 

nämna som det strukturella. Den strukturella organisationsformen kännetecknas av rationalitet 

och formell ordning och har hämtat sina idéer både från Frederick W. Taylor och Max Weber. 

Dessa båda män verkade i början av 1900-talet, och deras arbete är uppkommet ur den då 

snabbt framväxande industrin. Deras arbete har även haft stor betydelse för andra områden 

och förordas fortfarande idag. Taylor utformade det som kom till att kallas scientific 

management som i stora drag handlar om att effektivisera de anställdas arbetsrörelser. Weber 

såg den byråkratiska organisationsformen som den idealiska för att skapa effektivitet. Webers 

byråkrati består av olika antaganden, bland annat en fast arbetsfördelning, en hierarki av 

ämbeten eller tjänster och regler som styr verksamheten. Bolman & Deal (2005) menar att det 

strukturella perspektivet inriktar sig på arbetets sociala arkitektur och anser att strukturen i en 

organisation spelar en väldigt viktig roll för att fungera väl men vilken struktur som är den 

rätta beror på de omständigheter som råder och vad organisationen vill uppnå. Wolvén (2000) 

menar att en byråkrati har sina fördelar i bland annat rationalitet, rättvisa, neutralitet och 

trygghet. Samtidigt kan byråkratin kännas trög och stel med brist på empati. Författaren anser 

också att denna organisationsform måste anpassas efter rådande förhållande och att reglerna 

bör tillämpas med klokhet.  

Parmander (2005) menar att de offentliga organisationerna sällan överger den traditionella 

byråkratiska organisationsstrukturen då denna utgör en stor del av kulturen i organisationen 

och därmed blir svår att frigöra sig ifrån. Enligt Alvesson (2001) är kulturen i en organisation 

bland annat kollektivt förbunden med tradition och historia som kan vara svårbegriplig och 

därför måste tolkas för att kunna förstås. Parmander (2005) menar vidare att de normer och 

ledande värderingar som speglar organisationen återreflekteras i organisationens kultur. På så 

vis blir de offentliga arbetsplatserna kvar i ett ålderdomligt och byråkratiskt tänkande 

samtidigt som samhället är i ständig förändring. Parmander (2005) tror att de ekonomiska 
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problem som kan ses i kommun och landsting leder till att förändringar blir nödvändiga men 

att organisationsformen blir ett hinder för delaktighet bland medarbetare då beslutsfattare vill 

komma till snabba lösningar och inte har tid att vänta ut långdragna processer. Författaren 

menar även att det i denna organisationsform finns en kultur i hur kritik ska framföras och tas 

emot och att det kan vara mycket svårt för den enskilde medarbetaren att ensam bryta dessa 

kulturella koder. Hon anser att de offentliga organisationerna har skapat en ”tystnadens 

kultur” där obekväma sanningar inte bemöts och där det inte förekommer någon diskussion 

när olika åsikter går isär. Detta menar författaren skapar misstro i organisationen som leder till 

att tilliten gentemot varandra försvinner. Ohlsson (1998) skriver att oron för att behålla arbetet 

enbart är en del av sanningen bakom det tysta arbetslivet, och enligt honom är orsakerna till 

de tysta arbetsplatserna flera. Han har funnit att några av de viktigaste faktorerna till det tysta 

arbetslivet är; organisationsförändringar och rationaliseringar utan förankring hos 

medarbetarna, förändrade organisationsformer som lett till större avstånd mellan individerna 

på arbetsplatsen samt kulturkrockar i samband med sammanslagning av verksamheter.  

En av de studier Ohlsson (1998) gjort är utförd inom en organisation som präglas av 

organisationsförändringar, personalnedskärningar samt tekniska och administrativa 

förändringar. Han menar att dessa omständigheter leder till att medarbetarna blir pressade och 

stressade, vilket i sin tur leder till att de blir rädda och tysta. Framförallt i tider av hög 

arbetslöshet finns det stor risk att anställda avstår från att framföra kritik öppet. Det kan 

komma att utvecklas en ”tystnadens konformism”. Författaren menar även att vissa frågor 

som uppstår på arbetsplatsen kan anses som känsliga och tabubelagda. Detta kan vara frågor 

som tystas ner på grund av hänsyn till medarbetare eller beroendeställningar. Men det kan 

även gälla arbetets organisation och ledning, resursfördelning eller kriminella handlingar. I en 

tyst organisation blir dessa handlingar accepterade om de inte lyfts fram och blir synliga för 

omgivningen. 

 

3.3 Ledarskapets betydelse i organisationen  

Bolman & Deal (2005) menar att ledare i en strukturell organisationsform bör kunna utforma 

arbetet efter rådande förhållanden. Författarna skriver att dessa ledare är effektiva om de är; 

 ordentligt pålästa 

Om ledaren har bred kunskap inom olika områden så är hon/han bättre rustad för 

problem som kan komma att dyka upp. 

  

 benägna att hitta nya sätt att se på relationen mellan struktur, strategi och omvärld 

Genom att vara kreativ och öppen för nya influenser blir ledarskapet effektivt och 

organisationen utvecklas. 

 

 fokuserade på implementering  

Ledarna i ett strukturellt perspektiv borde vara noggranna med att förankra sina beslut 

hos medarbetarna för att få deras acceptans och förståelse. Detta görs dock sällan. 

 

 experimenterande, utvärderande och anpassar sig  

Det är av vikt att en ledare kan tänka i nya banor och vara uppmärksam på omvärldens 

förändringar samt att kunna anpassa den egna organisationen efter det.  
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Enligt Robbins & Judge (2007) är det viktigt att ledaren utstrålar förtroende. Detta förtroende 

är ömsesidigt, byggs upp under tid och är något som behövs underhållas. Missbrukar någon 

av parterna detta förtroende tillräckligt många gånger finns det till slut inget förtroende kvar. 

När medarbetarna visar förtroende för sin ledare är de öppna för dennes handlingar och de 

känner sig säkra på att deras rättigheter och intressen tillvaratas. När förtroendet mellan 

ledaren och medarbetarna bryts kan det få negativa effekter för gruppens prestationer. Likt det 

ömsesidiga förtroende som skapas mellan ledare och medarbetare finns ett oskrivet kontrakt 

dem emellan. Detta kallas det psykologiska kontraktet och kan förklaras som de förväntningar 

parterna har till varandra. För en ledare kan detta vara att behandla de anställda rättvist och 

erbjuda god arbetsmiljö. Den anställde förväntas ha en god attityd, lyda order och vara 

arbetsgivaren lojal. Om arbetsgivaren överger detta kontrakt kan det få negativa effekter på 

medarbetarnas prestationer. När de anställda inte lever upp till kontraktet kan det resultera i 

disciplinära åtgärder, som exempelvis uppsägning.   

 

3.4 Psykosocial arbetsmiljö 

Ohlsson (1998) skriver att rätten att uttrycka sin åsikt samt att ha inflytande på arbetsplatsen 

hör samman med den psykosociala arbetsmiljön, som har stor betydelse för vårt 

välbefinnande och den trygghet vi känner på arbetsplatsen. En del i att uppnå en god 

psykosocial arbetsmiljö består i att främja en rak, öppen och tillåtande kommunikation. Detta 

gäller såväl i relationen mellan chef och medarbetarna som i relationen medarbetarna emellan. 

De anställda ska kunna våga säga vad de tycker och känna att det finns en acceptans för alla 

åsikter. Det ska finnas utrymme för en kritisk och kreativ debatt. Vidare menar författaren att 

öppenhet och rak kommunikation inom organisationen är än viktigare när omställningar och 

förändringar råder. Ledningen måste lyssna till avvikande och kontroversiella idéer och 

förslag likaväl som de lyssnar till positiva röster. 

Enligt Allvin (2007) ansvarar en dålig psykosocial arbetsmiljö till stor del för den nya 

ohälsan. Författaren skriver även att de krav som anställda i olika utsträckning utsätts för i det 

moderna arbetslivet ger upphov till olika sorters påfrestningar och bidrar även till den dåliga 

psykosociala arbetsmiljön. En av dessa påfrestningar är ökad arbetsbörda, som innebär att det 

ställs allt större krav på att individen ska arbeta mer än tidigare och det finns otydliga gränser 

kring vad som förväntas av dem. Detta leder till en osäkerhet som medför att medarbetarna 

känner stress över att inte veta om de kan leva upp till kraven. En annan påfrestning är ökad 

otrygghet vilket kan uppstå när individen i en mer gränslös arbetsmiljö har ett ökat 

ansvarstagande att leva upp till. Det bidrar snarare till att individen känner sig osäker och 

utelämnad och detta kan upplevas som ett hot mot den arbetande människans ekonomiska och 

professionella utveckling. Allvin menar att denna otrygghet är en orsak till stress. En annan 

form av stress som påverkar den psykiska ohälsa är den som vi tidigare berört och som 

Brytting (1993) nämner som moralisk betingad stress. 

