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Syfte och problemformulering: Syftet med denna studie är att förstå visselblåsare 

utifrån tre olika problemområden. Studiens empiriska fält utgörs av de svenska 

visselblåsarna Anders Ahlmark, Ingvar Bratt, Anders Kompass och Karl-Henrik 

Grinnemo. Efter att processerna är identifierade syftar studien också till att jämföra 

likheter och skillnader för att kunna svara på studiens problemformuleringen: 

• Vad har svenska visselblåsares processer gemensamt? 

  

Metod: I utformandet av denna deduktiva studie har vi valt att börja med att samla in 

teori kring vårt ämne, visselblåsning. Det är utifrån studiens funna teorier som vi har 

sökt och samlat in studiens empiri som består av fyra visselblåsare som vi anser gått 

igenom studiens problemområden. Vi ansåg att kvalitativ data lämpade sig bäst till 

denna studie då vi ville se vad visselblåsarna hade gemensamt. I vår studie har vi valt att 

presentera varje empiriskt fall som en enskilda berättelse i en tidsmässig följd. 

Berättelserna kommer även att ligga till grund för studiens analys för att identifiera en 

visselblåsares process.  

 

Slutsats: Vi ansåg att alla visselblåsares processer är unika och därför går det inte att 

dra en generell slusats eller definition kring hur en process skulle kunna gå till. När vi 

återkopplade till vår studies tre problemområden kunde vi se att alla aspekter i de olika 

problemområdena inte var relevanta för varje visselblåsares individuella process. Men 

det går att urskilja olika steg som visselblåsaren måste gå igenom. Det går därmed att 

dra en slusats att varje visselblåsare i studien har gått igenom en krävande process i sitt 

framförande av kritik. Vi har valt att benämna vår studie “visselblåsares DNA” för att i 

resultatet av vår studie framgick det att ingen process är den andra lik, alla visselblåsare 

är unika i sitt agerande.  

 

Nyckelord: Visselblåsning, organisation, konsekvenser och process 
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1 Inledning 
Studiens första kapitel avser vi att bjuda in läsaren till ämnet visselblåsning. Kapitlet 

presenterar också studiens problemdiskussion, syfte, frågeställning och fortsatt 

upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

“För det mesta gör vi människor det som förväntas av oss. Följsamhet och viss lydnad 

ingår i spelets regler, inte minst på en arbetsplats” (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008, 

s.11). Men vad händer om en människa inte följer spelets regler, vad blir 

konsekvenserna? Runt om i samhället finns det personer som inte vill blunda för 

missförhållanden som sker på arbetsplatser. Edward Snowden var en sådan person, och 

han gick till och med så pass långt att han riskerade livet för att offentliggöra 

informationen om missförhållanden. (Ray, 2017). Under 2013 lämnade Edward sitt hem 

på Hawaii tillsammans med 200 000 hemligstämplade dokument som bevis för sin 

visselblåsning (Tronarp, 2016). Edward blåste i visselpipan för att avslöja amerikanska 

myndigheters massövervakning och avlyssning av både privatpersoner och 

organisationer runt om i landet (Ray, 2017). Flera amerikanska myndigheter har tidigare 

lovat att de inte avlyssnar och övervakar människor, vilket motbevisats av Edward 

genom publicering av flera hemliga dokument (Omerspahic, 2015). För att möjliggöra 

avlyssning och övervakning av amerikanska medborgare ska det endast ha krävts en 

mailadress (Ibid). Edward blåste i visselpipan genom att lämna över flera dokument till 

en journalist på den brittiska tidningen The Guardian, som publicerade Edwards historia 

(Ibid). År 2017 är Edward Snowden fortfarande en av världens mest efterlysta personer 

och enligt amerikansk polis, en förrädare (Ibid). Edward riskerar livstids fängelse i 

USA, trots att världen ser honom som en hjälte (Omerspahic, 2015).  

 

En annan person som valde att blåsa i visselpipan var Sarah Wägnert. Sarah är en 

undersköterska som valde att larma om vanvård av äldre människor som vårdades på ett 

ålderdomshem i Solna (SVT, 2005). Ålderdomshemmets brukare ska ha legat i sina 

sängar och ropat efter hjälp förgäves (Ibid). Sarah valde att blåsa i visselpipan genom att 

sprida information anonymt till Sveriges Television, som offentliggjorde informationen 

i tv-programmet Rapport (Ibid). Inslaget hjälpte Sveriges befolkning att förstå vanvård 

av äldre människor som pågick på flera svenska sjukhus. Efter inslaget ville flera 
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nyhetsmedier få reda på vem den anonyma visselblåsaren var (Ibid). Sarah Wägnert 

valde då att avstå anonymiteten till skillnad från sina arbetskamrater som var rädda för 

konsekvenserna (Ibid). Efter att Rapport hade sänts i tv fick Sarahs arbetsgivare lämna 

över ansvaret till kommunen (Hellström, 1999). Sarah valde efter offentliggörandet att 

avsluta sin anställning på grund av vantrivsel och trakasserier (Ibid).  

  

I vår studie “Visselblåsares DNA” vill vi skapa förståelse kring vad det är som gör att 

svenska visselblåsare väljer att tala om missförhållanden och vilka processer som detta 

skulle kunna handla om. Studien innefattar tre problemområden; vilka omständigheter 

som får en person att blåsa i visselpipan, händelseförloppet och konsekvenserna av det.  

 

1.2 Problemdiskussion 

För att tydliggöra studiens problematisering vill vi föra en diskussion med hjälp av 

tidigare forskning som gjorts inom ämnet. För att enklare förstå vad en visselblåsare är 

kan det göras en liknelse till olika sportevent, där en domare som anser att reglerna har 

brutits blåser i en visselpipa (Painter-Morland & Bos, 2011). Men istället för att det är 

en domare som blåser i visselpipan är det en person som har anställning på ett företag 

som väljer att säga ifrån (Ibid). Personen som blåser i visselpipan kan vara en anställd 

eller en intressent som larmar om försummelse hos en kollega eller organisationen som 

helhet (Ibid). Enligt Near och Miceli (2016) kommer majoriteten av anställda någon 

gång under sin livstid att observera felaktigheter i en organisation. Kanske är det just du 

som skulle blåsa i visselpipan om du märkte något som var fel på din arbetsplats? 

 

En stor del av forskningen som gjorts kring visselblåsning rör sig om konsekvenser och 

hur många personer som skulle kunna tänka sig att blåsa i visselpipan. Det har även 

genomförts studier kring målet med visselblåsning, visselblåsarsystem som fungerar 

som ett hjälpmedel för visselblåsare och kulturella skillnader.  

 

Ackerley (2015) är en forskare vars studie innefattar beslutet som en potentiell 

visselblåsare måste ta, om personen vill framföra sin kritik eller blunda för 

omständigheterna. Ackerley (2015) påstår att en anställd som påstår att det förekommit 

missförhållanden på en arbetsplats antingen kan välja att ignorera händelsen eller blåsa i 

visselpipan. En person som väljer att blåsa i visselpipan måste då ha underlag för sitt 

avslöjande om det ska genomföras framgångsrikt (Ibid). Ackerleys (2015) studie påstår 



  
 

3 

att det antingen är personen som framför klagomålet som riskerar konsekvenser eller 

dem ansvariga inom organisationen (Ibid).  

 

Andrade (2014) är en annan forskare som har studerat visselblåsning och argumenterar i 

sin studie om det etiska dilemmat som finns angående lojalitet och konflikter i en 

organisation. Andrade (2014) påstår också att en person som blåser i visselpipan 

riskerar repressalier från organisationen som kritiken omfattar. Det är traditionellt sett 

det etiska problemet med visselblåsning där det blir en konflikt i lojaliteten till 

arbetsgivaren och lojaliteten som individ i samhället som är viktig (Ibid).  

 

Det kan vara svårt att inte förknippa visselblåsning med dramatik, då konsekvenserna av 

larmet kan vara svåra att förutse (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Trots att media i 

vissa sammanhang gett intryck av att visselblåsare finns överallt stödjer forskning att 

endast hälften av alla anställda inom en organisation som uppfattar missförhållanden 

vågar blåsa i visselpipan (Ibid). Miceli, Near och Dworkins studie (2008) påstår att 

många om inte alla visselblåsares mål är för att förhindra negativa omständigheter och 

felaktigt handlande bland anställda, kunder och samhällen. Författarna anser också att 

det är viktigt att förstå att vi inte hade klarat oss utan visselblåsare eftersom de är en 

viktigt källa till information och kunskap om organisationer (Ibid). Miceli, Near och 

Dworkins (2008) studie är ytterligare ett exempel på studier som endast berört ett ämne 

för visselblåsare, nämligen grunden bakom beslutet och varför vi behöver visselblåsare. 

 

En forskare som också bedrivit studier om visselblåsare är Pittroff (2013) som har 

undersökt visselblåsarsystem. Visselblåsarsystem är ett sätt för organisationer att hjälpa 

medarbetare att blåsa i visselpipan så att organisationen kan undersöka och göra 

någonting åt problemen. Systemet kan ses som ett hjälpmedel för den enskilda 

medarbetaren att larma. Pittroffs (2013) studie skiljer sig från vårt ämnet då hon 

undersökt möjligheten för organisationer att ta mer hand om anställda som vill slå larm.  

 

Det är lättare för en organisation i USA att utsätta en person för mobbning och avskeda 

en anställd utan några specifika anledningar, till skillnad från Sverige där alla anställda 

skyddas av flera lagar (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Konceptet kring visselblåsning 

har även en stark koppling till USA eftersom det var där begreppet skapades och det är 

där som majoriteten av all forskning bedrivits (Miceli, Near & Dworkin, 2008). 
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En person som väljer att blåsa i visselpipan utsätts än idag i världen för stora risker 

utifrån ett lagligt perspektiv (Carson, Verdu & Wokutch, 2007). Det är osäkerheten 

kring acceptansen av viselblåsningen som blir mer och mer tydlig i jämförelse mellan 

olika delar av världen (Painter-Morland & Bos, 2011). Painter-Morland och Bos (2011) 

frågar sig varför människor i Europa har så många funderingar och tvivel kring 

utförandet eftersom det skiljer sig från Storbritanniens och USA:s syn på utförandet. I 

USA och Storbritannien ses visselblåsning som ett hjälpmedel eller instrument till att få 

organisationer att handla mer etiskt (Ibid).  

 

Vi anser att det krävs ny forskning som förhåller sig till händelser som präglar 

organisationer idag. Sedan 60-talet anser Hedin och Månsson (2012) att det har 

genomförts för lite forskning inom ämnet visselblåsning i Sverige, därför vill vi bidra 

med en empirisk studie om svenska visselblåsare. I studien kommer vi att studera 

processen som en visselblåsare går igenom och anser därför att Andrades (2014) och 

Ackerleys (2015) studier om beslut och konsekvenser endast berör en del. Det är av den 

anledningen som vi anser att det måste göras en studie på hela processen som inkluderar 

flera delar. Även Pittroffs (2013) studie anser vi är yttligare en anledning till att vi vill 

undersöka ämnet kring processen av en visselblåsare i det svenska samhället.  

Visselblåsarsystemet finns till för att hjälpa anställda som redan har identifierat 

missförhållanden, men vi anser att det inte berör vår undersökning då vi vill undersöka 

personer och organisationer som inte har systemet. Då majoriteten av all forskning har 

sitt ursprung i USA anser vi att det är viktigt att göra en studie på svenska visselblåsare. 

Det finns även studier som studerat skillnader mellan olika delar av Europa, vilket vi 

anser blir för stort och generaliserat för vår studie. Genom att studera svenska 

visselblåsare vill vi skapa större förståelse kring den process personerna gått igenom 

och kan bidra till mer kunskap inom ämnet. 

 

Problemformuleringen  
• Vad har svenska visselblåsares processer gemensamt? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att förstå svenska visselblåsares processer med hjälp av tre 

problemområden. Studiens empiriska fält utgörs av de svenska visselblåsarna Anders 
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Ahlmark, Ingvar Bratt, Anders Kompass och Karl-Henrik Grinnemo. Efter att olika 

processer är identifierade syftar studien också till att jämföra likheter och skillnader för 

att svara på studiens problemformuleringen.  

 

1.4 Disposition 

Dispositionen för vårt arbete är att vi i början av varje klapitel förklarar vad kapitlet 

innehåller, men för att förklara kort hela arbetets upplägg kommer här en beskrivning av 

varje del: 

 

Det första kapitel benämns Inledning, där introduceras ämnet visselblåsning samt 

anledningen till varför vi valt att göra en studie om svenska visselblåsare. I inledningen 

finns också en problemdiskussion för att visa på tidigare forskning och en förklaring till 

varför vi valt att skriva om en visselblåsares process. I det andra kapitlet kommer vi att 

presentera studiens Metod. Studiens tredje kapitlet innefattar studiens Teori som är 

grunden till studiens empiriska kapitel 

 

Kapitel fyra till sju benämns Fången på fyren, Mannen som avslöjade Boforsskandalen, 

Chefen på FN:s kontor för mänskliga rättigheter och Fyra läkare. Dessa fyra berättelser 

kommer att utgöra studiens empiriska fall om visselblåsning. Upplägget av varje 

empiriskt kapitel kommer att innefatta en analys som är sammanskriven med varje fall 

för att identifiera likheter och skillnader.  

 

Studiens åttonde kapitel är Likheter och skillnader som utgör vår analys av de 

identifierade aspekterna som hittats i tidigare empiriska kapitel. Studiens nionde och 

sista kapitel benämns Slutsatser och avser att vi försöker ge läsaren det svar vi fått fram  

på studiens problemformulering samt återknyta till inledningens problemdiskussion.  

 

 

2 Metod 
Studiens metodkapitlet syftar till att introducera studiens forskningsprocess, fallstudie, 

urval, analys och fortsatt upplägg för läsaren. 
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2.1 Forskningsprocess 

Vår studie omfamnar fenomenet visselblåsning och den process en person som vill 

larma om missförhållanden i en organisation går igenom. Studiens forskningsprocess 

tog sin början i insamlandet av relevant teori som gav oss grunden till att skriva studien 

utifrån tre kategorier. Studiens kategorier beskriver varsitt problemområde och är 

relaterade till varandra då de i följd är direkt kopplade till en visselblåsares process. 

