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Abstract 

The core value of any democracy is the right to freedom of expression and thought. In a 

system of representative democracy, the citizens vote in regular elections to choose a 

representative to best govern their interests. Of importance is a chance for citizens to have 

insight into how the public authorities exercise the power given to them. The principle of 

public access to information is a fundamental principle in Sweden’s form of government and 

is supposed to ensure transparency regarding public sector activities. One way to achieve 

transparency is with the possibility for officials to report alleged illegal, immoral, or 

illegitimate practices directly to the organization, an act known as whistleblowing. The 

question of possible corruption in Swedish municipalities has become a topic of discussion. A 

concern for an extensive silence within the public sector from numerous actors such as media 

and labor organizations has also arisen.  

The contribution of this study is to analyze and evaluate the possibilities provided by Swedish 

municipalities to encourage internal whistleblowing, as previous research stresses its value for 

the organizational integrity and ethical climate. Applying a qualitative method, the aim of this 

thesis is to empirically study policies and documents for implemented whistleblowing 

systems in Swedish municipalities. The results show that the ways vary in which it is made 

possible for public employees to blow the whistle within their organization. Most of the 

reporting channels are managed within the municipality. Possibilities for external reporting, 

which could strengthen review of reported wrongdoings, are limited. The used definition in 

Swedish municipalities mainly refers to corruption as a behavior that violates the law. The 

definition is problematic as it might fail to detect other forms of corruption such as nepotism, 

cronyism, or discrimination. Implemented whistleblowing systems do not guarantee a high 

sense of protection for a reporting person. A fear of retaliation could therefore have the effect 

of employees not reporting. The results of this thesis are of great importance as it shows that 

Swedish municipalities might not gain information of potential wrongdoings and unethical 

practices.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Alla ska få tänka och tycka vad man vill i en demokrati, och ges möjlighet att uttrycka sina 

åsikter öppet. I en representativ demokrati väljer invånarna i regelbundna val politiker som 

representerar dem och styr landet. För invånarnas delaktighet ska det finnas en öppenhet i hur 

svenska myndigheter arbetar. Offentlighetsprincipen är en garanti för att den som vill ska få 

en insyn i myndigheters och kommuners arbete.1 I regeringsformens (RF) andra kapitel 

tillförsäkras var och en vissa grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till det 

allmänna.2 En av de viktigaste är yttrandefriheten.3 Yttrandefriheten gäller alla enskilda och 

anställda, och för de offentligt anställda innefattar det också ett skydd gentemot arbetsgivaren 

eftersom arbetsgivaren är en representant för det allmänna.4 För att åstadkomma en 

offentlighet ska anställda i en myndighet kunna slå larm om missförhållanden. I Sverige 

återfinns denna rättighet bland annat i meddelarfriheten, där alla anställda inom offentlig 

verksamhet kan, utan risk för påföljd, lämna uppgifter (även sekretessbelagda uppgifter i viss 

utsträckning) till massmedier för publicering. Meddelarfriheten innebär dessutom ett förbud i 

att försöka efterforska källor.5  

Fastän offentligt anställdas skydd till yttrande- och åsiktsfrihet ska vara stark, finns det fall 

som indikerar på eventuell korruption i svenska kommuner.6 En fråga om utbredd 

tystnadskultur inom offentliga myndigheter har lyfts.7 Det har förekommit försök att i 

 
1 Riksdagen. Grundlagarna. Riksdagen. 2022. https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-
riksdagen/demokrati/grundlagarna/ (Hämtad 2022-04-13). 
2 SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform. 
3 Prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet, 6. 
4 Lagrådsremiss 2021-04-15 Genomförande av visselblåsardirektivet 
https://www.regeringen.se/498013/contentassets/d5b72eb112f64daebbb1378b8969b550/genomforande-av-
visselblasardirektivet.pdf, 26. 
5 Åklagarmyndigheten. Meddelarfrihet. Åklagarmyndigheten. 
https://www.aklagare.se/ordlista/m/meddelarfrihet/ (Hämtad 2022-04-05). 
6 Peter Esaiasson, Carina Gunnarsson och Bo Rothstein. ”Jämför korruptionen i Sverige med södra Italien”, 
Dagens Nyheter, 21 december 2021. 
7 Karin Lindgren och Niklas Lindstedt. ”Lågt i tak: Allt färre vågar kritisera på jobbet”, Tidningen Vision. 20 
augusti 2021. https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2021/nr5/lagt-i-tak-allt-farre-vagar-kritisera-pa-jobbet/ 
(Hämtad 2022-03-18); Anna Ekström. Finns det en tystnadskultur i Göteborg stad?. Styrelsehandling Nr 8. Bilaga 
1A 26 augusti 2021. ; Fackförbundet ST. Tyst stat- om den hotade öppenheten i statlig förvaltning. 
https://st.org/press-och-opinion/rapporter/2021-tyst-stat-om-den-hotade-oppenheten-i-statlig-forvaltning 
(Hämtad 2022-03-28). 
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anställningsavtal avtala bort meddelarfriheten.8 En enkätundersökning visar att anställdas 

kunskap om denna rättighet varierar.9 I en lagrådsremiss för genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv (det så kallade visselblåsardirektivet) betonas att en 

stor del av den offentliga verksamheten i Sverige bedrivs av kommuner och regioner.10  

Att myndigheter själva möjliggör för anställda att påtala olika missförhållanden gör att 

oegentligheter såsom korruption kan uppmärksammas. Ett sätt är genom visselblåsning. 