Enligt Landy & Conte (2007) så kan socialt stöd hjälpa till att minska stress och spänningar 

på arbetet. Socialt stöd har visat sig ha en god påverkan för att lindra stress samt minska 

risken att drabbas av olika negativa följdeffekter av stress som kan relateras till arbete. Socialt 

stöd beskrivs som tröst, hjälp eller upplysning en individ får genom formella eller informella 

kontakter med andra individer eller grupper. Undersökningar som gjorts har visat på 

möjligheten av att socialt stöd kan mildra olika hälsoproblem genom att minska negativ stress. 

Socialt stöd kan ses som en sekundär preventions strategi som vänder sig till hur stress 

upplevs.  
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Robbins & Judge (2007) menar att personer som inte är nöjda med sin arbetsplats kan handla 

på olika sätt. De beskriver att vi kan reagera på fyra olika sätt när vi inte trivs på arbetet. 

Dessa reaktioner är att man lämnar arbetsplatsen, att man aktivt försöker förbättra med att till 

exempel framföra åsikter, att man är passiv och väntar på förbättringar för att vara 

arbetsgivaren lojal och att man passivt accepterar förhållandena. Genom att påtala missnöjet 

menar författarna att man är aktiv och konstruktiv och att man genom sin övertygelse om att 

något ska förändras fortsätter arbeta på arbetsplatsen.  
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4. Metod 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer för att få svar på våra frågor 

då dessa syftar till att försöka förstå individers subjektiva upplevelser av det fenomen vi valt 

att undersöka. Enligt Hartman (2004) är den första preciseringen man bör göra i en 

undersökning att bestämma vilken speciell grupp av människor man vill undersöka. Den 

andra är att fastställa vad hos denna grupp man vill undersöka. I vårt fall blev det utifrån våra 

gemensamma intressen tidigt klart vilken grupp av människor vi ville studera och vilket 

fenomen som kännetecknar dessa. Vår frågeställning och vårt syfte har sedan vuxit fram 

utifrån detta.  Frågeställningen är uppdelad i två frågor för att vi inte skulle bli begränsade i 

vår undersökning, då området idag är tämligen outforskat.  Enligt Winter (1992) bör 

frågeställningar i undersökningar där det finns begränsad kunskap om ämnet vara allsidiga. 

Då kunskapen kring vårt ämne inte är så stor är frågeställningen därmed svår att begränsa.  

Enligt Gustavsson (2004) är förståelse ett av de fyra huvudmomenten i den hermeneutiska 

processen. De andra tre är tolkning, förförståelse och förklaring. För att kunna förstå en 

individs livsvärld så måste vi enligt Gustavsson (2004) försöka att tolka den och 

förförståelsen skapar ledtrådar som ger riktning i sökandet. För att kunna förklara måste vi 

först och främst förstå, och för att kunna förstå måste vi tolka. Enligt Ödman (1979) består 

kunskapsintresset i den hermeneutiska vetenskapstraditionen i en ömsesidig förståelse. Denna 

förståelse syftar till den eventuella innebörden i de handlingar vi utför samt det språk vi 

använder för att beskriva vår livsvärld. För att en verklighet ska kunna förstås måste vi berätta 

om den och vår berättelse måste tolkas. Hartman (2004) menar att varje individ ger de 

företeelser de omges av en mening och på så vis skapar de en uppfattning om sig själva och 

den situation de befinner sig i. Genom att leva oss in i individens uppfattning om dennes 

livsvärld skapar vi kunskap om den, och således är det alltså genom förståelse vi skapar 

kunskap. Ödman (1979) menar att vår tolkning av berättelsen måste sättas i relation till ett 

sammanhang för att vara giltig. Genom att berättelsen prövas med exempelvis teori, litteratur 

eller intern logisk konsistens får vi större kontroll av vår tolkning och därmed kan den 

tillskrivas som kunskap.     

Då vi i linje med syftet ville få kunskap om vad intervjupersonerna fann viktigt valde vi att 

genomföra en ostrukturerad och ej standardiserad intervju som hade formen av ett samtal. 

Enligt Hartman (2004) används denna metod då man vill försöka få förståelse för vad som 

karaktäriserar en viss grupp av människor. Vi konstruerade en intervjuguide (se bilaga) med 

olika teman som innehöll konkreta frågor. Temana är sex stycken till antalet och innefattar 

organisation, arbetsgrupp, konsekvenser, tankar kring handlingen, kultur/ klimat och 

personligt. Dessa var för oss tänkbara teman för vad intervjuerna skulle kunna komma att 

kretsa kring och de är skapade genom vår förförståelse. Vi finner även stöd i dessa teman 

utifrån tidigare forskning i form av en svensk studie gjord av Hedin, Månsson och Tikkanen 

under 2008.  Studien är kvalitativ och handlar om kritik och whistleblowing i offentliga 

organisationer och känns därför relevant i förhållande till vår undersökning. Med hjälp av 

våra teman kunde vi försäkra oss om att samtalet inte svävade iväg utan höll sig kring våra 

frågeställningar, som även den är uppkommen ur vår förförståelse. På så vis kan vi säga att vi 

gör ett avsteg från vårt huvudsakliga induktiva arbete. Med detta menar Gustavsson (2004) att 

induktivt arbete syftar till att generera teori utifrån empiri. Hartman (2004) skriver att det är 

viktigt att ha kontroll över intervjun för annars är risken att man inte får relevant information 

med sig från undersökningen. På så vis kan vår giltighet förstärkas. Författaren menar vidare 
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att ordningen i intervjuguiden är viktig för att skapa trivsamhet, och därför hade vi 

inledningsvis bakgrundsfrågor som var ämnat för att samtalet skulle ta fart. Detta tyckte vi 

kändes viktigt då ämnet kan upplevas som känsligt och på så vis skapa ett förtroende och djup 

i intervjun.  

 

4.2 Urval 

Vi valde att utföra vår studie inom den människovårdande sektorn då det främst är denna 

sektor som givits störst uppmärksamhet i samband med whistleblowing och därmed borde det 

vara enklast att finna intervjupersoner inom denna verksamhet. Då den grupp av människor vi 

ville studera har varit svår att nå och få kontakt med, valde vi att göra ett så kallat 

snöbollsurval. Med detta menar Hartman (2004) att man via en intervju kan få ytterligare 

kontakt med potentiella intervjupersoner. Vi är medvetna om att detta kan ses som en risk då 

vi eventuellt inte fått den spridning i urvalet som vore önskvärt. Detta till trots valde vi detta 

sätt eftersom vår population är så pass begränsad som den är. Vi finner även stöd i denna 

urvalsmetod i den svenska studie som gjorts av Ulla-Carin Hedin med flera (2008) där en utav 

författarnas urvalsmetoder var genom att fråga sina intervjupersoner om ytterligare kontakter. 

På grund av att vårt undersökningsområde kan upplevas som känsligt vill de personer vi 

intresserat oss för många gånger vara anonyma. Vi har i dagstidningar läst om olika personer 

som varit med om det vi ville studera och genom journalister har vi därför försökt att nå dessa 

personer. Det här tillvägagångssättet resulterade i att en person ville delta i vår undersökning. 

Vi prövade även att ta kontakt med olika fackförbund då vi anade att de personer vi sökte i 

många fall har eller har haft kontakt med sin fackliga organisation och att dessa därav skulle 

kunna förmedla kontakter.  Detta genererade i att vi fick en intervju med en, för oss, intressant 

intervjuperson. Genom denna intervju frambringades ytterligare en kontakt. Vi har även i två 

fall då personerna inte varit anonyma tagit telefonkontakt med dessa.  

I Tabell:1 redovisas vårt urval i kategorier utifrån verksamhetsområde och den sektor de är 

eller var verksamma inom då den beskrivna händelsen utspelade sig. Då det enligt SCB (Maj, 

2009) föreligger en kvinnodominans, nämligen 87 procent inom vård och omsorgspersonal är 

det föga förvånande att urvalet enbart består av kvinnor. I tabellen kan vi även se att det finns 

en spridning av verksamhetsområde. Vi har valt att lyfta fram detta då intervjuerna givits 

olika karaktär beroende på verksamhetsområde. 