Kategorierna kommer även att ha en betydande del i varje empiriskt kapitel då de 

fungerar som grund till studien. Studiens teoretiska kategorier benämns som; 

omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik, händelseförloppet i samband med att 

någon framför kritik samt konsekvenserna av visselblåsning.  

 

I studien har vi valt att använda oss av en deduktiv ansats. Bryman och Bell (2015) 

anser att en deduktiv ansats är det mest förekommande synsättet i relation mellan teori 

och empiri. Deduktion bygger på logik och innebär att forskaren utgår från det allmänna 

fallet och teorier som sedan leder till slutsatser om det enskilda fallet till skillnad från 

induktion som innebär att generella slutsatser och teorier skapas utifrån den insamlade 

datan (Ahrne & Svensson, 2015). I utformandet av vår deduktiva studie har vi valt att 

börja med att samla in teori kring vårt ämne, visselblåsning. Det är utifrån studiens teori 

som vi har sökt och samlat in studiens empiri som består av fyra visselblåsare som vi 

anser gått igenom studiens tillvägagångssätt. Det är även utifrån det deduktiva 

arbetssättet som vi har fått större kunskap inom ämnet visselblåsning. Studiens 

frågeställning har fungerat som grund till studien och funnits med under hela 

forskningsförloppet för att möjliggöra studiens syfte. Den teoretiska ramen kommer att 

användas för att förstå en visselblåsares process, vi kommer även att identifiera likheter 

och skillnader för att göra en jämförelse bland visselblåsare som vi anser genomgått 

processens tre steg. Vid insamling av studiens teori och empiri har vi använt oss av 

universitetsbibliotekets databas “Onesearch” för att hitta publicerade forskningsartiklar 

och nyhetsartiklar.  

 

Åsberg (2001) argumenterar för att det är data som speglar egenskaperna som antingen 

kvalitativa (ord) eller kvantitativa (siffror). Vid empiriska undersökningar skapas 

kunskapen genom olika metoder och datainsamlingar som då speglar egenskaperna hos 

fenomenet som forskaren är intresserad av (Ibid). Det är med andra ord utifrån 

egenskaperna som det kan bestämmas om studiens data är kvalitativ eller kvantitativ. I 
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vår studie har vi valt att arbetat med kvalitativ data för att se den stora helheten och 

kommer därför inte att hantera siffror för att visa på majoritet. Kvalitativ data lämpade 

sig bäst till studien eftersom vi ville göra en undersökning bestående av fyra 

visselblåsare då syftet med studien är att se vad de har gemensamt. Enligt Widerberg 

(2002) syftar kvalitativ forskning till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. 

Utifrån Widerbergs (2002) argument anser vi att en kvalitativt grundad studie var den 

mest lämpade metoden för insamlandet av vårt empiriska fält.  

 

Någonting som är vanligt inom den kvalitativa forskningen är att skriva ihop det 

empiriska materialet och analysen, annars kan det bli många korshänvisningar vilket gör 

det svårare för läsaren att förstå kopplingen mellan empiri och tolkningen (Alvehus, 

2013). I studien presenterar vi det empiriska fältet i linje med Alvehus (2013) teori 

kring kopplingen mellan analys och empiri. Vi har analyserat det empiriska materialet 

samtidigt som vi presenterar det i respektive kapitel. I studiens analysdel byggs 

uppsatsens huvudsakliga resonemang upp, så att läsaren kan följa utvecklingen från 

empiriska insikter till slutsatserna (Ibid). Utifrån Alvehus (2013) teori har vi valt att 

analysera efter varje kapitel av empiri för att få ett bättre flöde i studiens resultatdel. 

Anledningen till att vi valt att analysera direkt i kapitlen var för att göra det tydligt för 

läsaren att följa med i analysen av studiens berättelser.  

 

I utformandet av studien ansåg vi att det empiriska materialet skulle blivit rikare och 

mer personligt om vi hade gjort intervjuer tillsammans med studiens visselblåsare. Men 

eftersom studien endast pågår under en kortare period beslutade vi att det inte fanns tid 

eller resurser att genomföra intervjuer med de utvalda visselblåsarna. Vi ansåg även att 

det redan fanns ett stort utbud av material som har publicerats av andra författare, 

exempelvis intervjuer, dokumentärer och nyhetsartiklar som vi kunde använda oss av 

för att få tillräckligt med material till vår studie. Då vi utgått från att visselblåsning är ett 

negativt laddat ord har vi förutsatt att det skulle bli svårt att hitta personer som vill ställa 

upp i vår studie. 

2.2 Fallstudier 

Då studiens syfte är att förstå svenska visselblåsares processer har vi valt att skapat fyra 

berättelser som kommer att fungera som studiens fyra fall. Studien kommer att omfatta 

de svenska visselblåsarna Anders Ahlmark, Ingvar Bratt, Anders Kompass och Karl-

Henrik Grinnemo. Studiens empiriska material utgörs av fallstudier, anledningen till att 
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vi valt att arbeta med fallstudier är för att tydliggöra varje visselblåsares process och 

deras egenskaper. Poängen med att beskriva ett fall kan vara att försöka illustrera ett allt 

mer förekommande fenomen (Alvehus, 2013). Fallstudier är relevant för vår studie 

eftersom vi använt oss av kvalitativ forskning för att skapa större förståelse kring 

fenomenet visselblåsning. När forskare granskar ett specifikt fall är målet att hitta 

utmärkande kvalifikationer (Alvehus, 2013). Därför anser vi att fallstudier är det bästa 

sättet för att komma varje fall nära nog att kunna analysera och dra slutsatser. 

 

Fallstudier är vanligt i flera typer av forskningsområden men det är vad som definierar 

ett fall som varierar i omfattning (Alvehus, 2013). I arbetet med fallstudier är det viktigt 

att dra en gräns för att urskilja vad som representerar omgivningen och vad som 

definierar det faktiska fallet (Ibid). I utformandet av studiens fyra fall har vi försökt att 

undersöka visselblåsaren och därmed enbart personens handlingar, men eftersom 

visselblåsaren larmar om missförhållanden i olika organisationer blir organisationens 

agerande mot visselblåsaren även en viktig del i fallen. Fallstudier är till för att 

förtydliga vad som ska studeras i en uppsats och för att hjälpa uppsatsen och stärka det 

empiriska materialet (Ibid). För att förtydliga studiens empiriska fall har vi valt att 

skriva dem separat för att skapa mer kunskap om det specifika fallet och tydliggöra vad 

som gör det fallet så unikt. Som vi skrivit tidigare har vi skrivit varje visselblåsares 

berättelse utifrån dennes process. Berättelserna kommer att fungera som ett sätt att visa 

hur visselblåsaren tog sig igenom studiens tre problemområden och därmed även hela 

processen. En studie som utgår från en  teoretiskt grundad problematisering kommer 

inte ha möjligheten att studera alla aspekter av ett fall (Alvehus, 2013). Vi har därför 

valt att studera de aspekter som rör visselblåsarna för att skapa större förståelse kring 

just processen, men lämnat omgivningen runt personen i fråga. Vi har även valt att inte 

se till de aspekter som handlar om vilka konsekvenser organisationen eventuellt skulle 

kunna stå inför. Vi har alltså valt att endast diskuterat dem aspekter som är viktiga i 

relation till en visselblåsares process.  

 

2.3 Sekundärdata 

För att besvara studiens frågeställning och syfte har vi valt att samla in sekundärdata 

från publiceringar inom ämnet visselblåsning. Studiens sekundärdata används för att 

beröra de områden som finns ute på det empiriska fältet (Smith, 2010). Sekundärdata 

kan definieras som empiriskt material som någon annan samlat in för eget syftet (Ibid). 
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Sekundärdata har givit oss möjligheten att utforska ämnen kring visselblåsning utan att 

vi har behövt lägga tid på att samla in egna data (Smith, 2010). Studiens empiriska fält 

kommer att utgöras av sekundärdata i form av nyhetsartiklar som publicerats av svenska 

tidningar, dokumentärer från Sveriges Radio samt publicerade intervjuer. De tidningar 

som vi använt i studien är bland annat Sydsvenska, Dagens medicin, Uppsala nya 

tidning, Vi-tidningen, Aftonbladet och Expressen.  

 

2.4 Urval 

Alla uppsatser måste innehålla någon form av urval och därför är det viktigt att det 

framgår vilka fall som studerats (Alvehus, 2013). Urvalet kan variera beroende på 

vilken metod som olika forskare arbetat med och urvalet måste även stämma överens 

med den problemformulering som presenteras i uppsatsens inledning (Ibid). Vår studies 

urval utgörs av fallstudier i svenska visselblåsare då vi ansåg att det endast fanns en 

liten mängd studier som gjorts inom Sverige om just svenska visselblåsare.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med studiens visselblåsare. De fördelar som vi 

sett och är viktigt för vår studie är att vi anser att alla har gått igenom processens tre 

steg. De har också fått stor uppmärksamhet i media vilket har lett till ett brett utbud av 

material som vi haft möjlighet att arbeta med. De nackdelar som vi anser finns med 

dessa visselblåsare är under den tidslinje som de blåst i visselpipan. De nackdelar som 

vi funnit är att visselblåsarna har varit aktiva under olika tider. Den första som blåste var 

Anders Ahlmark som under 1970-talet larmade om svenska sjökort, medan Ingvar Bratt 

larmade under 80-talet. Anders Kompass och Karl-Henrik Grinnemo blåste i visselpipan 

så sent som 2014. 
 

2.5 Analysmetod 

Det finns ett sätt att skapa samhällsvetenskapliga analyser på som kan delas upp i tre 

olika moment; sortering, reducering och argumentation (Ahrne & Svensson, 2015). 

Redan vid materialinsamlingen är det viktigt att försöka skapa överblickbarhet och 

sortera eftersom det inte är mängden data som är det viktigaste inom kvalitativa studier 

(Ibid). När vi gjorde studiens insamling av material till berättelserna försökte vi skapa 

en relevant text till teorin för att skapa en tydlig överblickbarhet och struktur i relation 

till visselblåsarens process. Att reducera en text är det samma som att välja och ta bort 

material ur det insamlade materialet (Ahrne & Svensson, 2015). En studie kan inte visa 
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allting som samlats in utan det är endast det som är relevant och viktigt som ska 

analyseras i studien (Ibid). Vi har under studiens gång reducerat texten efter vad vi 

anser är relevant för vår studie och inte efter mängden text. Vid sortering av material 

skapar analytikern ordning och vid reducering av material skapas koncentration och 

skärpa (Ahrne & Svensson, 2015). Genom att argumentera kan analytikern skapa 

självständighet i förhållande till auktoritet inom området, det vill säga tidigare studier 

och teorier som studien refererat till (Ahrne & Svensson, 2015). I studiens analys har vi 

argumenterat för att tydliggöra och visa vårt bidrag till forskningen inom visselblåsning.  

 

2.6 Narrativ analys 

I vår studie har vi arbetat med narrativ analys då studien grundar sig på fyra olika 

berättelser. Narrativ analys handlar om texter som berättelser, där en handling bestående 

av händelser i bestämda slag inträffar i en tidsmässig följd (Ahrne & Svensson, 2015). 

Nyhetstexter och reportage kan analyseras som berättelser med exempelvis hjältar och 

skurkar, logiska händelser och slag mellan gott och ont (Ibid). I vår studie har vi valt att 

presentera varje empiriskt fall som en enskilda berättelse i en tidsmässig följd. 

Berättelserna kommer även att omfatta studiens analys för att identifiera en 

visselblåsares process. En berättelse kan ses som en ram, en ram som uppkommer och 

testas, en ram som är utvecklad och utarbetad eller en ram som enkelt kan fängsla nya 

händelser (Czarniawska, 2004). Det finns olika sätt att samla in eller skapa berättelser 

på (Ibid). Vi har valt att använda oss av berättelser som är publicerade på internet för att 

skapa ett samlat material från varje visselblåsare. Studiens femte empiriska kapitel 

kommer att omfatta en jämförelsen mellan de likheter och skillnader som vi identifierat 

bland visselblåsarna i respektive empiriskt kapitel. 

 

2.7 Tolkning 

En viktig del i skapandet och analyseringen av det empiriska materialet är tolkningen 

(Ahrne & Svensson, 2015). För när människor tolkar ett material, tilldelas det en 

mening (Ibid). Inom samhällsvetenskap är tolkningen användbar eftersom det finns en 

otroligt stor mängd teoretiska perspektiv att tillgå (Ibid). Det kan innebära att ett och 

samma objekt kan beskrivas, förklaras och förstås på olika sätt utifrån författarnas 

utgångspunkt (Ibid). Tolkning kommer att ha en central del i vår studie eftersom vi 

kommer att tolka och använda materialet som vi samlat in genomgående i studiens 

berättelser. Eftersom vi valde material som andra har skapat för eget syfte ger det oss 
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möjlighet att tolka och forma materialet så att vi kan dra nya slutsatser. Vi anser därför 

att det är viktigt att vara så transparent som möjligt under studiens gång och inte berätta 

för läsarna hur de ska uppfatta materialet, utan att de får skapa en egen tolkning och 

uppfattning. Enligt Alvehus (2013) måste samhällsvetenskapen arbeta med flera former 

av verifikationer och utredande aktiviteter. Trots det anser Alvehus (2013) att det finns 

en insikt som inte går att verifiera, det författare kan göra är att säga om den ena bilden 

är mer poängfull än den andra. En studies empiriska arbete är centralt men det är 

poängen i sig som är viktig, inte teori och empiri i en studie (Ibid). Vi har arbetat med 

poängfullhet för att framhäva vår studies poäng. Vår studies poäng är att skapa större 

förståelse kring processen som en visselblåsare gått igenom när personen larmat om 

missförhållanden i en organisation. 

 

2.8 Forsknings kvalitet 

All forskning handlar om att läsaren ska tro på det personen läser, det är även viktigt att 

forskningen är trovärdig för att få genomslag i samhället (Ahrne & Svensson, 2015). 