Visselblåsning innebär att en person larmar om oegentligheter och missförhållanden. 

Begreppet beskriver även åtgärder som organisationer vidtar för en möjlighet till att kunna 

rapportera misstankar om oegentligheter. Möjligheten till trygg visselblåsning som blir tagen 

på allvar förklaras vara grundläggande för antikorruptionsarbetet.11 Tidigare forskning visar 

på att anställda som bevittnar olika slags förseelser inte rapporterar de i stor utsträckning.12 

Organisationskulturen betonas av tidigare litteratur spela en viktig roll och en uppmuntran till 

visselblåsning främjar ett etiskt organisationsklimat.13 Om anställda inte talar om 

oegentligheter kan en norm av tystnad etableras som i sin tur leder till en hög grad av tolerans 

för etiska överträdelser inom organisationen.14  

Framträdande är att myndigheter kan uppmuntra men också begränsa anställdas möjlighet till 

att anmäla missförhållanden. Den välfärd som medborgare förses med produceras till stor del 

av kommuner. En fråga som uppstår är hur svenska kommuner skapar förutsättningar för 

anställdas möjligheter att påtala eventuella oegentligheter? Arbetet undersöker därför vilka 

förutsättningar anställda ges att visselblåsa i svenska kommuner. Materialet som analyseras är 

styrdokument för kommuners inrättade visselblåsarfunktioner. Resultaten visar att av 75 

kontaktade kommuner så har majoriteten av kommuner inte ett styrdokument för en 

visselblåsarfunktion. Av innehållen i undersökta styrdokument visas att majoriteten av 

 
8 Robin Folkö, Roger Sundberg och Linus Nilsson. ”Nyköpings kommun avtalar bort grundlagen”, 
Södermanlands Nyheter, 4 februari 2020.  
9 Johannes Tångeberg. ”Kommunerna drar lärdom av tidningens enkät om öppenhet”, Eskilstuna-Kuriren, 4 
februari 2020. 
10 Lagrådsremiss 2021-04-15 Genomförande av visselblåsardirektivet, 138. 
11 Institutet mot mutor. Visselblåsning. Institutet mot mutor. 
https://www.institutetmotmutor.se/kunskapsbank/ordlista/visselblasning/ (Hämtad 2022-04-05). 
12 Jeannette Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” Public Administration 78, 
Nr.5 (2018): 717.  
13 Janet P. Near och Marcia P. Miceli. “Organizational dissidence: The case of whistleblowing,” Journal of 
Business Ethics 4, Nr.4, (1985): 7. ; Taylor, “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 
718. 
14 Taylor, “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,”, 718. ; Thomas Olesen. 
“Democracy’s autonomy dilemma: Whistleblowing and the politics of disclosure,” Sociological Theory 39, Nr.4 
(2021): 247. 
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kommuner hanterar sina visselblåsarfunktioner inom kommunen och inte möjliggör för sina 

anställda att kunna rapportera till en extern part utanför kommunen, vilket skulle stärka en 

mer objektiv bedömning av inkomna anmälningar. 

Visselblåsarfunktionen förklaras i flertalet kommuner vara avsedd för anställda, och endast ett 

fåtal kommuners styrdokument uttrycker att det även går för allmänheten att göra en anmälan. 

Ett skydd säkerställs inte alltid för en anställd mot kommunen som arbetsplats, medan det i 

vissa kommuner finns ett skydd med en anonymitet som möjliggörs i funktionen. Det kan i 

sin tur ha en påverkan till anmälningsbenägenheten hos anställda som oroar sig för eventuella 

repressalier, eftersom de flesta kommuner hanterar dessa ärenden internt. En snäv definition 

som endast ser korruption som tydliga lagbrott kan förbise partiska och korrupta beteenden. 

När definitionen på korruption också belyser partiska och korrupta beteenden, exempelvis 

svågerpolitik, favorisering och diskriminering uppmuntras anställda att rapportera mer av det 

som de upptäcker. Vad som kan anmälas i respektive kommuns visselblåsarfunktion skiljer 

sig åt och de flesta kommuner förklarar oegentligheter som tydliga lagbrott, vilket medför 

högre krav på den som gör en anmälan via funktionen. Detta kan vara en begränsning för att 

uppmärksamma olagliga och oetiska förfaranden i svenska kommuner.  