Tabell 1 Urvalstabell 

Verksamhetsområde Intervjuperson Sektor 

Verksamhetspersonal/Äldreomsorg A, B, C Offentlig/Privat 

 

Verksamhetspersonal, facklig 

förtroendeman/Äldreomsorg 

D Offentlig 

Administrativ personal/Vård och 

omsorg 

E Offentlig/Privat 

 
 

                                                                                                                                                                                                                   

Intervjuperson A har arbetat lång tid inom vården som undersköterska. Hon försökte länge få 

till stånd en ändring på arbetsplatsen utan att det hände något. Efter en tid orkade hon inte mer 

så hon sjukskrev sig till en början och efter vissa överväganden så kom hon fram till att hon 

skulle säga upp sig.  
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Intervjuperson B har arbetat 14 år inom vården som undersköterska. På hennes arbetsplats 

genomfördes en omorganisation i form av ett ägarbyte och hon valde att stanna kvar med de 

nya ägarna. Ägarbytet innebar stora förändringar som hon upplevde som negativa. Hon 

försökte påtala de brister som hon såg men då hon inte fick någon respons vände hon sig 

utanför organisationen. Detta ledde till att arbetsgivaren sade upp henne och intervjupersonen 

valde då att vända sig till media. 

Intervjuperson C har arbetat i vården tio år som undersköterska. Hennes senaste anställning 

var ett vikariat som hon blivit lovad förlängning av. Då hon såg brister och påtalade dessa till 

den närmsta chefen tyckte chefen att hon hade dålig attityd. Intervjupersonens vikariat blev 

därmed inte förlängt och hon valde att gå ut med händelsen i media.  

Intervjuperson D har arbetat inom vården väldigt länge som undersköterska. De senaste 13 

åren arbetar hon även fackligt.  

Intervjuperson E har arbetat inom vården länge och arbetar nu administrativt gentemot olika 

verksamheter inom vård och omsorg. En av hennes uppgifter är att samordna och bevaka de 

olika intressen som finns ute i verksamheterna.  

 

4.3 Genomförande 

Sammanlagt genomförde vi fem intervjuer vid fem olika tillfällen. Vi anser att detta antal är 

skäligt dels i förhållande till studiens omfattning men även sett till vår population. Längden på 

dessa intervjuer har varierat från 35 minuter som kortast, till 1 timma och 5 minuter som 

längst. Vi kan spekulera kring att de korta intervjuerna var väldigt informativa då dessa 

personer tidigare pratat om händelsen i andra sammanhang och därmed känns personernas 

svar mer genomtänkta och bearbetade. Vissa av intervjuerna var mer känsloladdade än andra 

och detta kan tänkas bero på dels vilken kategori (se Tabell: 1) intervjupersonen tillhör samt 

hur de fortfarande påverkas eller hur de har påverkats av deras upplevda situation.  Vi tror 

även att karaktären på intervjuerna kan ha påverkats av hur lång tid som passerat sedan 

händelsen utspelades. I fallen med intervjupersonerna A, B och D hade händelsen utspelat sig 

för knappt ett år sedan. För intervjuperson C var det knappt ett halvår sedan hon framförde 

kritiken till sin chef, men bara några veckor sedan hon vänt sig till media. För intervjuperson 

E är kritikframförandet en del i hennes arbete och därför är hon kontinuerligt engagerad i 

dessa processer. Då en av våra intervjuer blev särskilt känsloladdad ville vi i efterhand 

försäkra oss om att vi inte rört upp alltför mycket jobbiga känslor, och vi ringde därför upp 

intervjupersonen dagen efter intervjun. Till vår glädje hade intervjupersonen dock inte tagit 

illa upp av intervjun. För att underlätta insamlingen spelade vi in intervjuerna som därefter 

transkriberats. I samband med detta har en viss språklig redigering gjorts för att göra texten 

mer läsbar och förståelig.  I alla fall utom två har vi bestämt möte på en, för 

intervjupersonerna, neutral plats. I de fallen besökte vi intervjupersonernas arbetsplatser på 

grund av praktiska skäl. Då vi som intervjuare redan vid intervjutillfället tolkar våra 

intervjupersoners kroppsspråk, tonfall och andra kroppsliga uttryck kan tillförlitligheten 

förstärkas av att vi var två personer som genomförde intervjuerna.  Vi är medvetna om att de 

tolkningar vi gjort är utifrån våra egna föreställningar och på så vis kan vi inte garantera att 

undersökningen är fullkomligt objektiv. 

De intervjufrågor vi använde oss av var av varierande karaktär. I en intervju finns olika 

sorters frågor (Kvale 1997). Vi har använt såväl inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor och specificerade frågor. De inledande frågorna utgjorde grunden för den 
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fortsatta intervjun genom att vi bad respondenten att beskriva vad de varit med om i 

förhållande till vår frågeställning. Uppföljningsfrågorna använde vi för att få en djupare bild 

av vad respondenten berättat och genom att lyssna aktivt uppmuntrade vi intervjupersonen att 

fortsätta berätta om sin upplevda situation. Ett exempel på en uppföljningsfråga som vi hade 

var: hur framfördes kritiken? De sonderande frågorna använde vi för att söka svar på våra 

frågor utan att avslöja vilka svar vi vill ha. Exempel på detta är: anser du att du 

tillhör/tillhörde en arbetsgrupp?  Emellanåt krävde intervjusituationen mer precisa frågor och 

då använde vi specificerade frågor. Ett exempel på detta är när vi frågade om hur 

intervjupersonernas hälsa påverkades i vissa situationer. Eftersom intervjun var ostrukturerad 

och ej standardiserad blev en del av våra, på förhand, formulerade frågor irrelevanta då svaren 

på dessa redan framkommit i intervjupersonens berättelse. Som vi redan nämnt så användes 

intervjuguiden endast som ett verktyg för att ha kontroll över intervjun.  

Vi använde även tystnaden i intervjun för att driva denna framåt. Kvale (1997) menar att om 

intervjupersonen i intervjun ges utrymme att reflektera kan det leda till ytterligare 

betydelsefull information. Intervjun blir genom detta mer av terapeutisk karaktär. Vi 

uppmärksammade att den tystnad som ibland uppstod under intervjun många gånger ledde till 

att intervjupersonen berättade mera. Det kan spekuleras i om intervjupersonerna såg tystnaden 

som en tid för reflektion eller att den upplevdes obehaglig och därför ville bryta den. Vi tror 

dock att tystnaden i våra intervjuer till största del upplevdes som tid för reflektion vilket vi 

kunnat urskilja när vi lyssnat på intervjuerna i efterhand.  

 

4.4 Analys 

Respondenternas berättelser var relativt komplicerade att analysera. Kvale (1997) skriver att 

när intervjumaterialet är komplicerat är det viktigt med kontroll av analysen. Denna kontroll 

består i att säkerställa att vår tolkning av materialet blir riktig och detta kan göras på olika 

sätt. Genom att vara flera uttolkare av materialet ökar man kontrollen eftersom man då kan 

minimera risken att tolkningen blir ensidig och subjektiv. I vårt fall var vi två som tolkade och 

vi anser därför att vi minskat risken för att materialet tolkats på ett felaktigt sätt och att 

tillförlitligheten i vår studie därav ökar.  

Som vi tidigare nämnt så hade vi på förhand utformat vissa teman som vi ville att intervjun 

skulle täcka in och dessa använde vi i vår första analys av de tre intervjuerna som genomförts 

med verksamhetspersonal/äldreomsorg (se Tabell:1). Denna analys gjorde vi genom att 

bearbeta och strukturera det transkriberade materialet. Analysmetoden vi använt oss av 

nämner Kvale (1997) som meningskategorisering, vilket innebär att intervjun kodas, 

reduceras och struktureras i kategorier. Kategorierna kan ha varit formulerade från början 

eller växa fram under tiden för analysen. Vi insåg att våra ursprungliga teman inte kunde 

beskriva upplevelsen på ett bra sätt och därför skapade vi i stället nya kategorier inom 

ramarna för dessa, som leder oss närmre till svaren på våra frågor.  Denscombe (1998) skriver 

att genom att förädla de kategorier man från början utgått från i analysprocessen kan man nå 

förbättrade och utvecklade kategorier. Detta medför att nya insikter som är relevanta för 

undersökningen kan nås. De kategorier som växte fram i analysen i vårt fall blev 

förväntningar, besvikelser, psykosocial arbetsmiljö, stöd och påtryckningar. Dessa kategorier 

har vi enbart använt till att analysera och strukturera vårt material. De två resterande 

intervjuerna analyserade vi med hjälp av meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) är 

meningskoncentrering ett sätt att reducera intervjutexter till kortare uttalanden. Dessa två 

intervjuer skiljer sig markant från de övriga tre i det att de två sistnämnda inte beskriver en 
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specifik upplevd händelse utan snarare syftar till att beskriva en annan dimension av 

ämnesområdet. De intervjuade personerna innehar befattningar (se Tabell:1) där det förväntas 

av deras yrkesroll att framföra kritik. Vi har använt dessa intervjuer för att försöka styrka det 

övriga materialet. Vår förberedande analysmodell (Fig.1) blev i detta skede utvecklad till att 

även innehålla kategorierna Organisation/Individ och Individ/Organisation. Kategorierna 

växte fram då vi i analysen av resultatet fann att det fanns ett samspel mellan organisation och 

individ och därför utvecklades modellen. Detta samspel är individens sätt att påverka 

organisationen och organisationens påverkan på individen i relation till whistleblowing. 