När en person läser en uppsats är det svårt att veta om materialet är sant och att 

forskaren har gjort det personen påstår (Ibid). Studiens kvalitativa metod måste skapa 

trovärdighet utifrån andra tillvägagångssätt än naturvetenskaplig- och kvantitativ 

forskning (Ibid). Det finns tre olika sätt att göra den kvalitativa forskningen trovärdig 

för läsaren nämligen transparens, triangulering och återkoppling till fältet (Ibid). I vår 

studie har vi endast arbetat med transparens. Den uppsatstext som är transparent innebär 

att den är genomskinlig i någon mening och har en stor inverkan på studiens 

trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015). Därför är det en bra egenskap hos uppsatsen att 

den är möjlig att diskuteras och därmed kritiseras (Ibid). Ett sätt att möjliggöra 

diskussionen och kritiken är genom att visa för läsaren hur vi som författare har tänkt 

och att vi redovisar varför vi valt våra metodval (Ibid). För att göra studien så trovärdig 

som möjlig har vi i varje del försökt att förklara och tydliggöra genom resonemang 

kring varför vi valt ett visst tillvägagångssätt. Vi har även använt oss av flera källor som 

styrker de olika påståenden för att skapa större trovärdighet. 

 

2.9 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om inflytandet från samhället och den enskilde forskarens plikt i 

studier (Forsman, 1997). Det är viktigt att respektera studiens berättelser och att värna 

om deras rätt till integritet (Eliasson-Lappalainen, 1995). Det är även viktigt att 
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hanteringen av referenser görs på ett professionellt sätt (Forsman, 1997). I studien finns 

det material om organisationer och personer som vi inte haft någon personlig koppling 

till eftersom vi inte genomfört några egna intervjuer med personerna. I studien finns det 

därför olika aspekter som skiljer sig från andra kvalitativa studier. Eftersom vi inte har 

genomfört personliga intervjuer eller träffat någon av studiens visselblåsare är det 

viktigt att ha respekt och visa hänsyn till personernas integritet. Därför är även viktigt 

utifrån forskningsetik att vi respekterar innehållet och människorna genom att inte ta 

någon personlig ställning till deras utföranden. Vi har blottlagt både personernas 

handlingar men även organisationerna. 
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3 Teori 
Studiens teoretiska kapitel är uppdelat i olika områden som vi vill introducera för 

läsaren. Kapitlet börjar med en introduktion till företagsetik som benämns 

“Visselblåsning inom företagsetik”. Den första kategorin som vi tar upp heter 

”Omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik” och syftar till att presentera teori 

om vem personen är som blåser i visselpipan samt vilka omständigheterna blir. Studiens 

andra teoretiska kategori ”Händelseförloppet i samband med att någon framför kritik” 

syftar till att presentera händelseloppet i samband med att en person framför kritik samt 

kritikens särdrag. Studiens sista teoretiska kategori ”Konsekvenserna av 

visselblåsning” presenterar vilka konsekvenser som kommer med larmet.  

 

Vissenblåsning inom företagsetik 

“Etik handlar om gott och ont, om rätt och fel” (Andersson & Lennerfors, 2011, s.9). 

Etik handlar också om vad människor bör och inte bör göra (Andersson & Lennerfors, 

2011). Etiska frågor och problem skapas i strävan efter att vara en bra människa i 

förhållande till vänner, nära och kära (Ibid). Det är en människas etiska handlingar och 

ansvar som formar personens identitet som bidrar till vilken värld människan vill leva i, 

samt ansvaret för att göra den bättre (Ibid). Painter-Morland och Bos (2011) konstaterar 

att en sak som blivit allt viktigare inom företagsetik är visselblåsning, som även 

diskuteras av Carson, Verdu och Wokutch (2007).  

 

Det finns en stor mängd olika sätt att definiera och förstå vad en visselblåsare är och vad 

personen gör, därför har vi valt att visa på några exempel. Enligt Lewis (2001) finns det 

ingen universal acceptans kring konceptet visselblåsning och vissa väljer att definiera 

det som beteendet kring rapporterade av illegal aktivitet. Ett annat perspektiv på 

visselblåsning kan beskrivas som ett agerande mot förseelse (Ibid). Painter-Morland och 

Bos (2011) definierar en visselblåsare som en person som går mot strömmen och anser 

att det finns  risk till allvarlig skada inom organisationen. Visselblåsare är även en av 

det viktigaste medlen i offentliga och privata sektorer för att avslöja korruption och 

missförhållanden i en organisation (Larsson, 2012). Korruption kan beskrivas som en 

person som skaffar sig olagliga fördelar utifrån en position som omfattar makt och 

påverkan (Kornhall, 2016). De personer som blåser i visselpipan har stor betydelse för 
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att lagföra och synliggöra mutbrott, miljöfarliga verksamheter och olika säkerhetsbrister 

(Ibid). 

 

3.1 Omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik 

Studiens första problemområde beskriver förhållandet i en organisation som leder till 

beslut om att blåsa i visselpipan och vem personen är (Hedin & Månsson, 2012). Det 

kan också beskrivas som “Omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik” (Hedin, 

Månsson & Tikkanen, 2008, s.19). Det finns olika situationer som leder till att en 

människa framför kritik men vanligtvis handlar det om allvarliga missförhållanden i 

organisationen (Hedin & Månsson, 2012). Det finns därmed oftast en tydlig skillnad 

mellan verksamhetens faktiska utförande och den öppna målsättningen (Ibid). 

 

Det finns många olika sätt att förstå och förklara hur en organisation förmedlar 

information. Historiskt sett har visselblåsning spelat stor roll i överlämnandet av viktig 

information från lägre ställda positioner inom en organisation till högre officiella 

verksamheter (Ting, 2008). I vissa organisationer kan det även förekomma oetiska 

förhållanden utan att organisationen vet om det, eller att en mindre grupp av de 

anställda begår olagliga handlingar som cheferna inte vet om (Near & Miceli, 2016). I 

vissa organisationer kan förseelse till och med vara en del av det som verksamheten är 

verksam inom (Ibid). Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) påstår dock att företeelser 

sker i alla typer av organisationer och därför är det inte ovanligt att vissa människor 

någon gång kommer i kontakt eller jobbar inom en organisation som handlar oetiskt. 

Den motivation som får en anställd att engagera sig i organisationens företeelser vare 

sig det gäller de själva, deras arbetsgrupp eller hela organisationen är varierande och 

oförutsägbara (Ibid).  

 

I många år har anställda observerat situationer på sina organisationer, men om en person 

faktiskt träder fram är anledningen oftast strävan mot förändring (Miceli, Near & 

Dworkin, 2008). De problem som då skapar en visselblåsare kan i första hand definieras 

som någon form av missförhållanden eller oegentligheter (Fransson, 2013). Antingen 

väljer personen att utgå från sitt eget intresse, sina arbetsförhållanden eller bara efter 

allmänt intresse om organisationen (Ibid). Det kan också ses som att alla typer av 

organisationsmedlemmar engagerar sig i visselblåsning av olika anledningar och under 

olika förutsättningar (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008).  
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Visselblåsaren 

Personer som framför kritik har tagit ett moraliskt ansvar och har ett starkt personligt 

engagemang och berörs av det utpekande missförhållandena och ska även ha bevis för 

sin sak (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). Visselblåsare definieras oftast som erfarna 

välutbildade och kompetenta medarbetare med förtroendekapital och en stabil ställning i 

organisationen (Ibid). Personen delar även organisationens värderingar kring arbetets 

kvalitet och utförande påstår Hedin, Månsson och Tikkanen (2008). Enligt Hedin, 

Månsson och Tikkanen (2008) är det moraliska ansvaret för verksamheten och 

välfärden hos medborgarna en anledningen bakom flera kända visselblåsare. Painter-

Morland och Bos (2011) styrker Hedin, Månsson och Tikkanens (2008) argument 

genom att argumentera för att de personer som blåser i visselpipan vill förhindra skada 

hos andra och det är det som anses vara den moraliska grunden till beteendet. 

Visselblåsning kan i vissa fall även handla om grupptryck där en person övertygas gå 

mot strömmen och slår larm (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Anledningen är för att 

andra i gruppen är för rädda för att själva råka illa ut (Ibid). Som nämnt ovan försöker 

ofta personer få med sig någon eller några andra inom samma organisation som också 

anser att det den personen vill anmäla är fel (Hedin & Månsson, 2012).        

 

Inom många organisationer finns det regler som säger att det inte är tillåtet att läcka 

information till allmänheten eller till media om personen inte har tillåtelse (Hedin, 

Månsson & Tikkanen, 2008). Men om en anställd ändå väljer att läcka information 

anses personen vara illojal mot sin organisation (Ibid). Därför är det viktigt att 

företagets ledning har en bra gemenskap med och förtroende till sina anställda (Ibid). En 

person som väljer att blåsa i visselpipan kan göra det både internt och extern (Larsson, 

2012). Men att larma om förhållanden på ett internt plan anses av vissa inte vara ett fall 

av visselblåsning, trots det bör det inte vara någon skillnad då båda antas ha samma 

process och att larmet tillslut når ett externt plan (Ibid). En anställd som väljer att 

framför kritiken internt till arbetsledningen kan ses som ett intrång på arbetsgivarens 

privilegium (Fransson, 2013). Enligt Fransson (2013) bör en anställd som vill slå larm 

först ta kontakt med ledningen för organisationen innan kritiken tas upp med media. 

 

3.2 Händelseförloppen i samband med att någon framför kritik 

Det andra problemområdet innefattar kritiken för att se vad svenska visselblåsare har 

larmat om. Det kan även beskrivas som “händelseförloppet i samband med att någon 
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framför kritik” (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008, s.19). Hedin, Månsson och 

Tikkanen (2008) har identifierat sex olika anledningar om missförhållanden som har lett 

till framförandet av kritik. Dessa är nedskärningar och omorganisationer, olämpliga 

eller oetiska arbetsmetoder, brister i professionell moral, försök att tysta ned 

rapportering och information, ekonomiska och oegentligheter, kränkande särbehandling 

och diskriminering, bristande arbetsledning och dålig arbetsmiljö (Ibid). Några 

ytterligare exempel definieras av Fransson (2013) som problem inom patientsäkerheten, 

problem i arbetsmiljö, dåligt ansvar efter olyckor, dåligt bemötande av patienter, 

korruption och mutor. 

 

Reaktioner 

De reaktioner som följer med kritiken kan ses utifrån både externa och interna aktörer 

(Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). De externa aktörerna kan vara, släkt, vänner, 

grannar, kollegor inom samma yrke, personer från andra myndigheter, 

familjemedlemmar eller organisationer samt journalister (Ibid). Många externa aktörer 

anser att det är positivt att få höra kritik eftersom det visar på en noggrannhet och en 

seriös utredningsprocess från organisationens sida (Ibid). Denna kritik belyser på 

verksamhetens problem och även missförhållanden  (Ibid). Det är många visselblåsare 

som går direkt till media och anmäler personalen istället för att direkt tala med de 

externa aktörerna vilket kan leda till att den kritiserade personalen får sämre 

arbetsförhållanden (Ibid). Det kan även komma reaktioner från medarbetare eller 

kollegor inom organisationen och reaktionerna kan vara både positiva eller negativa 

(Ibid). En reaktion kan vara ett tyst stöd från medarbetarnas sida som endast visar sitt 

stöd men inte öppet till allmänheten (Ibid). Inom en organisation kan det vara en slags 

kultur där kollegorna öppet inte stödjer den personen som framför kritiken eftersom 

kollegorna är rädda för konsekvenserna (Ibid). 

 

Någon som även kan reagera på kritiken kan vara personer i ledningen inom 

organisationen (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). Tyvärr vågar lednigen ofta inte ta 

åt sig den kritik som framförts (Ibid). Det är lättare om en visselblåsare har ett högt 

värde och ett gott självförtroende inom verksamheten för att få mer tillit och förståelse i 

försöket att ändra på verksamheten (Henik, 2015). När en person väljer att larma om ett 

beteende eller en händelse i en organisation och de väljer att inte göra någonting för att 
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rättfärdiga skadan, finns det en risk att personen som blåst väljer att lägga sitt förtroende 

hos samhället och det offentliga intresset (Andrade, 2014). 

 

Makt 

Inom en organisation finns det olika etablerade maktförhållanden som blir utmanade av 

kritiken som framförs av visselblåsaren påstår Hedin, Månsson och Tikkanen (2008). 

Enligt  Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) kan en av anledningarna till att det är 

svårt att framföra kritik vara att det finns personer som direkt är inblandade i 

missförhållanden och är på så sätt angelägna av att dölja det. Oftast handlar det om 

personer i en ledningsposition som saknar direkt intresse för att skapa förändring (Ibid). 

Ytterligare en anledning kan vara att dessa personer inte vill att organisationen ska 

förlora sin trovärdighet och anseende hos allmänheten och deras intressenter (Ibid). Den 

kritik som görs offentligt i exempelvis media uppfattas nästan alltid som känslig och 

leder till starka reaktioner till skillnad från om det hade skett internt (Ibid).  

 

Makt kan ibland handla om själva ‘titeln’ som en person har och som är en symbolisk 

förklaring som exempelvis en läkare där ett antagande om kunskap inte borde 

ifrågasättas (Börjesson & Rehn, 2009). Makt kan också förklaras som en effekt, 

antingen som effekten av organisering och samarbete, eller som inbyggda konflikter i 

samhället (Ibid). Enligt Campbell och Göritz (2013) utnyttjar många den maktposition 

som de har blivit tilldelade för att få sin vilja igenom. Därför kan det vara lättare för en 

person i en maktposition att exempelvis tysta ner skvaller som inte gynnar 

organisationen eller företagets image och som kan vara skadligt för organisationen eller 

deras anställda (Ibid). 