1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om svenska myndigheter uppmuntrar eller begränsar sina 

anställda till att uppmärksamma missförhållanden genom så kallad visselblåsning. Svenska 

myndigheters styrdokument ger en inblick i hur anställdas yttrandefrihet kommer till uttryck 

och vilken möjlighet anställda har att slå larm om olagliga och oetiska händelser i 

organisationen. Med en utgångspunkt i perspektiv av förvaltningsetik, liberal demokrati, 

quality of government, och tidigare forskning undersöks de förutsättningar som finns för 

anställda att visselblåsa i svenska myndigheter. Frågeställningen som ska besvaras är därmed 

vilka förutsättningar ger svenska myndigheter anställda att visselblåsa utifrån sina 

styrdokument för visselblåsarfunktioner?  

Det ska finnas ett starkt skydd för yttrandefriheten i Sverige. Hur svenska kommuner 

kommunicerar det till sina anställda synliggör vilka förutsättningar anställda har att 

visselblåsa. Undersökningen ger ett bidrag till hur svenska kommuner uppmärksammar 

visselblåsning som en viktig del i arbetet mot oegentligheter. Det som i undersökningen 

påvisas kan eventuellt tala för anställdas möjligheter till visselblåsning i svenska myndigheter 

på en större skala. Med undersökningens empiriska bidrag i form av en utförd analys av 
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svenska kommuners styrdokument går det att visar hur detta förmedlas av kommuner till sina 

anställda. Innehållet i dokumenten visar på hur kommuner uppmuntrar eller begränsar 

anställdas möjlighet till att vara en del i att uppmärksamma olagliga och oetiska förfaranden i 

verksamheten.  

I och med det EU-direktiv som ska genomföras i Sverige genom en ny visselblåsarlag, vilken 

också innebär att införa rapporteringskanaler för visselblåsning inte är genomförd ännu, så 

ligger den inte som grund till undersökningen. Den kommer därmed inte att utgöra en del av 

arbetets fortsatta analys. Analysen avser inte att genomföra en rättslig analys av gällande 

svensk rätt. Undersökningen kan däremot ge en inblick i hur detta möjliggörs för anställda i 

svenska kommuner när kommunerna själva har en påverkan i anställdas förutsättningar att 

visselblåsa i verksamheten.  

2. Bakgrund- Visselblåsning i Sverige och Europa 

Visselblåsning som fenomen förklaras inte vara något nytt. Det har emellertid tagit tid innan 

det har kommit att bli uppmärksammat och accepterat. Europeiska unionen (EU) med dess 

föregångare har inte haft en öppenhet i sin styrning, utan det är efter Maastrichtfördraget som 

europeiska institutioner öppnade upp för insyn.15 En framträdande förändring under 1970- och 

80-talen bestod i att ett större stöd visades för visselblåsaren. Transparens kom att bli ett 

slagord i EU.16 För första gången var transparens och visselblåsning som koncept 

sammanlänkade till demokrati och grundat på medborgares rätt att bli informerade.17 Det 

insisteras på att organisationens autonomi aldrig får vara absolut och att medborgare i en 

demokrati har en rätt att veta vad som sker i regeringar, stater och företag.18 Uppkomsten av 

visselblåsning som begrepp och legitim demokratisk praktik i början av 1970-talet 

representerar också en viktig förändring av demokratisk karaktär.19 Visselblåsare stod för en 

radikal utvidgning av avslöjandepolitiken och en möjlighet till en granskning av 

organisationer. Från sin privilegierade insider- och individuella anställningsposition har 

 
15 Joris Gijsenbergh. “From neglect to protection: Attitudes towards whistleblowers in the European Institutions 
(1957-2002),” Politics and Governance 9, Nr.1 (2021): 282. 
16 Ibid, 281. 
17 Ibid, 287. 
18 Thomas Olesen. “Democracy’s autonomy dilemma: Whistleblowing and the politics of disclosure,” 
Sociological Theory 39, Nr.4 (2021): 248. 
19 Ibid, 258. 
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visselblåsare tillgång till information som kan vara svåråtkomlig och osynlig för journalister, 

aktivister och lagstiftare.20 

Effekten av en öppenhet för offentligt förtroende handlar om individens uppfattning av att ha 

en möjlighet till meningsfullt politiskt deltagande. Regeringars ansträngningar att öppna upp 

organisationens procedurer ämnar stärka relationen mellan medborgare och regeringen. Den 

drivande faktorn menas vara lågt eller sjunkande förtroende för det offentliga. En strukturell 