Analysen av samtliga intervjuer presenteras i samband med resultatet. 
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5. Resultat & Analys 

Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet kommer vi här presentera våra resultat utifrån den 

modell vi utformat. Utifrån vårt resultat har vi sökt teorier som vi använder för att analysera 

materialet.  

5.1 Organisation 

Något som våra intervjupersoner A, B och C pratade om var deras syn på ledarskapet i 

organisationen. De beskriver att de antog att deras närmsta chef skulle styra upp de 

missförhållanden som de ansåg fanns i verksamheten. De förväntade sig även att chefen 

skulle vara närvarande och flera av dem uttryckte att de vill att en chef ska kunna ta tag i 

problem och en av dem sade:  
Det räcker inte med att man är trevlig och glad som chef utan man, det krävs mer. Någon som 

leder gruppen, så hade jag inbillat mig att en chef skulle vara […] jag tycker det behövs en chef 

med pondus och att en chef ska vara närvarande. (A) 

 

Intervjuperson B uttryckte att hon ville att en chef skulle se varje anställds insats som 

betydelsefull för verksamheten. Intervjuperson A sade att hon ville tro att hennes chef skulle 

se att vissa delar av arbetet utfördes på ett olagligt sätt och att hon förväntade sig att chefen 

skulle göra förändringar på arbetsplatsen. Intervjuperson C nämnde att hon förväntade sig att 

chefen skulle hålla vad denne lovat gällande den tjänst som intervjupersonen hade, nämligen 

att hennes dåvarande vikariat skulle bli förlängt. Hon förväntade sig kunna lita på chefens ord 

i frågan och sade:  
Det är bara att se framåt och vara positiv. Någon gång kommer någon vara ärlig. (C) 

 

Alla tre intervjupersonerna A, B och C, talar om en hög arbetsbelastning, bland annat om att 

det inte ringdes in vikarier då någon var sjuk eller att det skurits ned i personalstyrkan efter 

omorganisation. Intervjupersonerna B och C säger att detta medfört att de blivit tvingade till 

att utföra ytterligare arbetsuppgifter som de inte upplevde skulle ingå i deras arbete. Några 

exempel på detta var att sköta beställningar, stå i köket och skala potatis, sköta soporna och 

understödja andra boenden. Alla tre talar även om att de upplevt arbetsmiljön som stressig. 

Intervjuperson B pratar om svårigheten om att vara ensam när man ska lägga 20 vårdtagare 

samtidigt som det händer en massa annat. Intervjuperson A säger att personalen stressade upp 

de boende när de i vissa fall hölls fast och kläddes på med våld. Hon berättar:  
[…] och de var inte snälla mot de boende, de nästan förnedrande en del som bodde där. (A) 

Dessa förändringar i verksamheten som våra intervjupersoner beskriver är ett resultat av de 

rådande ekonomiska omständigheter som finns i kommun och landsting. Parmander (2005) 

menar att det av denna anledning blir nödvändigt att förändra ute i verksamheterna, men på 

grund av den byråkratiska organisationsformen blir detta ett problem. De offentliga 

arbetsplatserna präglas av en kultur som är svår att förändra och därmed blir det även 

problematiskt för den enskilde att uttrycka sin åsikt.    

Även intervjuperson E sade att verksamheterna är idag fullständigt belamrade av olika krav 

från alla håll; regering, kommun och landsting. Hon säger även att: 
Jag är övertygad om att ingen gör fel på grund av att man är dum eller gör det liksom medvetet 

utan det är hela tiden organisatoriska brister som är grundorsak. (E) 
 

Intervjuperson E sade att det sker mycket positivt i verksamheterna tack vare engagerad 

personal och på så sätt har väldigt många otrevliga saker kunnat förhindras. Hon tycker att 

den hierarki som råder inom vårdyrket är en av orsakerna till att personalen tar på sig ett för 
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stort ansvar, och därför skulle hon önska att man arbetade mer som ett team i verksamheterna. 

Detta menar även intervjuperson D: 
Jag känner inte att det är allas lika värde på de olika hyllorna, man ligger på olika fack. (D) 

  

Det våra intervjupersoner nämner som olika nivåer i verksamheten och att det råder en 

hierarki inom vårdyrket, medför att organisationen verkar utifrån det Weber kallar den 

byråkratiska organisationsformen. Bolman & Deal (2005) nämner detta som en del i den 

strukturella organisationsformen. Vi kan se att det ställs väldigt höga krav på vårdpersonalen 

då de får allt mer ansvar och detta anser vi kan bli problem i den byråkratiska organisationen. 

Weber hävdade att fast arbetsfördelning och klara direktiv leder till effektivitet, men i de 

organisationer våra intervjupersoner verkar/verkade tycks detta inte vara fallet. 

Arbetsuppgifterna upplevs som oklara och medför att arbetet blir ineffektivt. Vården 

kännetecknas av olika professioner som utgör olika nivåer i hierarkin, exempelvis läkare och 

vårdbiträden. Detta skapar problem för de som befinner sig lägre ner i hierarkin då de inte har 

samma befogenheter och möjligheter att ta ställning till de krav som ställs på dem. På så vis 

försvårar denna organisationsstruktur att de anställda i de lägre nivåerna kan agera 

whistleblowers.  

Enligt vad Wolvén (2000) menar så är trygghet en av fördelarna med den byråkratiska 

organisationsformen, att man vet vad som förväntas av en och vad man själv kan förvänta sig 

av andra. Detta tror vi kan ha inverkat på att våra intervjupersoner förväntade sig att deras 

närmsta chef skulle ta tag i de problem som fanns på arbetsplatsen. Därmed tror vi att 

tryggheten försvinner och det uppstår en osäkerhet.    

Enligt Robbins & Judge (2007) är förtroende något som måste byggas upp under tid. I det fall 

som intervjuperson C beskriver var hon endast under en tid vikarie på arbetsplatsen och därför 

tror vi inte att ett ömsesidigt förtroende hann byggas upp. Då chefens löfte inte infriades 

tappade intervjupersonen allt förtroende för chefen. 

5.2 Individ   

I resultatet har det framkommit att den relation våra intervjupersoner A, B och C haft till sina 

kollegor har varierat kraftigt. Intervjuperson A uttryckte att hon och hennes kollegor hade 

olika uppfattningar om vad som är bäst för de boende och att de hanterade olika situationer på 

olika sätt. Hon ville dock inte stöta sig med kollegorna och berättade att:  
Jag försökte säga det på ett fint sätt utan att jag hamnade i konflikt med dem. (A) 

 

Detta medförde att intervjuperson A kände sig utanför resten av arbetsgruppen och att hon 

stundtals upplevdes som något obekväm av de andra. Detta kan vi likna vid vad 

intervjuperson D upplevt. Hon anser att hon upplevs som obekväm av sina kollegor då hon är 

noggrann med hur hon utför sitt arbete. Hon sade:  
Jag vill inte sitta hos min arbetsgivare och få en varning för att jag gör något fel, alltså medvetna 

fel. Fel kan alla göra men inte medvetna fel. (D) 

 

Vi tolkar det som att intervjuperson A och D upplever sig som utanför resten av 

arbetsgruppen. Enligt Forsyth (2006) är personer som anpassar sig efter resten av gruppen de 

som söker social acceptans, medan de som väljer att inte anpassa sig har ett större 

självförtroende. Vi spekulerar kring om våra intervjupersoner är utanför av egen vilja eller om 

det är gruppen som är orsak till detta. Trots att intervjuperson D tror sig upplevas som 

obekväm bland kollegorna låter hon sig inte påverkas av deras påtryckningar för att hon vill 

göra ett bra jobb. Detta är för henne mer värt än att vara en del av gruppen. Även 

intervjuperson A prioriterar sina arbetsuppgifter framför att ingå i gruppen. I linje med vad 
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Forsyth (2006) menar så kan vi tolka detta som att intervjupersonerna innehar ett gott 

självförtroende.     

Våra intervjupersoner A, B och C uttryckte att de som personer är sådana som säger ifrån när 

de anser att något är fel. Intervjuperson D anser att alla har sitt eget ansvar för arbetet, både 

gällande att göra sitt eget arbete korrekt och att säga ifrån om man ser att en kollega gör fel. 