 

3.3 Konsekvenser av visselblåsning 

Det tredje problemområdet handlar om konsekvenserna av visselblåsningen (Hedin & 

Månsson, 2012). Det kan även beskrivas som “kritikens effektivitet och konsekvenser” 

(Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008, s.20). Near och Miceli (2016) anser att 

visselblåsare sällan vänder sig direkt till externa aktörer utan framför kritiken internt till 

att börja med. Organisationen i fråga kan då ta åt sig av kritiken och sätta stopp för 

missförhållandena, men personen som blåste i visselpipan får ändå vidkänna 

konsekvenser för brott mot lojalitet och auktoritetsstruktur i organisationen (Hedin, 

Månsson & Tikkanen, 2008). Det är när organisationen utövat någon form av hämnd 
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mot personen som han eller hon vänder sig till externa aktörer såsom facket, media eller 

polisen (Near & Miceli, 2016).  

 

I vissa situationer kan personen som blåser i visselpipan utmålas som hjälte men 

vanligtvis blir personen utpekad som förrädare och skvallerbytta (Painter-Morland & 

Bos, 2011). Visselblåsare blir ofta dåligt behandlade av sina arbetsgivare och har därför 

stora skäl till att vara rädda för att utsättas för hämnd (Carson, Verdu & Wokutch, 

2007). Det är just känslan av rädslan att bli utpekad som förrädare och skvallerbytta 

som skapar en form av skräck för visselblåsare (Ibid). De människor som tar steget mot 

att starta ett larm mot en organisation kan förvänta sig konsekvenser på ett personligt 

plan (Painter-Morland & Bos, 2011). Skillnaden är stor då det är svårt att veta hur långt 

en person kan stå upp för sig själv utan att få några konsekvenser (Campbell & Göritz, 

2013). Om en person med hög position inte håller med om vad personen själv tycker 

kan det snabbt uppstå konsekvenser (Ibid). Att blåsa i visselpipan är därför ingen enkel 

uppgift, det är vanligt att personerna känner en svårighet mellan lojalitet till 

organisationen och lojalitet till allmänheten (Painter-Morland & Bos, 2011). Enligt 

Larsson (2012) är erfarenheten av visselblåsare att de riskerar exempelvis avsked, 

omplacering och utfrysning.  

 

Visselblåsning medför inte bara negativa konsekvenser för personen, det kan även ha en 

positiv utgång som finansiell belöning och personlig tacksamhet, men att det skulle ske 

har en väldigt låg sannolikhet (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Det kan argumenteras 

för att även om en person skulle förhindra och stoppa felaktiga förhållanden i en 

organisation gynnar främst samhället och inte organisationen (Miceli, Near & Dworkin, 

2008). Majoriteten av dessa människor kommer att förlorar jobbet, för vissa förloras 

även inkomst under en lång tid (Painter-Morland & Bos, 2011). Situationen för en 

visselblåsare kan då uppfattas som väldigt stressande och vissa blir till och med utsatta 

för hämnd (Ibid). Utifrån en studie som gjordes av Hedin, Månsson och Tikkanen 

(2008) visade resultatet att det blev många konsekvenser när personer hade blåst i 

visselpipan. Majoriteten har blivit tvingade att lämna sina arbeten på grund av 

sjukskrivningar, omplaceringar, fått nya arbetsuppgifter eller avstängning (Ibid). Men 

visselblåsning kan även hjälpa organisationer på samma sätt som det gynnar anställda 

och samhällets medlemmar (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Det kan med andra ord 
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beskrivas som att visselblåsning har en generellt positiv grund till en negativ 

omständighet (Ibid). 
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4 Fången på fyren 

Studiens första fall av visselblåsning handlar om en anställd som avslöjat den egna 

organisationen inblandning i fartygsolyckan utanför Södertäljeviken år 1977. 

Visselblåsaren utsattes för flera konsekvenser i samband med kritiken och förflyttades 

sedan till en fyr på Öland för fortsatt arbete. 

 

Studiens första fall är det äldsta och handlar om kartritaren och visselblåsaren Anders 

Ahlmark. Anders blåste i visselpipan efter att Sjöfartsverket undanhållit sin inblandning 

i en olycka med det sovjetiska fartyget som gick på grund i Södertäljeviken år 1977 

(SVT, 2010). Sjöfartsverket hade missat att markera grundet på sjökortet som var 

anledningen bakom olyckan (Pehrson, 2013). Efter att Anders framfört sin kritiken blev 

han förflyttad till en fyr på Öland där han fick jobba ensam i flera år (Lindström, 2010). 

 

Omständighetera kring avförandet av kritik  

Anders Ahlmark var anställd som kartritare på svenska Sjöfartsverket under 1970-talet 

och blåste i visselpipan för att avslöja att organisationen orsakat olyckan med den 

sovjetiska oljetankern (Pehrson, 2013). Anders visselblåsning började med att han fick 

vetskap om olyckan med oljetankern Tsesis under oktober 1977. Sjöfartsverket valde att 

lägga skulden på det sovjetiska fartyget trots att det egentligen var Sjöfartsverkets 

misstag som orsakat olyckan (Pehrson, 2013). Enligt Ting (2008) har visselblåsning stor 

betydelse i överlämnandet av viktig information från en person med en lägre ställd 

position inom en organisation till högre officiella verksamheter. Precis som Ting menar 

har vi tolkat Anders visselblåsning som viktig när han upptäckte att Sjöfartsverket var 

skyldig till att olyckan inträffade. 

 

Det finns olika förhållanden inom en organisation som kan leda till att en person 

framför kritik men vanligtvis handlar det om allvarliga missförhållanden (Hedin, 

Månsson & Tikkanen, 2008). Vi har tolkat att Anders visselblåsning grundat sig i 

upptäckten av företagets inblandning kring olyckan med fartyget och att det var därför 

han valt att blåsa i visselpipan. Vi betraktar att Anders visselblåste eftersom 

Sjöfartsverket undanhöll sitt misstag och att det var inblandade i utfallet av olyckan. 

Painter-Morland och Bos (2011) påstår att en visselblåsare är en person som går mot 

strömmen och som anser att det finns risker till allvarlig skada inom organisationen, om 
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de inte gör något åt saken. Vi har tolkar Anders visselblåsning som att han ville 

förhindra fortsatt skada för alla inblandade parter, samt förhindra framtida olyckor. En 

aspekt kring det moraliska dilemmat kan vara svårigheten kring att träda fram som en 

visselblåsare då det finns risker kring personlig- och yrkesmässig repressalier (Miceli, 

Near & Dworkin, 2008). Vi har tolkat det som att Anders har befunnit sig i en situation 

där han utsatt sig själv för risker kring personlig- och yrkesmässig repressalier i början 

av sin visselblåsningsprocess, med anledning av att han valde att gå emot sin 

organisation.  

 

Händelseförloppet i samband med att någon framför kritik 

Det andra problemområdet består av kritik för att se vad visselblåsaren har larmat om 

och händelseförloppet i samband med framförandet av kritiken (Hedin, Månsson & 

tikkanen, 2008). Sjöfartsverket ansvarar för säkerheten och tillgängligheten till sjöss, de 

producerar även sjökort för att ge stöd åt navigering och med hög kvalitet 

(Sjöfartsverket, 2017). Anledningen bakom fartygsolyckan var att grundet som fartyget 

gick på saknades på sjökortet (SVT, 2010). Anders minns att Sjöfartsverket utfört 

sjömätningar på platsen för olyckan och att det fanns ett grund där, som inte skrivits in 

på sjökortet (Åquist, 2017).  

 

När Anders först blåste i visselpipan internt fick han ingen respons och hans chefer 

försökte tysta ner honom, det var då han valde att gå ut med informationen till media 

(Åquist, 2017). Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) har identifierat att ett problem när 

visselblåsare framför sin kritik är att information om missförhållanden försöks tystas 

ner. Ytterligare ett exempel definieras av Fransson (2013) som problem med dåligt 

ansvar efter olyckor. Vi har tolkat Anders situation som att föregående aspekter 

stämmer överens med han visselblåsning, chefer försökte tysta ned information och 

Sjöfartsverket tog inte sitt ansvar efter olyckan. Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) 

anser att personer som framför kritik antingen har ett personligt engagemang, har tagit 

ett moraliskt ansvar eller berörs av de utpekade missförhållandena och dessutom måste 

personen även ha bevis för sin kritik. Vi har tolkat att Anders visselblåsning har utsatts 

för nedtystning utifrån Hedin, Månsson och Tikkanens teori i samband med hans 

framförande av kritik. Vi har också tolkat det som att Sjöfartsverket tagit dåligt ansvar 

efter olyckan med fartyget utifrån de bevis som framförts av Anders. Vi tolkar det även 

som att Anders valde att utgå från sitt eget intresse och sina arbetsförhållanden när han 
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larmade om den egna organisationen, det är just larmet om missförhållande som 

definierar och gör Anders till en visselblåsare. 

 

Nästa del i Anders visselblåsningsprocess var när Sjöfartsverket skapat osäkerhet bland 

medarbetarna när företaget hade bytt lås på hela Anders avdelning (Torssell, 2016). 

Avdelningens anställda fick i samband med bytet hämta ut nya nycklar, alla utom 

Anders (Ibid). Ledningen ville visa de anställda att Anders inte längre gick att lita på 

och att de inte skulle prata med honom (Ibid). När Anders blåste i visselpipan fick han 

positiva reaktioner från externa parter, men desto mer negativa från interna. Inom en 

organisation finns det olika etablerade maktförhållanden som blir utmanade när kritik 

framförs av en visselblåsare påstår Hedin, Månsson och Tikkanen (2008). Vi har tolkat 

Anders visselblåsning som att flera av hans chefer medvetet försökt tysta ner 

informationen om olyckan eftersom ingen information om missen med sjökortet hade 

offentliggjorts. Enligt  Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) kan en anledning till 

svårigheten att framföra kritik vara personer som är inblandade i missförhållanden och 

de är angelägna att dölja det. Vi tolkar därför situationen som att det fanns personer 

inom Sjöfartsverket som var inblandade i missförhållandena som var anledningen till att 

olyckan ägde rum. 
 

Konsekvenser av visselblåsning 

Den sista delen i en visselblåsares process handlar om konsekvenserna av 

visselblåsning. Internt fick Anders inte någon respons och hans chefer försökte tysta ner 

honom (Torssell, 2016). Istället valde han att gå ut med uppgifterna om olyckan till i 

media, som avvisades och förnekades av Sjöfartsverket (Ibid). Några av de 

konsekvenser som uppkom efter att Anders blåst i visselpipan var bland annat att det 

blev en stor osäkerhet bland de anställda på Sjöfartsverket. Även Anders vänner och 

kollegor ignorerade honom och emellertid tvingades han bort från sin tjänst (Pehrson, 

2013). Anders fick sitta i karantän och omplacerades till en fyr sydost om Öland där han 

fick arbeta själv i flera år (Lindström, 2010). När Anders blev förflyttad behövde varken 

ledningen eller cheferna ta ansvar för misskötseln (Torssell, 2016). 

 

Organisationen i fråga kan mycket väl ta åt sig av kritiken som framförts av en 

visselblåsare och sätta stopp för missförhållandena, men personen får ändå vidkänna 

konsekvenser för brottet mot lojalitet och auktoritetsstruktur i organisationen (Hedin, 
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Månsson & Tikkanen, 2008). Det är när organisationen utövat någon form av hämnd 

mot personen som han eller hon vänder sig till externa aktörer såsom facket, media eller 

polisen (Near & Miceli, 2016). Vi har tolkat Anders visselblåsning som att han fick 

vidkänna flera konsekvenser i samband med hans kritik, när Anders larmade om 

företagets orsak till olyckan vidtog företaget flera åtgärder för att få bort honom från 

arbetet. Enligt Larsson (2012) är erfarenheten av visselblåsare att de riskerar 

konsekvenser i form av exempelvis avsked, omplacering och utfrysning vilket vi anser 

stämmer överens med Anders konsekvenser. Enligt Hedin, Månsson och Tikkanens 

(2008) studie tvingades majoriteten i deras undersökning lämna sina arbeten på grund 

av sjukskrivningar, omplacering, fått nya arbetsuppgifter eller avstängning. Vi har tolkat 

att Anders konsekvenser var i linje med Hedin, Månsson och Tikkanens teori då han 

blev omplacerad med nya arbetsuppgifter efter visselblåsningen.  

 

Anders visselblåsningsprocesses tog sex år och var väldigt jobbig för honom 

(Lindström, 2010). Fallet togs till Högsta Domstolen där Anders fick rätt i sin 

anklagelse (Pehrson, 2013), men Kaj Janérus som vid visselblåsningen var 

generaldirektören på Sjöfartsverket vägrade att be om ursäkt till Anders (Ibid). I slutet 

av 1980-talet avslutades fallet och Anders fick alltså till slut rätt, men blev utköpt från 

Sjöfartsverket och fortsatte inte som kartritare (SVT, 2010). Som en effekt av Anders 

visselblåsning valde riksdagen år 1988 att införa en ny lag om fartygs säkerhet i Sverige 

och den gamla lagen avskaffades (Torssell, 2016). 

Reflektioner 

Vi har uppmärksammat en del aspekter från Anders visselblåsningsprocess. I Anders 

fall var det främst anledningen bakom avslöjandet som utmärkte sig eftersom det var 

den egna organisationen som orsakade olyckan. Anders fick utstå flera reaktioner internt 

i organisationen med anledning av att flera anställda ansåg att han inte borde blåst i 

visselpipan. Anders fick inte de reaktioner han förväntade sig från företaget och 

Sjöfartsverket gjorde ingenting för att rättfärdiga olyckan. Anders tog då beslutet om att 

dela med sig av informationen till media. Det som utmärker Anders fall var att han inte 

blev uppsagd, han fick utstå konsekvenser i form av utfrysning och blev senare 

omplacerad till en annan ort med andra arbetsuppgifter. Anders var tvungen att 

genomgå en juridisk process och han medverkade i en rättegång där han senare fick rätt. 

Efter att detta fall avslutats i rätten utformade regeringen till och med en ny lag. 
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5 Mannen som avslöjade Boforsskandalen 
 

Studiens andra fall av visselblåsning handlar om en anställd på det vapentillverkande 

företaget Bofors. Ingvar Bratt hjälpte till att avslöja en av Sveriges största 

korruptionsskandaler genom tiderna, vilket innefattade flera 100 miljoner i mutor samt 

olaglig export av vapen till krigsdrabbade länder. 