Intervjuperson A uttryckte att hon framförallt kände sig förpliktigad att säga ifrån när det 

drabbar någon som är i underläge, vilket hon anser att de boende på äldreboendet var. 

Intervjupersonerna A, B och C pratar alla tre om att de till slut inte hade något annat val än att 

framföra sin kritik och intervjuperson B uttryckte att:  
[…] för då tänkte jag att det här måste komma ut, det måste komma fram. (B)  

  

Intervjuperson A sade att:  
Jag kan inte gå i graven med gott samvete och veta att så här går det till och inte göra någonting. 
[…] Jag måste göra någonting.  Men det hjälpte ju inte, det har ju bara kostat mig en massa, 

men. Men samtidigt känner jag att jag har gjort vad jag kan och det har varit positivt på det viset 

att jag har liksom […] sen kan jag inte göra mer. (A) 

 

Våra intervjupersoner A, B och C pratar även om hur de själva skulle vilja bli behandlade och 

en intervjuperson sade:  
Det var ingen värdig vård för de boende […] Det är ju människor vi pratar om. (A) 

Intervjuperson A berättade att hon upplevde att de boende uppskattade hennes vård och att de 

var nöjda med henne. Hon uttryckte att det själsliga är minst lika viktigt att vårda som det 

fysiska och det var hon mycket noga med. Hon sade själv att hon är en stor humanist och att:  
Människor är ju viktigare än prylar. (A) 

Intervjuperson C berättade att hon innan hon bestämt sig för att framföra kritiken tänkte att:  
Nu räcker det, jag säger som det är. Man vill säga ifrån.(C) 

Intervjupersonerna A, B och C säger alla tre att de inte ångrar det som hänt trots de 

konsekvenser det fått. Intervjuperson B berättade att hon funderat mycket på om det varit värt 

det men säger att hon kommit fram till att det har det varit. Hon sade även att det negativa 

aldrig har fått ta överhanden. Ingen av dem funderade heller i förhand på vilka 

konsekvenserna skulle kunna bli. När vi frågade intervjuperson C om hon skulle gjort samma 

sak om hon hade vetat vilka konsekvenserna skulle bli svarade hon:  
Jag brukar inte tänka så. Jag måste säga vad jag tycker.(C)  

 

Hon sade även att hon skulle reagerat på samma sätt om hon vetat vad som skulle hända.  

Resultatet visar att alla tre intervjupersonerna A, B och C upplever att de haft ett stöd från 

sina arbetskollegor, att de har haft samma åsikter vad gäller kritiken om arbetsplatsen. Men 

alla tre upplever även att när kritiken framförts så har detta stöd inte längre varit lika stort. 

Intervjuperson A säger att kollegorna vänt henne ryggen efteråt. Intervjuperson B sade:  
Det var ingen kollega som ställde upp och gick till chefen eller media och så utan de klappar 

bara så här (på axeln), det är bra men vi har hus och kan inte riskera våra jobb.(B) 

  

Intervjuperson B säger att hon däremot fått väldigt mycket stöd från anhöriga och från helt 

okända människor från hela landet:  
Så folk är helt underbara faktiskt. Så det har gjort att man orkat ganska mycket.(B) 

 

Enligt Landy & Conte (2008) så kan socialt stöd hjälpa till att minska spänningar. De menar 

att det sociala stödet kan minska negativa följder som kan uppstå vid anspänning. Detta 
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sociala stöd kan innebära tröst eller annan form av hjälp. Vi tror att det stöd 

intervjupersonerna haft kan ha påverkat deras upplevelse av händelsen. Intervjuperson B 

uttrycker att hon haft stöd från flera olika håll, vilket kan ha bidragit till att hon orkat rätt så 

mycket.  

5.3 Individ/ Organisation 

Intervjuperson A upplevde att hennes arbetskollegor inte brydde sig om de boendes 

välmående i första hand utan satt hellre och fikade och pratade och ingen brydde sig när de 

boende skrek efter hjälp. Många sprang även ut och rökte trots att det var otillåtet. 

Intervjupersonen upplevde även sina arbetskollegor som trångsynta, att de inte kunde tänka i 

nya banor och hon tyckte att kollegorna gjorde på sitt sätt medan de tillät henne göra som hon 

tyckte. 

Vi tror i linje med Bolman & Deal (2005) att en ledare noggrant bör förankra sina beslut för 

att de ska accepteras. Att intervjupersonens kollegor ignorerade rökförbudet anser vi är ett 

resultat av att chefen misslyckats med att förankra denna regel hos medarbetarna. Vi tror även 

att det kan leda till att missnöje uppstår kollegor emellan gällande regler som har olika 

innebörd för olika personer. Missnöjet kan öka om chefen inte tar regelbrottet på allvar och 

låter bli att ta itu med det.  

Intervjuperson B säger att det förekommit mycket uppsägningar efter omorganisationen och 

att det är först efter att personerna sagt upp sig som de vågat yttra kritik gentemot 

verksamheten. Hon säger: 
Och då vet jag att det är jättemånga som framfört kritik, för det är då de har vågat.(B) 

Våra intervjupersoner A, B och C berättade att de alla tre försökt påtala det som till slut lett 

fram till deras kritik i ett tidigare skede. Intervjuperson A hade vid flertalet tillfällen påtalat att 

hon ansåg vissa saker som pågick på arbetsplatsen var olovliga och hon sade att: 
  Vi får inte lov att göra så.(A)  

 

Hon hade uttryckt en önskan till chefen att denna skulle ta tag i detta, och även påtalat för 

chefen att det på arbetsplatsen fanns många informella ledare vilket hon upplevde som 

negativt. Intervjuperson A kände sig besviken då hon upplevde att det pratades väldigt mycket 

omkring henne i bakgrunden, det ”tisslas och tasslas” men att ingen vågar säga något på 

mötena.  

 

Intervjuperson B uttryckte att hon via mejl och på möten försökt tala om för chefen att det 

funnits brister i verksamheten och att ledningen känt till problemen en tid innan hon väl fört 

fram sin kritik men att det inte skett någon förändring. Intervjuperson C hade önskemål om att 

man skulle ta in vikarier tidigare men fick inget gehör av ledningen för detta.    

Vidare berättade intervjuperson B om hur hon försökt förhålla sig ödmjuk genom hela 

situationen. När hon framförde sin kritik gjorde hon det på ett sätt som hon ansåg var 

konstruktivt och försökte komma med förslag på lösningar och sade:  
Jag var inte dum men jag sa precis som det var.(B) 

Enligt Robbins & Judge (2007) kan missnöje med arbetet yttra sig på fyra olika sätt. Våra 

intervjupersoner A, B och C beskriver alla tre att de vid ett flertal tillfällen försökt att påtala 

de brister som de upplevde vilket författarna menar tyder på att intervjupersonerna är aktiva 

och konstruktiva. Intervjuperson B säger att tidigare kollegor sagt upp sig själva och på så sätt 

har de visat sitt missnöje. 
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Intervjuperson B upplevde att de i hennes arbetsgrupp hade väldigt bra gemenskap och att de 

samarbetade på ett bra sätt. Hon uttryckte även att hennes arbetsplats kändes som ett andra 

hem. Intervjuperson C nämner kollegorna som ”goa”, och att det fanns en bra gemenskap och 

att man kom bra överrens. Hon tycker även att arbetsgruppen fungerade mycket bra och att 

det fanns ett bra samarbete och en väl fungerande kommunikation mellan arbetskollegorna. 

Hon säger:  
Man pratar om vad som är bäst och så. Man liksom kommer med förslag och man sitter ner och 

pratar och är det bra så gör man det.(C) 

 

Gällande själva kritikframförandet uttalade intervjupersonerna att de inte förväntade sig annat 

än positiva konsekvenser. En av dem, intervjuperson B, hörde sig för kring vad som är tillåtet 

gällande att kritisera sin egen verksamhet enligt företagets egna stadgar innan hon beslutade 

sig för att framföra sin kritik. Hon sade:  
Enligt stadgarna får man lov att ha åsikter därför valde jag att köra på. Jag tänkte att det kan ju 

inte hända någonting, jag trodde inte det kunde leda till sparken.(B) 

Intervjuperson B talar om att hon kände sig oerhört ensam och att ingen av hennes kollegor 

vågade ställa upp för henne, hon hade önskat att det funnits flera som kunde vara med och 

framföra kritiken:  
Man är starkare om man är flera.(B)  

 

Ohlsson (1998) menar att man bör främja en kommunikation som är rak, öppen och tillåtande 

för att få en bra psykosocial arbetsmiljö. Det bör även finnas utrymme för en kritisk och 

kreativ debatt. Ledningen bör lyssna till avvikande idéer likaväl som de lyssnar till de 

positiva.   Kopplat till vad Bolman & Deal (2005) menar gällande ledarskapet i den 

strukturella organisationsformen bör det vara öppet för nya influenser för att utvecklas. Vårt 

resultat visar skillnader i kommunikationsklimat mellan kollegorna på arbetsplatserna. Dock 

skiljer sig inte intervjupersonernas berättelser i hur de uppfattar kommunikationen med 

chefen. Då alla tre har försökt att påtala brister ett flertal gånger utan gehör kan vi se att det 

verkar finnas ett ointresse från chefernas sida att ta vara på idéer. Då intervjuperson B kollat 

upp att det var tillåtet att ha åsikter innan hon framfört sin kritik, tyder på en medvetenhet från 

hennes sida att alla idéer inte är välkomna.   

Vidare menar intervjuperson E att det är viktigt att personalen tar ställning till de krav som 

ställs på dem och blir medvetna om det ansvar kraven medför. Hon säger att personalen måste 

våga säga nej och inte ta på sig fler arbetsuppgifter än vad de klarar av. Vi tror att den 

kommunikation som bör råda på arbetsplatserna möjliggör för individen att våga ta ställning 

till kraven. 

För att ledarskapet i en strukturell organisation ska vara framgångsrikt är det av vikt att 

ledaren kan utnyttja de tankar och idéer som finns bland medarbetarna (Bolman & Deal, 

2005). Vi anser att detta gäller såväl positiva som negativa reaktioner och därför borde chefen 

arbeta aktivt med att lyfta fram funderingar så tidigt som möjligt. På så sätt blir kritiken 

gentemot organisationen mindre dramatisk i vår mening. 

Intervjuperson D, berättade om ett tillfälle då hon skulle påtala något för en chef ute i en 

verksamhet och hur besviken hon blev när denne tvingade henne att göra ett avslöjande. Hon 

sade: 
Jag kände mig så påhoppad.(D)  

Hon uttrycker även en allmän besvikelse över att facket inte får någon respons på sitt arbete 

från de chefer som arbetar ute i verksamheten.  
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Vidare blev hon även besviken på en chef då en anställd sagt upp sig på grund av chefen inte 

lyssnat på den kritik som lagts fram. Hon uttryckte:  
Det kan reta ihjäl mig för att en människa med så mycket kunskap, som är så duktig som bara 

ska behöva flytta på sig för att man inte lyssnar på den.(D) 

 

De tre intervjupersonerna A, B och C talade alla tre om den upplevda besvikelsen på den 

fackliga organisationen. Ingen av dem upplever att facket kunnat hjälpa dem . Intervjuperson 

A beskriver att facket mister hennes förtroende då de trots, mot intervjupersonens vilja, 

nämnde henne vid namn vid ett möte med hennes dåvarande chef. Alla tre nämner även det 

stöd de fått från den fackliga organisationen. Intervjuperson B säger att hon endast upplevt att 

hon endast fått mentalt stöd av facket. Intervjuperson C upplever att facket bara slussat runt 

henne mellan olika instanser och inte fått något stöd från dem. Hon säger att facket sa:   
[…] ring hit och ring hit, hämta papper här och hämta papper där.(C) 

 

5.4 Organisation/ Individ   

Resultatet av våra intervjuer ger även en bild av hur intervjupersonerna förväntat sig och 

upplevt sitt arbete. De uttryckte att de på förhand var övertygade om att en viss sorts 

människor valde att arbeta med äldreomsorg, och de trodde därför att kollegorna skulle ha en 

liknande syn på yrket. Något annat som intervjupersonerna A, B och C upplevde ökade denna 

förväntning, var att många av kollegorna hade lång erfarenhet av att arbeta inom vård och 

omsorg. Detta trodde intervjupersonerna skulle leda till att arbetsplatsen kunde fungera bra. 

Intervjuperson A sade:  
[…] jag menar, här är vi för de boendes skull och kan vi inte göra ett bra jobb och profilera oss 

och vara ett föredöme […] alltså vi ska ju göra ett bra jobb, många äldre skulle kunna ha det bra. 

Förutsättningarna finns i form av kunskap och resurser.(A)  

 

Bolman & Deal (2005) menar att en ledare i en strukturell organisationsform, såsom 

byråkratin, bör vara ordentligt påläst inom olika områden. Detta för att kunna leda 

verksamheten så effektivt som möjligt. Eftersom intervjupersonens förväntningar på att 

medarbetarnas kunskap och erfarenhet skulle leda till något gott kan vi anta att hon hade 

liknande förväntningar på sin chef. Detta tror vi kan vara en del i det sammanhang som till 

slut leder till att individen framför kritik.    

De tre intervjupersonerna A, B och C talar om att de blivit besvikna. Alla tre nämner att de 

blivit besvikna på den närmsta chefen. I ett fall upplevde en av dem, intervjuperson A, att 

chefen inte brydde sig och inte klarade av att styra upp problemen:  
Jag kunde stånga mig blodig liksom, det blev aldrig någonting fast jag försökte påtala att så här 

får det inte gå till och tänkte detta är inte sant, detta är inte sant. Jag grät och tänkte jag orkar inte 

med det här.(A) 

 

Intervjuperson B och C talar även om den besvikelse de upplevt när de fann att cheferna inte 

vårdat den goda arbetsmiljö som tidigare fanns på arbetsplatsen.  
De nya cheferna har fördärvat hela gruppen. Det var inte samma snack som i början. De nya 

ägarna har kört arbetsplatsen i botten, det är nästan hemskast tycker jag.(B) 

 

Intervjuperson D berättade att hon upplevde att de gamla känner av personalens stress och att 

vården inte känns naturlig då det är så regelstyrt och allt som görs måste dokumenteras noga. I 

resultatet av våra intervjuer finner vi även att intervjupersonerna A, B och C har fått sitt 

välbefinnande och sin hälsa påverkad på ett negativt sätt. Intervjuperson A berättade att hon 

fått högt blodtryck efter att kritiken framförts, vilket hon aldrig tidigare haft. Alla tre uttalade 
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att de i samband med händelsen mått dåligt, blivit ledsna och att de upplevt hela händelsen 

som jobbig. De har även drabbats ekonomiskt. Intervjuperson A valde att sjukskriva sig efter 

händelsen, eftersom hon ansåg det jobbigt att vara på arbetet, och de andra två personerna 

inom kategorin verksamhetspersonal/ äldreomsorg blev av med sina jobb. Intervjuperson A 

säger:  
Det har kostat, det har kostat verkligen, så att jag känner att […] Men det var, det var ändå värt 

det, för jag kunde inte se någon utväg, jag hade inte klarat av att vara kvar där. Nej, mådde 

fruktansvärt dåligt.(A) 

 

Allvin (2005) menar att fysisk ohälsa kan komma ur psykisk ohälsa, såsom stress. Den 

psykiska ohälsan kan uppstå då individen känner otrygghet som en effekt av att det inte finns 

några tydliga gränser på arbetsplatsen. Det kan även bero på ökade krav och ökad 

arbetsbörda, som man är osäker på om man kan hantera. Denna otrygghet leder i sin tur till 

konsekvenser för såväl ekonomi som individuell utveckling. Vårt resultat visar att 

intervjupersonerna A, B och C har upplevt denna otrygghet och dess effekter. Då mycket visat 

på att chefen inte brytt sig tror vi detta kan vara en orsak till den otrygghet som upplevts. 

Otryggheten kan även ha sin orsak i moralisk betingad stress som Brytting (1993) nämner.   

Intervjuperson C sade att hon upplevde att ledningen ansåg att hon hade dålig attityd eftersom 

hon framförde kritik och att detta var anledningen till att hennes kritik fick de konsekvenser 

de fick. Hon berättade även att hon upplevde att chefen försökte trycka ner henne då hon i 

efterhand nekat till de löften hon givit vår intervjuperson. Detta tycker hon visar på viss 

dubbelmoral hos ledningen och hon anser att det är fruktansvärt och ofattbart.    

Enligt Robbins & Judge (2007) finns ett psykologiskt kontrakt arbetsgivare och arbetstagare 

emellan. I detta fall ansåg arbetsgivaren att intervjupersonen hade brutit mot en av kontraktets 

delar då hon enligt ledaren visade på dålig attityd. I arbetstagarens fall ansåg hon att chefen 

frångick kontraktet då hon bröt de löfte hon givit.    
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5.5 Teorianknuten Analysmodell 

De teorier vi använt för att analysera våra intervjupersoners berättelser har vi sorterat in i 

analysmodellen (Fig.2). Vår intention med detta är att underlätta den slutliga diskussionen. 