 

Företaget Bofors var ett krutbruk som samarbetade med det svenska försvaret under 

1980-talet för att utveckla robotar, men när försvaret valde att skära ner på inköp av 

robotar blev lönsamheten dåligt för Bofors (Sveriges Radio, 2006). Det var i samband 

med nedskärningen som Bofors valde att kompensera de minskade intäkterna med 

export av vapen till olika länder i mellanöstern, länder som var fattiga och i krig (Ibid). 

När Ingvar Bratt åkte på affärsresor till de länder som Bofors börjat exportera till fick 

han bevittna svält, fattigdom och missär (Sveriges Radio, 2006). Det var efter dessa 

affärsresor som Ingvar började arbetet tillsammans med Miljöpartiet om att svensk 

vapenexport skulle avvecklas (Ibid). Men till skillnad från Miljöpartiet ansåg Bofors att 

vapenexporten var en förutsättningen för att hålla vapentillverkning i Sverige vid liv 

samt att det bidrog till ett starkare försvar (Ibid). När forskare undersökte svensk 

vapenexport förnekade regeringen att det exempelvis skulle finnas några svenska 

robotar i Dubai, eftersom de var olagligt att sälja vapen till länder i krig (Sveriges 

Radio, 2006).  

Omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik 

En människa framför ofta kritik på grund av olika situationer och vanligtvis handlar det 

om allvarliga missförhållanden i organisationer anser Hedin, Månsson och Tikkanen 

(2008). Det finns ofta en tydlig skillnad mellan verksamhetens faktiska utförande och 

den öppna målsättningen (Ibid). Fallets process börjar med en beskrivning av 

förhållandet i organisationen som gjorde att Ingvar Bratt valt att blåsa i visselpipan samt 

en beskrivning av honom. Ingvars visselblåsningsprocess inleds med att han fick 

vetskap om olaglig export av robotar till länder i krig. Ingvar arbetade vid tiden för sin 

visselblåsning på Bofors som utvecklare inom teknik för robotar, han ansåg att jobbet 

var stimulerande och roligt (Edling, 2012). Flera av företagets anställda ansåg att Ingvar 

var en man med utsträckt haka men generellt ganska tyst, ofarlig och bra på sitt jobb 

(Sveriges Radio, 2006). Ingvar ansågs därför inte som någon säkerhetsrisk för 
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organisationen (Ibid). Painter-Morland och Bos (2011) anser att en visselblåsare är en 

person som går emot strömmen och anser att det finns risk till allvarlig skada inom 

organisationen. Vi har tolkat situationen som att Ingvar valde att blåsa i visselpipan för 

att förhindra ytterligare skada som orsakats av Bofors.  

 

Vi har tolkat det så att Bofors olagliga export gjorde att Ingvar blåste i visselpipan. När 

Ingvar fick information om att Bofors sålt vapen till länder i krig valde han att läcka 

information om exporterna till vapenaktivister så att hans identitet kunde vara anonym 

(Edling, 2012). Men vid ett senare tillfälle var Ingvar med i en intervju på Sveriges 

Radio och berättade att han var kritisk till vapenexporten (Edling, 2012). Reportern som 

då intervjuade Ingvar berättade att det var olagligt att sälja vapen till exempelvis Dubai 

(Sveriges Radio, 2006). Då förstod Ingvar att han inte hade någon kunskap om det 

rättsliga läget, vilket gjorde honom upprörd (Ibid). År 1983 valde Ingvar att avsluta sin 

anställning och polisanmälan Bofors för att ha exporterat vapen olagligt till länder i 

Mellanöstern (Edling, 2012). 

 

Risken för de personliga och yrkesmässiga konsekvenserna kan göra det svårt för en 

visselblåsare att träda fram (Miceli, Near & Dworkin, 2008). I fallet med Bofors anser 

vi att det fanns en risk för allvarlig skada båda för organisationens rykte och överlevnad 

samt för de länder som företaget exporterat olagligt till. Vi har tolkat att det fanns en 

risk för personlig vederläggning för Ingvar men i samband med att han slutade på 

Bofors minskade den markant. Han behövde därmed inte oroa sig för fortsatt karriär 

inom organisationen. En anställd som vill slå larm måste först ta kontakt med ledningen 

innan visselblåsaren väljer att ta upp kritiken med media (Fransson, 2013). Det stämmer 

däremot inte överens med Ingvars visselblåsningsprocess, då han valt att framföra 

kritiken till media och först efter skandalen avslöjades Ingvars identitet. 

 

I vissa organisationer kan det förekomma oetiska förhållanden utan att organisationen 

vet om det eller att en mindre grupp anställda begår olagliga handlingar som cheferna 

inte vet om (Near & Miceli, 2016). Vi har tolkat att Bofors chefer valt att begå olagliga 

handlingar eftersom de ansåg att det var mer lönsamt för företaget. Men majoriteten av 

de anställda på Bofors hade inte vetskap om att handlingarna som pågick och arbetade 

därför mot samma olagliga mål. Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) argumentera för 

att personer som blåser i visselpipan vill förhindra skada hos andra och att det anses 
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vara den moraliska grunden till beteendet. Utifrån Hedin, Månsson och Tikkanens teori 

om att visselblåsare vill förhindra skada hos andra, anser vi stämmer överens med 

Ingvars fall eftersom det inte är moralisk eller lagligt att sälja vapen till länder i krig. 

Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) påstår att kritiken oftast handlar om allvarliga 

missförhållanden i organisationen. Det här anser vi stämmer väl in på Bofors eftersom 

de hade missförhållanden i organisationen. Vi har tolkat situationen som att 

organisationens faktiska utförande skiljer sig från den öppna målsättningen eftersom 

Bofors under 1980-talet började sälja robotar vid sidan av sin vardagliga verksamhet till 

länder i krig. I fallet med Bofors tolkar vi att företeelsen är en del av verksamhetens 

faktiska utförande. 

Händelseförloppet i samband med att någon framför kritik 

Det andra problemområdet handlar om kritiken och och händelseförloppet i samband 

med framförandet. Det finns olika aspekter som leder till att en person väljer att 

framföra kritik och några av dessa är; olämpliga och oetiska arbetsmetoder, brister i 

professionell moral, försök att tysta ned rapportering och information om de 

missförhållanden (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). Ytterligare exempel definieras 

av Fransson (2013) som kan vara både korruption och mutor. I mars år 1985 gjorde 

polisen en kupp och fick tillgång till en karta över Bofors, både invändigt och utvändigt 

(Ek & Jederlund, 2014). Polisen tog ett beslut om att gå in och beslagta dokument på 

Bofors (Ibid). Kuppen genererade i information om flera olagliga affärer, regeringen 

och krigsmaterielinspektören ska medvetet ha försökt dölja exportaffären tillsammans 

med Bofors (Ibid). Efter kuppen inleddes ett exportstopp i Sverige, men det blev inte 

långvarigt då regeringen återigen gav Bofort tillstånd att exportera trots vetskap om 

tidigare exporter och mutor (Sveriges Radio, 2006). Anledningen bakom tillståndet var 

den vinst Sverige skulle kunna göra på exporten. Bofors ska ha vilselett regeringen 

enligt polisen genom mutor för att få stöd att möjliggöra exporten, någonting som 

Bofors än idag förnekar (Ibid). 

 

Vi har tolkat fallet utifrån Hedin, Månsson och Tikkanens (2008) teori om de aspekter 

som leder till att Ingvar framförde sin kritik. I fallet med Bofors tolkar vi det som att det 

finns oetiska arbetsmetoder eftersom organisationen exporterade olagliga vapen vid 

sidan av sin vanliga verksamhet. För att avslöja korruption anser Larsson (2012) att det 

är visselblåsaren som är ett av den viktigaste källan i offentliga och privata sektorer. Vi 
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har tolkat situationen som att det förekommit korruption och mutor i processen eftersom 

Bofors fick fortsätta sin export efter avslöjandet. Vi ser ytterligare en koppling till 

korruption då Bofors skaffat sig olagliga fördelar utifrån deras maktposition. De 

dokument som beslagtogs från Bofors innehöll information om smuggelaffärer och att 

företaget ska ha vilselett regeringen genom olika mutor för att få stöd att möjliggöra 

exporten.  

 

Bofors som helhet eller endast delar av företaget var direkt inblandade i 

missförhållandena vilket vi har tolkat som en av anledningarna till att det var svårt att 

avslöja företeelsen. Utifrån Hedin, Månsson och Tikkanens teori tolkar vi också 

situationen utifrån att personerna inte ville förlora trovärdighet och anseende hos 

allmänheten och intressenterna. En person som väljer att blåsa i visselpipan kan välja att 

göra det både internt och extern (Larsson, 2012). Vi anser att det som definierar Ingvars 

visselblåsningsprocess var att han inte blåste internt utan först efter avslutad anställning 

gjorde en polisanmälan mot företaget. Ingvar lämnade även anonymt ut hemliga 

dokument till forskare inom vapenexport, där materialet publicerades senare i media (Ek 

& Jederlund, 2014). Externa aktörerna kan vara, släkt, vänner, grannar, kollegor inom 

samma yrke, personer från andra myndigheter, familjemedlemmar eller organisationer 

samt journalister (Ibid). Det är många visselblåsare som går direkt till media istället för 

att tala med de externa aktörerna, vilket kan leda till att den kritiserade personalen får 

sämre arbetsförhållanden (Ibid). Reaktionerna blev inte alls som Ingvar förväntat sig, 

varken i Karlskoga eller Bofors (Edling, 2012), ingen ansåg avslöjandet som positivt 

(Sveriges Radio, 2006). När allmänheten fick reda på att det var Ingvar som läckt 

information om Bofors tappade folk respekt för honom till och med nära vänner och 

kollegor vände honom ryggen (Sveriges Radio, 2006). Vi har tolkat fallet som att han 

fick flera tydliga reaktioner från både samhället och tidigare kollegor i samband med 

polisanmälan mot Bofors.  
 

Konsekvenser av visselblåsning 

Som avslutande del i processen är det organisationens och visselblåsarens konsekvenser 

som diskuteras. När Ingvar började sin anställning på Bofors var han tvungen att skriva 

på ett avtal om tystnadsplikt (Sveriges Radio, 2006). Men efter att Ingvar avslutade sin 

anställning hos Bofors insåg han att det var tillåtet att prata med media (Ibid). Near och 

Miceli (2016) anser att visselblåsare sällan vänder sig direkt till externa aktörer utan 
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framför kritiken internt till en början med. Enligt Near och Miclies teori anser vi inte att 

det stämmer överens med Ingvars visselblåsningsprocess.  

 

Den organisation som blir kritiserad i samband med visselblåsningen kan ta åt sig av 

kritiken och sätta stopp för missförhållandena (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). Det 

här stämmer väl in på Ingvar och hans familj som fick uppleva hot för att ha förstört 

Boforsandan i Karlskoga (Sveriges Radio, 2006). Ingvar upplevde att det var tufft att bli 

kallad förrädare av nära vänner och kollegor (Ibid). Oavsett utfall får nästan alltid 

personen som blåst i visselpipan vidkännas konsekvenser för brottet mot lojalitet och 

auktoritetsstruktur (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). De människor som tar steget 

mot att larma om en organisation kan förvänta sig efterverkningar på ett personligt plan 

(Painter-Morland & Bos, 2011). Ingvar fick utstå flera personliga konsekvenser i 

samband med kritiken och att både han och hans familj utsattes för hot. Därför anser vi 

att Painter-Morland och Bos (2011) påstående om att visselblåsare kan utmålas som 

hjälte inte stämmer överens med Ingvar då han inte fått några positiva följder efter 

visselblåsningen. Enligt Larsson (2012) är erfarenheten av visselblåsare att de riskerar 

konsekvenser i form av exempelvis avsked, omplacering och utfrysning vilket vi anser 

stämmer överens med Ingvar. 
 

Reflektioner  

Vi har uppmärksammat aspekter som utmärker Ingvars visselblåsningsprocess. En 

aspekt som utmärker hans visselblåsningsprocess gentemot de andra var att han redan 

innan larmet valt att avsluta sin anställning. Han gav även ut handlingarna till 

vapenaktivister som gjorde en polisanmälan mot företaget och tog över ansvaret för 

utredningen. En annan aspekt med Ingvar var att det inte fanns några speciella personer 

på Bofors som försökte hindra hans visselblåsningsprocess, som de andra visselblåsarna 

i studien utsattes för. Men när Ingvar larmade om förhållanden inom organisationen i 

Bofors fick han utstå flera hot och externa reaktioner från samhället han bodde i. 

Ingvars visselblåsningsprocess avslöjade att flera av Sveriges lagar brutits då det 

förekommit både korruption och mutor i förhandlingen av vapenexport och regeringens 

inblandning. 
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6 Chefen på FN:s kontor för mänskliga rättigheter 
Studiens tredje fall handlar om visselblåsaren och före detta fältavdelningschef på FN 

Anders Kompass som valde att blåsa i visselpipan under sommaren 2014. Anledningen 

bakom blåsandet var de övergrepp som utförts av organisationens egna soldater i den 

Centralafrikanska republikens huvudstad. 

 

Ytterligare ett fall av visselblåsning var när Anders Kompass valde att blåsa i 

visselpipan sommaren 2014 (Zachariasson, 2017). Anledningen bakom larmet var 

franska FN-soldaters sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken (Ibid). 

Anders blåste i visselpipan genom att lämna in en rapport till franska myndigheter, hans 

rapport anses vara en av FN:s största skandaler någonsin (Ibid). Det var under 2014 som 

Anders arbetade som chef över fältavdelningen på FN:s högkommissarie för mänskliga 

rättigheter (Ibid). Under mars 2015 begär Anders hans chef att han ska säga upp sig 

(Zachariasson, 2017). 

Omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik 

Som tidigare berättat finns det olika situationer som leder till att en människa framför 

kritik i en organisation och vanligtvis handlar det om allvarliga missförhållanden 

(Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). Det finns en tydlig skillnad mellan verksamhetens 

faktiska utförande och den öppna målsättningen (Ibid). Utifrån vår tolkning av Anders 

visselblåsning kan vi se att det finns allvarliga missförhållanden inom FN:s organisation 

som gjort att han valt att framföra kritik. Anders visselblåsningsprocess började med en 

beskrivning av förhållandet i organisationen som gjorde att han valt att blåsa i 

visselpipan samt en beskrivning av problemet. Anders arbetade under tiden för sin 

visselblåsning på Förenta Nationerna som bildades år 1945 (Nationalencyklopedin, 

2017). FN är en internationell organisation som arbetar för fred och säkerhet i världen 

(Ibid). Ett exempel på ett av FN:s projekt handlar om att fattiga barn ska få tillgång till 

mat, stärka barnens mänskliga rättigheter samt fred och utveckling (FN-förbundet, 

2017).  

 

Visselblåsare definieras ofta som erfarna, välutbildade och kompetenta medarbetare 

med förtroendekapital och som har en stabil ställning i organisationen (Hedin, Månsson 

& Tikkanen, 2008). Vi har tolkat Anders position inom FN i linje med Hedin, Månsson 



  
 

30 

och Tikkanens teori eftersom han innefattade en chefsposition på FN:s kontor för 

mänskliga rättigheter. 

 

Under juli 2014 fick Anders ett kompendium av sin kollega Robert Ricci (Daun, 2016). 

Kompendiet innehöll en rapport om 16 FN-soldater – elva från Frankrike, tre från Tchad 

och två från Ekvatorialguinea (Ibid). Soldaterna hade förgripit sig på pojkar i 

Centralafrikanska republikens huvudstad Bangui (Ibid). Precis som vi skrivit tidigare 

påstår Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) att kritiken oftast handlar om allvarliga 

missförhållanden i organisationen. Personen som framför kritik tar ett moraliskt ansvar 

och har ett starkt personligt engagemang och berörs av det utpekade förhållandena som 

även har bevis för sin sak (Ibid). Vi har tolkat att Anders hade tagit ett moraliskt ansvar 

och hade ett starkt engagemang till organisationen då han fick gå igenom flera hot om 

både avstängning och uppsägning. Vi har tolkat även att han vid visselblåsningen haft 

bevis för sin sak i form av flera vittnesmål. 

 

Officiellt har FN nolltolerans mot sexuella övergrepp (Daun, 2016). Trots att FN har 

nolltolerans mot sexuella övergrepp händer det att övergrepp rapporteras sällan och om 

så blir fallet, mynnar de ut i långdragna utredningar (Ibid). Anders ansåg själv att han 

borde gått till de officiella kanalerna, kontaktat FN i New York men då visste han att 

utfallet skulle utmynna i ingenting (Ibid). Rapporten tog hårt på Anders då rapporten 

endast var några få dagar gammal och övergreppen pågick med största sannolikhet 

fortfarande (Ibid). Vi har tolkat att Anders tagit beslut om att lämna över viktig 

information till sin chef för att försöka rättfärdiga händelsen med soldaterna. Historiskt 

sett har visselblåsning spelat stor roll i överlämnandet av viktig information påstår Ting 

(2008) vilket Anders styrker med sitt agerande. Det är människors handlingar och 

ansvar som formar en personens identitet och som bidrar till vilken värld människan vill 

leva i (Andersson & Lennerfors, 2011). I de etiska handlingarna har människan ett 

ansvar om att göra världen bättre (Ibid). Vi har tolkat Anders visselblåsning som ett 

beslut grundat på etiska handlingar samt att han anser sig ha ett ansvar för den värld han 

vill leva i. Eftersom Anders var chef på kontoret för mänskliga rättigheter har han även 

ett ansvar för människors säkerhet och rättigheter i sitt arbete. 
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Händelseförloppet i samband med att någon framför kritik 

Det andra problemområdet diskuterar kritiken för att se vad svenska visselblåsare har 

larmat om och händelseförloppet i samband med framförandet av kritiken. Hedin, 

Månsson och Tikkanen (2008) har identifierat aspekter som leder till framförandet av 

kritik, dem är olämpliga och oetiska arbetsmetoder, brister i professionell moral och 

försök att tysta ned rapportering och information. När Anders upptäckte 

missförhållandena valde han som nästa del i processen att förmedlade informationen 

angående de sexuella övergreppen till den franska ambassaden. Vi anser att Anders 

anledningen till framförandet av kritiken baserats på olämpliga arbetsmetoder då det 

förekommit sexuella övergrepp i samband med arbetet. Den andra anledningen var 

brister i profession och moral som vi också tycker stämmer överens med soldaternas 

arbete. I den sista delen anser vi att försöken att tysta ner rapporteringen och 

informationen skedde när Anders ombads att avgå. 

 

Tiden gick och några dagar senare satt Anders i FN:s sammanträdessal, mötet skulle 

handla om situationen i Gaza (Daun, 2016). Anders bad om att få tala med Frankrikes 

biträdande ambassadör Thomas Wagner och lämnade över rapporten efter att ha raderat 

pojkarnas namn (Ibid). Några dagar senare ringde Thomas Wagner och tackade, Paris 

hade tagit situationen på största allvar berättade han (Ibid). Men så var inte fallet, i mars 

kallade Anders chef, biträdande högkommissarie Flavia Pansieri till möte där Anders 

blev ombedd att avgå trots att hans handling hade fått övergreppen att upphöra (Ibid). 

Anders visselblåsning hade utsatt pojkarna i Centralafrika för fara och det var en 

anledning till att han fick avgå med omedelbar verkan (Ibid). Enligt Hedin, Månsson 

och Tikkanen (2008) finns det hinder som gör det svårt för människor att framföra kritik 

då det kan finnas personer som är direkt inblandade i missförhållandet som även är 

angelägna att dölja deras inblandning. Vad som motiverat anställda inom FN att 

engagera sig i organisationens företeelser med de sexuella övergreppen är inte officiellt. 

Tittar vi på motivationen som får människor att involveras i dessa oetiska förhållanden 

finns det inte riktigt någon klar definition. Near och Miceli (2016) argumenterar för att 

det kan förekomma oetiska handlingar inom organisationer obemärkt, att endast en liten 

grupp anställda begår dessa handlingar. Vi har tolkat Anders fall som att det har 

förekommit handlingar inom organisationen som en grupp anställda har varit medvetna 

om. Det kan handla om personer i ledningspositioner som har ett direkt intresse av att 

skapa förändring (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). Det kan även ha funnits 
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personer som inte ville att organisationen skulle förlora sin trovärdighet och anseende 

hos allmänheten (Ibid).  

 

Anders var medveten om de risker som kunde komma med arbetet kring mänskliga 

rättigheter men att han skulle bli attackerad av sin egen organisation hade han inte 

räknat med (Daun, 2016). FN lade ner all sin kraft på att försöka tysta ner Anders 

istället för att följa upp händelserna med de utsatta pojkarna (Ibid). FN-soldaterna som 

gjort det här gick under FN:S-flagga, soldater som var där för att skydda människor från 

fara och det var därför Anders tog beslutet om att rapportera till fransmännen och det 

var ett mycket enkelt beslut för Anders (Ibid).  

 

En svårighet kring att träda fram som en visselblåsare kan vara en aspekt kring det 

moraliska dilemmat, då det kan finnas en risk för personlig och yrkesmässig 

vederläggning (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Som en del i processen kunde Anders 

ha valt att endast utgå ifrån sitt eget intresse och inte anmäla situationen, men han valde 

istället att utsätta sig för en personlig risk och yrkesmässig vederläggning för att få fram 

kritiken. Personen som väljer att framföra kritiken kan vänta sig reaktioner både externt 

och internt inom organisationen (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008). Därför valde 

Anders att framföra kritiken internt först och förväntade sig att organisationen skulle ta 

hand om kritiken och sätta stopp för missförhållandena som stämde överens med Hedin, 

Månsson och Tikkanens teori. Efter att Anders valt att överlämna informationen fick 

han inte de reaktioner han väntat sig av högre chefer inom FN (Daun, 2016). Han fick 

istället informationen att ingen fick prata med media och att ärendet skulle skötas internt 

(Ibid). Anders förstod då att hans enda chans att rentvå sig var att överklaga och Anders 

vände sig därför till FN:s domstol (Ibid). FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon hade 

beskrivit hans handlingar som ”allvarliga överträdelser av protokoll” (Ibid). Trots 

omständigheterna visste Anders att även om han förlorade skulle anledningen till hans 

avstängning bli uppmärksammad (Ibid). FN domstolen ansåg avstängningen som 

olaglig och den 6 maj år 2015 återgick Anders till arbetet (Ibid). 

 

Vi tolkar att det var av den anledning som Anders valt att gå till media för att informera 

om omständigheterna kring sexuella övergrepp och nedtystning. Vi anser även att 

ytterligare en del i Anders process var de maktförhållanden som fanns, vilket gjorde det 

svårt att framföra kritiken öppet. Andra maktförhållanden som fanns inom 
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organisationen var de mellan de olika hierarkiska positionerna. På grund av de olika 

maktförhållanden som fanns inom organisationen kunde den biträdande ambassadören 

för Frankrike som fått informationen först, tysta ner skvallret som inte skulle gynna 

organisationen (Campbell & Göritz, 2013). Vi har tolkat situationen som att det fanns 

personer inom FN som gjorde det svårt för Anders att framföra sin kritik. Det var främst 

personer i ledningspositioner som hade lagt ner mycket kraft på att försöka tysta ned 

både Anders som person men också hans information. 

 

När uppgifterna började sprida sig ansågs Anders ha varit den person som utsatt 

pojkarna i Centralafrika för fara (Daun, 2016). Den som spred informationen var Al 

Hussein som varit närvarande när en pojke vittnat om händelsen (Ibid). När Flavia 

Pansieri och Al Hussein träffades i Turin för att diskutera ”ärendet Kompass” med 

Carman Lapointe på FN:s internrevision OIOS tillsammans med FN:s etikdirektör Joan 

Lubinsky var agendan “få tyst på svensken”. Vi har tolkat att det finns starka kopplingar 

till att FN som organisation inte ville förlora sin trovärdighet och anseende hos 

allmänheten på grund av de arbeten som de utför värden över. Vi kan även se att det 

finns personer med chefspositioner inom FN som inte var intresserade av att förändra 

situationen. Vi kan däremot inte se någon anledning till varför de inte vill sätta stopp för 

missförhållandena. Vi har tolkat Anders situation utifrån att det fanns tydliga regler 

inom organisationen som hindrade honom att tala om problemet till media och 

allmänheten. 

Konsekvenser av visselblåsning 

Studiens tredje problemområde handlar om konsekvenserna av att en person blåst i 

visselpipan. Near och Miceli (2016) anser att visselblåsare sällan vänder sig direkt till 

externa aktörer utan vänder sig till interna aktörer först. Organisationen kan då ta åt sig 

av kritiken om den framförs internt och då sätta stopp på missförhållanden trots att 

personen som blåst får vidkännas konsekvenser (Ibid). Det är när organisationen har 

utfört någon form av repressalier till personen som han eller hon vänder sig mot externa 

aktörer (Ibid). Utredningen kring Anders kom att vara fram till jul och den 17 december 

år 2015 presenterade den oberoende utredningen sitt utlåtande (Daun, 2016). Anders 

hade agerat klanderfritt, och det riktades därefter hård kritik mot FN. Först den 8 januari 

år 2016 friades han från FN:s internutredning (Ibid). Utredningen ledde till att det har 
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riktats oerhört allvarlig kritik mot FN, både för hur organisationen hanterande Anders 

och anklagelserna om övergreppen (SVT, 2017). 

 

Vi har tolkat att Anders framförande av kritik kunde ha hanterats mycket bättre av FN 

och redan när visselblåsningen ägde rum skulle de satt stopp för de sexuella övergrepp 

som skett. I Anders fall fick han utstå kritik innan han talade med media och det var när 

han först larmade om de sexuella övergreppen som hans konsekvenser började. När en 

person blåser i visselpipan är det vanligt att visselblåsaren känner en svårighet mellan 

lojalitet till organisationen och lojalitet till allmänheten (Painter-Morland & Bos, 2011). 

En risk som är vanligt bland visselblåsare kan vara att de riskerar konsekvenser i form 

av omplacering, utfrysning och uppsägning (Larsson, 2012). Majoriteten av 

visselblåsare förlorar sina jobb och inkomst under en längre tid (Painter-Morland & 

Bos, 2011). Situationen kan då uppfattas som stressande och vissa utsätts för 

repressalier (Ibid). Enligt Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) blev visselblåsare 

tvungna att lämna sina arbeten genom avstängning. Vi har tolkat att Anders process som 

visselblåsare var långt ifrån positiv. Majoriteten av alla visselblåsare förlorade Anders 

sitt jobb. Han fick utstå hämnd i form av avstängning från arbetet och det diskuterades 

även om hur han skulle tystas ned. Personer med högre positioner inom organisationen 

höll inte med Anders och anklagade honom för att ha utsatt barnen för fara när han 

larmade om övergreppen. Vi har tolkat även att Anders organisation kunde ha hanterat 

situationen annorlunda och därmed fått ett annorlunda utfall i processen. 

 

Enligt Miceli, Near och Dworking (2008) kan visselblåsning hjälpa organisationer på 

samma sätt som det gynnar anställda, det kan även beskrivas som att visselblåsning har 

en generellt positiv grund till en negativa omständigheter. En lösning på problem i 

samband med att någon framför kritik, är att en person med auktoritet håller med eller 

godkänner personens kritik (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Vi har tolkat det så att 

visselblåsare inte endast behöver utsättas för negativa konsekvenser utan det kan även få 

en positiv utgång. I Anders fall fick han efter många omständigheter titeln som hjälte 

när hans visselblåsning uppmärksammade av media och han fick tillslut återgå i tjänst 

på FN. 
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Reflektioner  

Vi har uppmärksammat aspekter som utmärker Anders visselblåsningsprocess. En 

aspekt som utmärker Anders visselblåsning var grunden till visselblåsningen. Han fick 

informationen till sig genom en rapport och upptäckte därmed inte missförhållandet helt 

och hållet själv. Den kritik som framfördes i rapporten grundades på olagliga handlingar 

då det inte är lagligt att begå sexuella övergrepp. De reaktioner som Anders fick utstå 

under sin visselblåsningsprocess var främst internt bland kollegor och personer inom 

högre positioner på FN. Det fanns flera personer inom FN som försökt hindra Anders att 

fortsätta sin process genom avstängning och anklagelser. Han fick även genomgå en 

intern utredning om hur han hanterade informationen om de sexuella övergreppen. 