Genom att försöka påvisa vilka teorier vi använt i relation till vår analysmodell (Fig. 2) fås en 

bättre överblick över vår diskussion. Modellen har därmed utvecklats till att bli en 

teorianknuten analysmodell (Fig.3).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Teorianknuten Analysmodell 
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6. Diskussion 
 

Våra första tankar kring whistleblowers var att dessa människor förmodligen uppvisar en viss 

attityd som gärna utmärker sig i fråga om att höras och synas. Dessa tankar fick vi dock 

omvärdera då det visade sig att våra intervjupersoner inte alls hade denna attityd. De 

uppvisade snarare en mjukare framtoning än vi först trodde. Detta bidrar till att vi blir än mer 

imponerade av deras agerande då det eventuellt inte förväntas av denna sorts personlighet att 

höras och synas.  Miceli, Near och Dworkin, (2008) har i sin forskning kommit fram till att 

det är det moraliska ansvaret hos en person som ligger till grund för att en person yttrar kritik. 

Vi kan även se att så är fallet hos våra intervjupersoner då vårt resultat visar att personerna 

kände sig tvungna att säga ifrån och inte tänkte på de konsekvenser detta kunde få för dem. 

Intervjuperson A nämner att hon inte skulle kunna gå i graven med gott samvete om hon inte 

kände att hon har gjort allt vad hon kunnat. Detta tycker vi tyder på att personen känner ett 

stort moraliskt ansvar till att göra något åt situationen. Vi tror även att det har betydelse 

huruvida en människa kan känna empati med en annan.  Intervjuperson A talar om att de 

boende på äldreboendet var i underläge och att det är människor det handlar om och inte 

prylar. Detta tycker vi vittnar om att intervjupersonen visar stor empati för de äldre och kan 

leva sig in i hur de boende känner. Vi tror även detta kan ha en inverkan på om man väljer att 

agera whistleblower eller inte då empatin för andra människor styr. Intervjupersonerna ångrar 

inte heller att de gått ut med kritik trots att det har kostat dem en massa och de säger att de 

skulle gjort samma sak idag.  

Vi kan se att intervjupersonerna A, B och C har haft ett stöd från sina kollegor då kollegorna 

har haft snarlika åsikter om de förhållanden som förelåg men att de stått ensamma när kritiken 

framförts till cheferna. Detta stöd har troligtvis påverkat intervjupersonerna i olika 

utsträckning och vi kan inte utesluta att stödet har bidragit till att personerna framfört kritiken 

i tron om att stödet skulle finnas med genom hela processen. Samtidigt ser vi att 

intervjupersonerna talar om ensamhet då kritiken kommit fram till cheferna och att stödet som 

fanns från början då har försvunnit. Stödet från den fackliga organisationen i fråga om att få 

hjälp kan vi inte heller bortse ifrån kan ha påverkat att våra intervjupersoner agerat 

whistleblowers. Intervjupersonerna kan ha förlitat sig på att facket skulle ge dem stöd om de 

skulle komma till att behöva det.  Det som intervjupersonerna A, B och C vittnar om i denna 

fråga är att de alla tre blivit besvikna på facket då de inte kunnat hjälpa dem. Denna 

diskussion kan komma att bli viktig då de fackliga organisationernas betydelse i sådana här 

fall kan komma att ifrågasättas.  

I vårt urval ingår en person som arbetar fackligt då vi anser att denna aspekt är viktig i fråga 

om kritik på arbetsplatserna. Vårt material visade att den fackliga organisationen varit 

involverad i alla fall vi undersökt utom ett, och de synpunkter som yttrats har varit riktade mot 

såväl facket som mot organisationen. Då våra intervjupersoner A, B och C framfört sin kritik 

har de alla i olika mån haft kontakt med sitt fackförbund. De har uttryckt att de förväntade sig 

stöd och hjälp från sin fackliga organisation men att de upplevt en besvikelse då det visat sig 

att facket inte kunnat hjälpa dem. Intervjuperson B uttryckte att hon fick mentalt stöd men att 

facket inte kunde bidra med något konkret som kunde hjälpa henne att behålla sitt arbete. I 

kontrast till detta berättade intervjuperson D, som arbetar fackligt att facket inte får någon 

respons på sitt arbete ifrån verksamheterna och detta skapar ett missnöje från deras sida. Vi 

tolkar detta som att det i vårt material finns ett problem i vilka förväntningar facket har på sig 

i relation till den inverkan de har på organisationerna. Vi tror även att om det funnits ett bättre 

samarbete mellan facket och organisationerna i de fall vi undersökt hade whistleblowing i viss 

mån kunnat undvikas, då åsikter kunnat tas om hand på ett konstruktivt sätt. 
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Intervjupersonerna hade eventuellt inte behövt agera whistleblowers om facket kunnat hjälpa 

till att få till stånd förändringar i ett tidigare skede. 

Vi funderar på huruvida grupptillhörigheten liksom stödet kan påverka whistleblowing. 

Diskussionen hade blivit spännande om vi kunnat se om det fanns några likheter mellan 

intervjupersonerna i fråga om grupptillhörighet på arbetsplatsen. Men vad vi såg var att detta 

skiljde sig markant mellan intervjupersonerna A, B, C och D. Det som är gemensamt för 

dessa intervjupersoner är att de vill göra ett bra jobb och säger till om de ser att någon gör 

något fel. På så vis kan man kanske säga att dessa personer hade agerat på samma sätt oavsett 

grupptillhörighet då de alla känner ett stort ansvar för det egna arbetet. Då Forsyth (2006) 

menar att sökandet efter social acceptans har att göra med självförtroendet hos en person tror 

vi dock inte detta kan härledas till vår studie då intervjupersonerna A, B och C har så väldigt 

olika upplevelser av arbetsgrupperna. Vad vi menar är att intervjupersonerna A och D som 

kände sig utanför arbetsgruppen till skillnad från intervjupersonerna B och C som menar att 

de tillhörde arbetsgruppen, så finns det inget som tyder på att det är självförtroendets vara 

eller icke vara som styr om man yttrar kritik eller inte. Något vi funderat på under vår 

undersökning är hur stor betydelse den arbetsgrupp man ingår i har för att agera 

whistleblower. Vi spekulerade kring hur en grupp med högt konformitetstryck påverkar 

whistleblowing, och det vi fann var att det inte påverkat i de fall vi undersökt. Oavsett bra 

eller dålig gemenskap i gruppen har våra intervjupersoner framfört sin kritik vilket tyder på 

att det snarare är något annat som påverkar beslutet att agera whistleblower.  

Något som har varit oerhört framträdande i vårt resultat och vår analys är hur stor roll 

ledarskapet i den organisation man verkar i är för whistleblowing. Alla våra intervjupersoner 

talar om att det finns stora förväntningar på ledarskapet. Förväntningarna ligger i att chefen 

ska ta tag i de synpunkter som lyfts fram och föra dessa vidare. I den hierarki som råder inom 

den byråkratiska organisationsformen blir det naturligt, och kanske är det enda sättet, att 

vända sig till den närmsta chefen då problem uppstår. Parmander (2005) menar att det i 

hierarkin finns en kultur i hur kritik ska framföras, och denna kultur kan vara svår att bryta för 

den enskilde medarbetaren. Vidare menar hon att det inom den byråkratiska organisationen 

inte förekommer någon kritisk diskussion och detta kan skapa misstro. Detta tror vi gör att en 

besvikelse vuxit fram bland våra intervjupersoner. Vi anser att det som våra intervjupersoner 

upplevt i fråga om förväntningar och besvikelse på chefen kan vara en avgörande del i 

beslutet att agera whistleblower. Förväntningarna kan även ha sin grund i de erfarenheter man 

bär med sig. Beroende på hur stor skillnaden är mellan förväntningarna och den upplevelse 

man fått tror vi påverkar hur stor besvikelsen blir. Då våra intervjupersoner upplevt motstånd 

till följd av deras åsikter anser vi att det kan ha bidragit till att de agerat whistleblowers. 

Således drar vi en slutsats om att organisationsstrukturen bidrar till whistleblowing. Hade det 

varit lättare att påverka sin arbetssituation och förändra de negativa delarna i verksamheten 

hade behovet av att framföra kritik inte varit lika stort. Det blir därför av vikt att ledarna i 

organisationen kan hantera de åsikter som existerar i verksamheten oavsett från vilken hylla 

de verkar på. Enligt intervjuperson E så är den hierarki som råder inom vårdyrket en av 

orsakerna till att personalen tar på sig för stort ansvar. Därför önskar hon att arbetet skulle 

vara organiserat i team då ansvaret inte skulle bli lika betungande för den enskilde individen. 

Då kraven kan leda till otrygghet och moraliskt betingad stress kan teamarbete motverka 

denna stress och otrygghet. Det kan även bidra till minskad psykisk ohälsa. Genom att 

förändra organisationsstrukturen skulle missnöjet och otryggheten kunna minskas. 