Anders jobbade på FN och hade en chefsposition inom organisationen vilket tyder på att 

han har en stark position med stort inflytande. Efter processen fick han genomgå en 

juridisk process för att återta sin anställning och därmed offentliggöra fallet. 
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7 Fyra läkare 
Studiens sista och fjärde fall av visselblåsning skiljer från de övriga tre då det inte 

innefattar en visselblåsare utan fyra personer. Kapitlet kommer att fokusera på den 

visselblåsare som framstått mest i media men kommer även att inkludera de andra tre. 

Vad som är utmärkande med studiens sista visselblåsningsfall är att kritiken riktats 

främst mot en enskild person och inte en hel organisation som i de andra fallen. Fallets 

fokus ligger på utföranden och praktiseringen av läkaren Paolo Macchiarini. 

 

Paolo Macchiarini arbetade som kirurg på Karolinska Institutet i Stockholm där han 

blev misstänkt för att ha utfört otillåtna operationer och forskning på patienter utan 

tillstånd (Dagens Medicin, 2016). Anklagelserna innefattade forskningar och 

experimentella operationer med hjälp av en konstgjord luftstrupe som läkaren Paolo 

opererat in på levande patienter (Ibid). Fallets fyra visselblåsarna var alla verksamma på 

Karolinska Institutet och jobbade tillsammans med den anklagade läkaren. 

Omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik 

Det finns olika situationer som leder till att en människa framför kritik och vanligtvis 

handlar det om allvarliga missförhållanden i organisationen (Hedin, Månsson & 

Tikkanen, 2008). Vid identifierandet av en visselblåsare anser Painter-Morland och Bos 

(2011) att det är en person som gått emot strömmen och anser att det finns risk till 

allvarlig skada inom organisationen. Anledningen bakom framförandet av kritik var 

läkaren Paolo försök att förvrida följderna av flera operationer på patienter (Dagens 

Medicin, 2016). Fallets fyra visselblåsare är Karl-Henrik Grinnemo, Mathias Corbascio, 

Thomas Fux och Oscar Simonson som anmälde Paolo efter misstankar om hans 

forskning och resultatet med en syntetisk luftstrupe (Wolters, 2016). Innan de anmälde 

Paolo undersökte och samlade de ihop information om hans forskning och kom fram till 

att det inte fanns några tillstånd för operationerna. De fann också information om att 

ingreppen tystats ner efter misslyckandet med luftstrupen (Ibid). 

 

Kritiken som de fyra läkarna valde att framföra anser vi går i linje med Hedin, Månsson 

och Tikkanens (2008) aspekter kring olämpliga eller oetiska arbetsmetoder, brister i 

professionell moral och försök att tysta ned rapportering och information. Fransson 

(2013) anser även att problem inom patientsäkerheten och dåligt bemötande av patienter 
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är aspekter som får personer att blåsa i visselpipan. Vi anser att alla föregående aspekter 

stämmer överens med läkarens utförande. Det kom även fram information om att Paolo 

anställdes på Karolinska Institutets trots vetskap om klagomålen från andra länders 

sjukhus (Dagens Medicin, 2016). Vi har tolkat fallet utifrån Hedin, Månsson och 

Tikkanens (2008) aspekter kring framförandet av kritik då de fyra läkarna valt att 

framföra kritik som baserades på olämpliga och oetiska arbetsmetoder, brister i 

professionel moral och försök att tysta ner rapportering och information.  

 

Hedin och Månsson (2012) anser att personen som blåser i visselpipan ofta försöker få 

med sig någon eller några andra inom samma organisation. Hedin och Månssons teori 

stämmer överens med studiens sista fall om de fyra visselblåsarna, då läkarna som 

blåste i visselpipan var rädda för konsekvenserna som skulle komma med visselblåsning 

och valde att inte gå ut offentligt. Enligt Fransson (2013) bör en anställd som vill slå 

larm först ta kontakt med ledningen för organisationen innan den anställda väljer att ta 

upp kritiken med media. Vi har tolkat fallet med de fyra läkarna som att alla valt att 

framföra kritiken internt till en början genom att prata med deras gemensamma rektor 

på Karolinska Institutet. 
 

Händelseförloppet i samband med att någon framför kritik 

Det andra problemområdet studerar kritiken för att se vad svenska visselblåsare larmat 

om och händelseförloppet i samband med framförandet av kritiken. Som nästa del i 

processen försökte läkarna att skaffa bevis mot Paolo och anmälde honom till deras 

rektor. Ärendet gick vidare till Centrala etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket 

som vidarebefodrade ärendet till Inspektionen för vård och omsorg (Dagens Medicin, 

2016). Efter en längre utredning hamnade fallet hos Etikrådet som ansåg att Paolo inte 

har gjort sig skyldig och därmed friades (Ibid). Läkemedelsverket polisanmälde Paolo 

då han ansågs ha begått brott mot Läkemedelslagen eftersom han inte hade tillstånd vid 

genomförandet av operationerna (Ibid). Han anklagades även för grovt vållande till 

kroppsskada och vållande till annans död (Dagens Medicin, 2016). 

 

Near och Miceli (2016) påstår att det inte sker oetiska handlingar inom alla 

organisationer. Men i vissa organisationer kan det förekomma oetiska förhållanden utan 

att hela organisationen vet om det (Ibid). Vi har tolkat fallet som att det finns oetiska 

förhållanden inom organisationen som inte alla inblandade vet om. Inom vissa 
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organisationer är det heller inte tillåtet att läcka information anser Hedin och Månsson 

(2012). Vi tolkar situationen som att det var av den anledningen som gjorde att de inte 

gått ut offentligt till en början då läkarna kunde uppfattas som illojala mot sjukhuset om 

de läckte informationen. Vi anser även att situationen kan ses som ett intrång på 

arbetsledningens privilegium om läkare lägger sig i andras fall och ifrågasätter. Det kan 

även göras en liknelse till Hedin, Månsson och Tikkanens (2008) teori om att 

organisationen inte ska förlora sin trovärdighet och anseende hos allmänheten. Därför 

kan det ha varit personer inom ledningspositioner på Karolinska sjukhuset som varit 

angelägna att dölja anklagelserna och förhindra förändring. 

 

Det finns olika positioner inom en organisation som gör att en person får makt 

(Börjesson & Rehn, 2009). Som Börjesson och Rehn (2009) konstaterar kan det röra sig 

om själva titeln en person har som exempelvis en läkare vilket vi anser stämmer in på 

fallet. Vi har tolkat situationen utifrån att det finns många olika maktförhållanden i fallet 

med Paolo för att han ett flertal gånger friats från anklagelser utan att några åtgärder 

vidtagits. Det kan även förekomma reaktioner från medarbetare eller kollegor inom 

organisationen (Hedin, Månsson & Tikkanen, 2008), vilket vi har tolkat stämmer 

överens med de fyra visselblåsarna som fick andra reaktioner än de förväntade sig. När 

de fyra läkarna skulle framföra kritiken för ledningen på Karolinska Institutet var 

förhoppningarna att de skulle få mer respons än vad de fick (Wolters, 2016). Men trots 

anklagelserna gjordes ingen anmälan utan ledningen stoppade endast Paolo från 

fortsatta operationer (Ibid). Det var efter att fallet medverkat i tv-programmet Uppdrag 

granskning som processen tog fart för visselblåsarna. Flera externa aktörer ansåg fallet 

som allvarligt och viktigt. Efter publicering av Paolos fall i tidningen New York Times 

fick Karl-Henrik Grinnemo ett samtal från en svensk journalist som arbetade med en 

dokumentär om Paolo (Sveriges Radio, 2017). Journalisten frågade om Karl-Henrik 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju som en av visselblåsarna (Ibid). Han visste 

att intervjun skulle innebära stor risk, men han kände sig tvungen, han ville inte ge upp 

förrän han hade försökt med allt (Wolters, 2016). Resultatet efter intervjun och 

premiären på tv blev reaktionerna positiva, utredningen tog fart igen och med stora 

framsteg. 
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Konsekvenser av visselblåsning 

Processens sista del handlar om konsekvenserna av blåsningen. De fyra visselblåsarna 

hotades med avsked och polisanmälan och de fick sämre arbetsförhållanden efter att ha 

blåst i visselpipan (Wolters, 2016). Vi anser att det kan göras en liknelse till Near och 

Micelis (2016) teori om att organisationen utövar någon form av hämnd mot personen 

om han eller hon vänder sig till externa aktörer såsom facket, media eller polisen. 

Avsked, Omplacering och utfrysning är några konsekvenser som en visselblåsare 

riskerer efter framförande av kritik (Larsson, 2012). Vi har tolkat situationen med de 

fyra visselblåsarna som att de fick vidkänna flera av konsekvenserna i linje med 

Larssons teori. Visselblåsning medför inte bara negativa konsekvenser för personen som 

blåser i visselpipan, det kan även ha en positiv utgång som finansiell belöning och 

personlig tacksamhet, men att det skulle ske har en väldigt låg sannolikhet (Miceli, Near 

& Dworkin, 2008). Vi har tolkat situationen som att det kunde haft en positiv utgång om 

Karolinska Institutet tagit anklagelserna på större allvar och genomgått en ordentlig 

utredning istället för att blunda för anklagelserna och prioritera sjukhuset rykte. Men 

eftersom ingen av visselblåsarna fick något positivt anser vi processen inte stämmer 

överens med Miceli, Near och Dworkins teori om finansiell belöning och positiva utfall. 

Det kan även argumenteras om att även om en person skulle förhindra och stoppa 

felaktiga förhållanden i en organisation så gynnar det främst samhället och inte 

organisationen (Miceli, Near & Dworkin, 2008). Därför stämmer det överens med 

Miceli, Near och Dworkins teori om att utfallet av visselblåsningen främst skulle gynna 

samhället på grund av de operationer som genomfört på privatpersoner som fått utstå 

flera komplikationer efter ingreppen. 

 

De människor som tar steget mot att starta ett larm mot en organisation kan förvänta sig 

kostnader på ett personligt plan (Painter-Morland & Bos, 2011). Visselblåsarna blev 

hotade med avsked och polisanmälan med anledning av att de påstås ha läst journaler 

utan tillstånd, vilket läkarna förnekar (Salem, 2016). Ytterligare en följd av 

visselblåsningen var att Karl-Henrik ströks från sina operationer, hans överläkartjänst 

försvann, ledigheter beviljas inte och hans forskningsstudier blev inte godkända, allt på 

grund av att styrelsen stöttade Paolo och inte visselblåsarna (Wolters, 2016). Eftersom 

Karl-Henriks chef stöttande Paolos forskning kunde han inte vara kvar på Karolinska 

Institutet och var tvungen att söka nytt jobb som även några av de andra läkarna var 

tvungna att göra (Wolters, 2016). De fyra läkarna ångrar inte sitt beslut som 
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visselblåsare, men det har varit en tuff period för både läkarna och deras närmaste som 

kommer att påverka i flera år framöver (Sveriges Radio, 2017).   

 

År 2015 ansåg Karolinska Institutets rektor att Paolo skulle gå fri från anklagelserna 

trots att rektorn ansåg att det han gjort är oaktsamt (Sveriges Radio, 2017). Paolo blev 

tvungen att lämna sin position på sjukhuset och som följd av visselblåsningen fick 

sjukhuset kritik för dålig följsamhet till både etiska riktlinjer och lagar (Ibid). Kritiken 

som riktades mot Karolinska Institutet blev jobbig för alla anställda eftersom sjukhuset 

hanterade hela situationen på ett pinsamt och dåligt sätt (Ibid). År 2017 fälldes Paolo för 

första gången för forskningsfusk och den första patienten som opererades ska ha kränkts 

för mänskliga rättigheter. Paolo blev även avskedad från sin chefsposition på ett 

laboratorium i Ryssland (Ibid). Visselblåsning kan hjälpa organisationer på samma sätt 

som det gynnar anställda och samhällets medlemmar (Miceli, Near & Dworkin, 2008). 

Vi har tolkat fallet med de fyra läkarna som att det har funnits en positiv grund till 

visselblåsningen då vi anser att det är viktigt att samhället får information om 

människor som utför felaktiga operationer på patienter.  

Reflektioner 

Vi har uppmärksammat aspekter från Karl-Henrik och de andra läkarnas 

visselblåsningsprocess. Det som är utmärkande för studiens sista fall av visselblåsning 

är mängden på det antal personer som blåst i visselpipan. Fallet omfattar fyra stycken 

läkare som var verksamma på Karolinska Institutet tillsammans med Paolo. Kritiken har 

riktat in sig på endast en persons fel men slutade med att den omfattade hela 

organisationen på grund av hur sjukhuset hanterade fallet. Organisationen som läkarna 

arbetade på vägrade att utföra några konsekvenser eller undersöka fallet närmare och 

riktade all sin fokus på de fyra läkarna som blåste i visselpipan. Visselblåsarna fick 

vidkänna flera konsekvenser under tiden för sin blåsning i form av oprioriterade 

operationer och hot om uppsägelse och polisanmälan. Ytterligare en aspekt som 

utmärker fallet med Paolo var att det var andra organisationer än Karolinska Institutet 

som genomförde utredningar kring läkarens utföranden. 

 

  



  
 

41 

8 Likheter och skillnader 
I studiens sista analyskapitel kommer vi att identifiera och diskutera likheter och 

skillnader mellan de fyra fallen för att hitta vad svenska visselblåsares processer har 

gemensamt. Vår studiens fyra visselblåsare kommer nu även att benämnas med både 

för- och efternamn för att förtydliga vem som diskuteras i respektive sammanhang.   