Då en av våra intervjuer visade att det psykologiska kontraktet som finns mellan den anställde 

och dennes chef brutits, funderar vi på kontraktets betydelse för whistleblowing. Den 

anställde väntas vara lojal, lyda order och uppvisa en god attityd gentemot arbetsgivaren, i 
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utbyte mot goda arbetsvillkor och vi spekulerar kring om dessa krav kan anses jämbördiga. Vi 

menar att det ställs större krav på den anställde än på arbetsgivaren och därför är det inte 

konstigt att det uppstår konflikt i fråga om förväntningar. Att känna att man har höga krav att 

leva upp till medan motparten inte uppfyller sina krav gentemot en själv kan skapa missnöje 

och leda till att kritik framförs. Vi tror alltså att de ojämlika kraven på den anställde och 

arbetsgivaren ger upphov till kontroverser och besvikelser, som i sin tur kan leda till 

whistleblowing.     

Något som vi kan se hos intervjupersonerna A, B och C är att de alla tre har försökt med olika 

påtryckningar hos den egna chefen för att få till stånd förändringar. I tron om att deras försök 

skulle leda till förbättringar så stannade de kvar på arbetsplatsen. Men när de märkte att inget 

hände kände de sig tvungna att göra något åt situationen. Intervjuperson A kände att hennes 

påtryckningar inte ledde någonstans och mådde så dåligt så att hon fick sjukskriva sig och 

sedan sluta på egen hand. Om organisationen hade kunnat ta tillvara på de anställdas 

synpunkter så hade troligtvis inte kritiken fått så stor uppmärksamhet. Intervjuperson B 

nämner att hon upplevt att det är många som vågat kritisera verksamheten efter dem har sagt 

upp sig. Hon menar på att det är då som de har vågat göra det eftersom de är rädda om sitt 

arbete då de har barn och hus. Detta härleder vi till Ohlsson (1998) som talar om det tysta 

arbetslivet. Vi tror att många är väldigt rädda för att förlora arbetet just för att det skulle 

kunna ge stora negativa ekonomiska konsekvenser. Detta berättar våra intervjupersoner att det 

gjort för dem, men att de ändå inte ångrar någonting. Genom att tillvarata synpunkter i god tid 

kan organisationen förebygga ett destruktivt arbetsklimat.   

När det finns anställda som gång på gång påpekar att något är fel så betraktar vi detta som att 

personerna på ett eller annat sätt tappat tålamodet. På så vis blir det väldigt viktigt att 

organisationen kan främja ett sunt kommunikationsklimat för att kunna lyfta upp idéer och 

synpunkter till ytan. Hade organisationerna kunnat skapa en kreativ debatt så hade kritiken 

troligtvis inte behövt ses som kritik, utan bara som goda råd till förbättringar. Intervjuperson 

E menar att det är viktigt att personalen tar ställning till de krav som ställs på dem för att 

kunna skapa ett bra arbetsklimat. Detta tror vi blir omöjligt om inte organisationerna kan ha 

ett öppet och kreativt kommunikationsklimat. För att härleda till att Lex- Sarah anmälningarna 

under de sista åren har ökat drastiskt (Länsstyrelsen, 2009) så kanske detta hade kunnat 

undvikas om chefer och organisationer kunnat ta tillvara på medarbetarnas åsikter.  

Då de organisationer våra intervjupersoner arbetat i kännetecknas av den byråkratiska 

organisationsformen funderar vi kring hur Webers och Taylors (Bolman & Deal, 2005) idéer 

om att effektivisera arbetet håller i dagens arbetsliv. Deras idéer var utformade för 

industrisamhället och då vi idag snarare kan sägas tillhöra kunskapssamhället spekulerar vi 

kring om den byråkratiska organisationsformen i dagens samhälle kan tillämpas på ett 

effektivt sätt. Vi anser att arbetslivet idag präglas i allt större grad av delaktighet, 

medbestämmande och eget ansvar för individen och vi tror att detta kan ses i relation till 

whistleblowing. Delaktighet och medbestämmande medför att individens eget ansvar blir en 

förutsättning för att organisationerna ska utvecklas och drivas framåt, men byråkratin med 

sina starka traditioner och svårigheter att förändras hindrar att det ser ut så här i de 

verksamheter vår undersökning utspelat sig i. I linje med vad den symboliska 

interaktionismen hävdar så är vi aktiva varelser som präglas av nuet och är en del i en kontext 

som hela tiden förändras. Därav finner vi att den byråkratiska organisationsformen skapar 

motsättningar för en individ som vill agera i nuet och ett sätt att göra så kan vara att agera 

whistleblower. Som förespråkarna hävdar så är människan inte, utan människan gör.  



 

28 

Kopplat till Trevino och Victor (1992) kan vi spekulera kring det motstånd som 

intervjupersonerna mött i organisationen när de agerat whistleblower. De menar att den roll 

man innehar har betydelse för hur kritiken bemöts. Därför är det inte förvånande att 

intervjupersonerna A, B och C mötte motstånd när de framförde sin kritik. Däremot såg vi 

detta beteende även riktat mot intervjuperson D trots att hon agerat i linje med sin roll.  Vi tror 

att viljan att framföra kritik är sprungen ur individens inre principer medan att framföra kritik 

som en del i sin yrkesroll snarare är kopplat till organisationen. Därför kan vi se att det verkar 

finnas ett samspel mellan individ och organisation vad gäller att framföra kritik. Detta 

samspel finner vi även i fråga om ledarskap, den psykosociala arbetsmiljön och 

organisationens struktur. I vår frågeställning frågade vi oss vilken betydelse individens inre 

principer och organisationsstrukturen hade för att yttra kritik. Vad vi funnit är att det snarast 

är samspelet de emellan som har störst betydelse då alla delar påverkar varandra till 

whistleblowing.  

Vi funderar vidare på om vi kunde gjort något i vår undersökning annorlunda. Som det visat 

sig i vårt resultat har organisationsstrukturen och ledarskapet i organisationerna spelat stor roll 

för att agera whistleblower. Därav hade det varit intressant att i vårt urval även ha 

representanter från organisationerna, något som även hade ökat trovärdigheten i vår studie. Vi 

funderar på om vi hade fått en djupare förståelse för vår frågeställning om så vore fallet och 

därför kan vi föreslå vidare forskning att fokusera på den sidan av saken.  

Slutligen finner vi att whistleblowers utgör en väldigt viktig funktion då de ger en inblick i det 

som Ohlsson (1998) har kommit till att kalla det tysta arbetslivet. Vi tycker även att det är 

viktigt att det inom Arbetsvetenskapen skapas en debatt om det tysta arbetslivet och vad detta 

kan få för konsekvenser då vi anser att dessa frågor blir allt viktigare att behandla i framtiden.  
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BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder?  

Arbetsplats?  

Arbetsplatsens storlek?  

Hur länge har du arbetat på den aktuella arbetsplatsen?  

Anställningsform?  

Arbetsuppgifter?  

Tidigare anställningar? 

 

Berätta vad som hänt! 

 

Organisationen  

Hur ser/såg strukturen ut på arbetsplatsen (beslutsfattande, avstånd till din närmaste chef och 

mellan de olika cheferna)?  

Anser du att din roll på arbetsplatsen fodrar att du larmar om saker och ting?  

 

Arbetsgruppen  

Fanns det kollegor som tyckte samma sak? Vad gjorde de? Vad anser du om det?  

Anser du att du tillhör/tillhörde en arbetsgrupp?  

Kan du beskriva gruppens struktur gällande roller, beslutsfattande, kommunikation och 

konflikter?  

Fanns det några regler inom gruppen? Uttalade & outtalade…  

 

Konsekvenser  

Vad blev konsekvenserna av din kritik? (Personliga såväl som förändringar på arbetsplatsen).  

Var konsekvenserna något du var förberedd på?  
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Vad hände med gruppen (stämning, klimat mm)? 

 

Tankar kring handlingen  

Hur framfördes kritiken? Skriftligt, muntligt? 

Ångrar du att du framförde din kritik?  

Skulle du göra om det? I så fall, skulle du gjort på samma sätt?  

 

Kultur och klimat 

Kan du beskriva kulturen och klimatet i den grupp du tillhör/tillhörde? 

Hur skulle du beskriva organisationskulturen och dess klimat?  

Har någon annan på arbetsplatsen tidigare sagt ifrån? Vad hände då? 

 

Personligt 

Var det självklart för dig att reagera eller tror du att det var situationen som gjorde att du 

reagerade?  

Har du tidigare varit med om liknande situationer, där du sagt ifrån? 

Påverkade händelsen din hälsa på något sätt? I så fall, hur? 