 

Omständigheterna kring beslutet att avfyra kritik 
Vi har jämfört likheter och skillnader utifrån studiens fyra fall av visselblåsare för att 

skapa mer förståelse kring processerna. Vi bedömer att alla visselblåsare har identifierat 

missförhållanden inom sina organisationer, som även varit den stora anledningen till 

deras framförande av kritik. Tre av studiens fall av visselblåsning innefattade kritik 

kring personer som skadats, men vad som skiljer sig från de andra fallen är Anders 

Ahlmarks visselblåsning som har riktat in sig mer mot fartygets säkerhet och 

miljöförstöringen efter olyckan.  

 

Samtliga visselblåsare har anställning inom den organisation de framfört kritik mot, 

men Anders Kompass skiljer sig från resterande då han är den enda av dem som besitter 

en chefsposition. Anders Kompass arbetade som chef på fältavdelningen på FN:s 

högkommissarie för mänskliga rättigheter, Ingvar Bratt arbetade på Bofors som 

utvecklare inom teknik för robotar, Anders Ahlmark var kartritare på Sjöfartsverket och 

Karl-Henrik Grinnemo var läkare på Karolinska sjukhuset. Vi bedömer att 

visselblåsarnas positioner i organisationerna inte är väsentliga, alla har möjlighet att 

blåsa i visselpipan oavsett vilken befattning personen har i sitt arbete.  

 

Vad beträffar informationen som lett till att visselblåsarna framfört sin kritik så skiljer 

det sig mellan visselblåsarna. Anders Kompass var den person som fick informationen 

kring de sexuella övergreppen till sig och upptäckte därmed inte missförhållandet själv. 

Ingvar Bratt fick reda på information om organisationens missförhållande från en 

journalist men hade kunskap om utförandet sedan tidigare, vad han inte visste var att 

utförandet var olagligt. Anders Ahlmark upptäckte själv att företaget inte gjort 

markeringar på sjökortet som var anledningen bakom fartygets olycka, han fick även 

veta att företaget vetat om att markeringen saknats på sjökortet. Karl-Henrik Grinnemo 

och de andra läkarna undersökte och samlade ihop information om Paolo Macchiarini 

forskning, där de fann att inga ansökningar om tillstånd hade gjorts. Vi har tolkat att en 
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visselblåsare inte själv behöver vara den som påträffar eller upptäcker informationen 

som leder till kritik. Det är informationen som framförs som är det viktiga och att 

personerna inte väljer att ignorerar problemet bara för att personen inte påträffat 

problemet själv.  

 

Händelseförloppet i samband med att någon framför kritik 

I överlämnandet av kritik kring förhållandena tog Anders Kompass ett beslut att föra 

vidare informationen till sin chef för att rättfärdiga händelsen med soldaterna. Även 

Anders Ahlmark och Karl-Henrik Grinnemo har valt att lämna över informationen 

internt inom organisationen till skillnad från Ingvar Bratt som valt att överlämna 

informationen externt så att hans identitet kunde förbli anonym. Vi bedömer att det kan 

vara bättre för organisationen om kritiken framförs internt till en början för att möjlighet 

till förändring ska finnas och att organisationen i fråga tar åt sig kritiken. Men om 

kritiken endast framförs externt kan det komma som en chock för organisationen och 

skapa svårigheter kring förbättring och möjligheter att ändra problemen innan 

informationen blir offentlig. Tre av studiens visselblåsare gick till media till skillnad 

från Anders Kompass som medverkade efter framförandet i domstol då han kunde prata 

öppet om kritiken. Vi hittade en likhet som finns mellan alla visselblåsarna och det är 

följderna efter framförandet av kritiken. Att det inte var någon organisation som gjorde 

något för att förändra de missförhållanden som pågick och som hade kritiserats.  

 

Ytterligare en likhet som finns mellan studiens fyra visselblåsare är de bevis personerna 

haft vid framförandet av kritiken. Vi anser att det är viktigt för en visselblåsare att ha 

bevis för sin kritik för att det ska finnas möjligheter till förändring, om visselblåsare inte 

har bevis kan det generera i negativa konsekvenser för personen. Studiens fyra 

organisationer försökte även aktivt att tysta ner kritiken som framförts av visselblåsarna. 

Omfattningen av antalet anställda som direkt var inblandade i missförhållandena skiljer 

sig mellan visselblåsarna. Ingvar Bratts visselblåsning omfattar nästan hela 

organisationen. Medan i de tre resterande fallen var det endast en del eller en liten grupp 

anställda som var inblandade eller hade kunskap om händelserna. Vi anser att oavsett 

hur många personer som varit inblandade i missförhållandena är det fortfarande lika 

viktigt att framföra kritiken. Det finns en risk att ett litet problem blir större om ingen 

noterar och framför problemet.  
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De reaktioner som följde med visselblåsningen skiljde sig mellan visselblåsarna. Ingvar 

Bratt fick vidkänna majoriteten av sina reaktioner från externa parter vilket skiljer sig 

från de övriga tre som fick majoriteten av sina reaktioner från interna parter. Vi 

bedömer att oavsett om personen blåser internt eller externt eller säger upp sin 

anställning är det viktigt att  framföra kritiken. Vi anser att visselblåsarna har fått 

vidkännas konsekvenser oavsett hur de gått tillväga. Vad beträffar olika 

maktförhållanden inom organisationerna fick Anders Kompass, Anders Ahlmark och 

Karl-Henrik Grinnemo utstå hinder i form av makt inom organisationerna. Men det som 

skiljer Ingvar Bratt från övriga visselblåsare i studien är att hans visselblåsning fick 

utstå hinder i form av makt från organisationen men även från svenska regeringen. Vi 

bedömer  att alla fyra visselblåsare har blivit påverkade eller förhindrade att föra fram 

sin kritik på grund av högre chefers maktpositioner inom organisationerna.  

 

En skillnad vi kan se är att i framförandet av kritiken framkom det att en av 

organisationerna brutit mot lagen, nämligen Bofors i samband med deras export av 

vapen till krigsdrabbade länder. Det finns även två visselblåsare i studien som har fått 

medverka i domstol som resultat av deras visselblåsning. Anders Kompass medverkade 

i domstol för att försöka återta sin tjänst inom FN då han ansåg att avstängningen 

saknade grund. Vad beträffar Anders Ahlmark medverkade han i domstol som ett 

resultat av hans visselblåsning där hans ord stod mot Sjöfartsverkets. Som en effekt av 

Anders Ahlmarks visselblåsning förnyades den gamla lagen om fartygssäkerhet. 

 

Konsekvenser av visselblåsning  

Innan Ingvar Bratt framförde sin kritik insåg han att han skrivit på ett kontrakt med 

tystnadsplikt som skulle hindra honom från att prata om problemet externt. Vad 

beträffar de fyra läkarna som blåst i visselpipan kring otillåtna operationer skyddas även 

den informationen av tystnadsplikt. Vad som skiljer sig från de andra två fallen är att de 

andra inte hade tystnadsplikt inom sina organisationer. De fyra läkarna som tillsammans 

blåst i visselpipan skiljer sig från studiens resterande visselblåsare då de handlat 

ensamma. Vi bedömer framförandet av kritik utifrån att det inte spelar någon roll om 

personen är ensam eller i grupp eftersom alla studiens visselblåsare fått vidkänna 

konsekvenser. Vad beträffar kritiken som riktats mot Paolo Macchiarini riktades det 

även klagomål från andra organisationer som direkt blev inblandade i samband med de 

fyra läkarnas visselblåsning. 
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Studiens visselblåsare har utsatts för risker men vad som skiljer Ingvar Bratt från de 

andra är att han valt att avsluta sin anställning innan han framförde kritiken, vilket 

resulterade i att han inte fick vidkänna några personliga risker inom organisationen. De 

övriga tre visselblåsarna fick utstå personlig risk och yrkesmässig vederläggning i form 

av avstängning, hot och omplacering. Vi bedömer att Ingvar Bratts fall av 

visselblåsning var det med störst positiv utgång eftersom han valt att avsluta sin 

anställning innan han framförde sin kritik. Studiens visselblåsare fick alla utstå 

konsekvenser av sitt  blåsande. De fyra läkarna blev utsatta för hot och yrkesmässiga 

konsekvenser och några sa sedan upp sin anställning, Anders Ahlmark blev omplacerad 

och tilldelad nya arbetsuppgifter, Anders Kompass blev avstängd men fick senare 

komma tillbaka till sin tjänst och Ingvar Bratt hade redan sagt upp sin anställning. 
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9 Slutsats 
Studiens sista kapitel kommer att diskutera uppsatsens slutsats och svara på studiens 

problemformulering samt förslag till vidare forskning.  

 

Studiens syfte var att förstå svenska visselblåsares processer med hjälp av tre kategorier. 

Studien har bidragit till att skapa mer förståelse inom fenomenet visselblåsning och 

processen en visselblåsare går igenom. I studiens problemformulering diskuterade vi 

tidigare bidrag och studier som finns inom forskningsområdet och vad som vi ansåg 

saknats inom ämnet. Vi ansåg att det saknats forskning inom ämnet utifrån kulturella 

skillnader, därför valde vi att basera studien på svenska visselblåsare. När vi började vår 

studie diskuterade vi tidigare studier inom visselblåsning för att förstå vad som redan 

har hänt. Vi hittade fyra olika forskare som hade studerat visselblåsning på olika sätt. 

Om vi utgår från Ackerleys (2015) studie om personen väljer att blunda för 

omständigheterna eller väljer att framföra kritiken som personen har underlag för och 

var isåfall konsekvenserna hamnar. Ackerley anser att konsekvenserna antingen hamnar 

hos visselblåsaren eller hos de ansvariga inom organisationen. Vi anser att vår studie 

om svenska visselblåsare stödjer Ackerleys (2015) studie eftersom samtliga 

visselblåsare och organisationer fått vidkänna konsekvenser. Men vi vill även föra en 

diskussion om att i samtliga fall har både organisationen och visselblåsaren utsatts för 

konsekvenser, inte i något fall har det endast varit en av parterna.   

 

En annan studie inom visselblåsning har gjorts av Andrade (2014), som studerat det 

etiska dilemmat som finns angående lojalitet och konflikter i en organisation. Vi anser 

inte att det etiska dilemmat har varit en stor del i beslutet att blåsa i visselpipan för 

samtliga visselblåsare och därför motsätter vi oss Andrades (2014 studie. Den tredje 

studien gjordes av Miceli, Near och Dworkin (2008), som påstår att många om inte alla 

visselblåsares mål är att förhindra negativa omständigheter och felaktigt handlande 

bland anställda, kunder och samhällen. Miceli, Near och Dworkins (2008) studie 

stämmer överens med vår studies visselblåsare då samtliga har velat förhindra 

ytterligare negativa omständigheter. Men det är först efter att dem upptäckt 

missförhållandena som de har blåst i visselpipan för att förhindra ytterligare skada.  

 

Den fjärde studien om visselblåsare är Pittroff (2013), som undersökt visselblåsarsystem 

för att hjälpa medarbetare att blåsa i visselpipan så att organisationen kan åtgärda 
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problemen. Vår studie är inte relevant till Pittroffs (2013) studie eftersom ingen av 

följande organisationer har uppgett att de haft ett visselblåsarsystem som kunnat hjälpa 

visselblåsaren i sitt larmande.  

 

Det är utifrån tidigare studier som vi har valt inom vilket ämne vi vill angripa 

problemet. Vi ansåg att utifrån ovanstående studier har det saknats forskning som 

undersöker visselblåsare som blåst i visselpipan och vilka följderna blev i samband med 

larmet. I vår studie har vi dragit en slutsats kring vad svenska visselblåsare har 

gemensamt i sina processer. Som svar på studiens problemformulering bedömer vi att 

det som gäller visselblåsarna är att alla har identifierat missförhållanden som skett inom 

de organisationer där de haft anställning. Studiens fyra visselblåsare har även haft bevis 

för sin visselblåsning vare sig de samlat in den själv eller fått den till sig. De 

organisationer som visselblåsarna haft anställning hos har alla försökt att tysta ner den 

kritik som framförts utan att försöka förändra omständigheterna. Studiens visselblåsare 

blev alla utsatta för negativa konsekvenser som följd av sin visselblåsning, ingen av 

dem blev yrkesmässigt belönade för sin insats.  

 

Visselblåsares DNA 

Det vi anser är intressant i vår studie är resultatet av vad visselblåsarna i sina respektive 

processer inte har gemensamt, deras skillnader. Studiens fyra fall av visselblåsning har 

en hög grad av individualitet och skiljer sig mer eller mindre från ett annat fall. Det 

finns vissa likheter men desto större skillnader i deras processer. Vi vill därför dra en 

slutsats att alla visselblåsares processer är unika och det går inte att dra en generell 

slusats eller definition kring hur en process kommer att gå till. Vi vill återkoppla till 

studiens tre problemområden som alla visselblåsare gått igenom. Alla aspekter i 

problemområdena är inte relevanta för varje enskild process men det går att urskilja 

olika steg som visselblåsaren måste gå igenom. Det går därmed att dra en slusats att 

varje visselblåsare i studien har gått igenom en krävande process i sitt framförande av 

kritik. Vi har valt att benämna vår studie “visselblåsares DNA” då vi vill framhäva att 

alla människor är unika, ingen människa är den andra lik. Som ett resultat av vår studie 

vill vi använda ordet DNA för att framhäva att ingen process är den andra lik, alla 

visselblåsare är unika i sitt agerande. Det vi däremot kan se är att oavsett om alla 

visselblåsare är unika eller inte, är det oerhört viktigt att dessa människor finns så att 

missförhållanden uppmärksammas! 
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Vidare forskning 

I studien har vi endast undersökt svenska visselblåsare och deras visselblåsningsprocess. 

Som förslag på vidare forskning anser vi att det krävs ytterligare forskning inom ett 

större geografiskt perspektiv. I studien har vi endast försökt att skapa förståelse kring 

vad som händer med personen som blåser i visselpipan samt vissa delar av 

organisationerna. Vi vill ge förslag på vidare forskning att undersöka vad som händer 

med organisationerna och vilka deras konsekvenser kan bli om en visselblåsare blåser i 

visselpipan och får rätt i sin anklagelse.  
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