öppenhet förknippas generellt med ett högre förtroende.21 Avslöjanden som görs med 

visselblåsning avser att uppmärksamma offentligheten eller myndigheter i syfte att kunna 

stoppa och förebygga fortsatta oegentligheter. Vikten av att meddela allmänheten är främst på 

grund av de långtgående konsekvenser som det kan få. Att avslöja tjänstepersoner eller 

politikers bedrägerier och korruption kan motverka enorma förluster av offentliga ekonomiska 

medel och öka integriteten.22 Demokratin behöver till viss del vara transparent för 

medborgares möjlighet till ansvarsutkrävande. Fastän demokratiska regeringar tenderar att 

vara transparenta så kan sekretessen missbrukas, genom att det blir kostsamt att begära ut 

offentliga handlingar och att oegentligheter inte rapporteras.23 

Visselblåsning utgör en positiv handling eftersom någon vill hindra ett allvarligt problem från 

att orsaka skada på andra. Hur personen och personens handlande benämns har en inverkan på 

om personen bemöts med beröm eller kritik. Beroende på om personen som släpper 

information benämns som visselblåsare eller röjare påverkar det hur de betraktas. Det i sig har 

visats kunna ha kraftfulla effekter på allmänna åsikter.24 Vid få tillfällen får visselblåsare det 

bemötande som de tror att de ska få.25 I allmänhet har det visats att visselblåsare förväntar sig 

att avslöjandet ska mottas på ett positivt sätt från arbetsgivare, kollegor och från samhället i 

stort. Snarare utsätts de för trakasserier, blir omplacerade eller tilldelade sämre 

arbetsuppgifter.26 De ses som ”förrädare” i stället för modiga människor.27 Om en anställd 

tror att det leder till större skada än nytta för individer eller grupper inom organisationen kan 

 
20 Ibid, 250. 
21 Lisa Schmidthuber, Alex Ingrams och Dennis Hilgers. “Government openness and public trust: The mediating 
role of democratic capacity,” Public Administration Review 81, Nr.1 (2021): 91. 
22 Abraham Mansbach. “Political surplus of whistleblowing: A case study,” Business Ethics (Oxford, England) 16, 
Nr.2 (2007): 124. 
23 Michael R. Touchton, et al., “Whistleblowing or leaking? Public opinion toward Assange, Manning and 
Snowden,” Research & Politics 7, Nr.1, (2020), 1. 
24 Touchton, et al., “Whistleblowing or leaking? Public opinion toward Assange, Manning and Snowden”, 2. 
25 Mansbach. “Political surplus of whistleblowing: A case study,” 128. 
26 Ibid, 126-127. 
27 Lennart Lundquist. Slutet på yttrandefriheten (Och demokratin?). Volume 164. (Stockholm: Carlsson, 2012), 
19. 
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det utgöra ett hinder för att rapportera en händelse.28 Många visselblåsare upplever inte bara 

repressalier från sin organisation utan också från kollegor som känner sig provocerade av 

deras illojalitet.29 

I en svensk kontext förklaras mänskliga rättigheter och dess roll vara ett relativt välkänt 

begrepp. Många myndigheter är medvetna om mänskliga rättigheters betydelse i det dagliga 

beslutsfattandet i mötet mellan myndigheten och den enskilde. Däremot syns inte korruption 

som begrepp i diskussionen i lika stor omfattning.30 En problematik kan vara alltför snäva 

definitioner på korruption. Vissa uttryck för korruption som tagande och givande av muta 

eller trolöshet mot huvudman är kriminaliserade i de flesta länder. Ofta saknas däremot en 

generell reglering av korruption.31 Världsbanken och Internationella valutafonden definierar 

korruption som ”abuse of public office for private gain”.32 Transparency Internationals 

definition på korruption är “the abuse of entrusted power for private gain”.33 Gemensamt för 

definitioner av korruption är att det är en fråga om utnyttjande av en offentlig ställning för att 

uppnå privata fördelar.34 Om kraven innebär att handlandet är kriminaliserat eller olagligt, så 

medför det att många handlingar som allmänt uppfattas som korruption inte tas med. Utifrån 

det är inte all korruption kriminaliserad eller olaglig.35  

För att mänskliga rättigheter ska kunna respekteras i en myndighet krävs en frånvaro av 

korruption.36 Den svenska självbilden tycks vara att Sverige är någorlunda befriad från 

korruption.37 I och med bilden av korruption som frånvarande, behövs en insikt av att 

korruption även existerar i Sverige och i svenska myndigheter.38 Medvetenheten om att 

korruption finns och är ett ständigt hot bidrar till att arbetet mot korruption förbättras.39  

 
28 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 719. 
29 Olesen. “Democracy’s autonomy dilemma: Whistleblowing and the politics of disclosure,” 251. 
30 Olle Lundin, “Korruption och mänskliga rättigheter.” I Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, red. Anna- 
Sara Lind och Olle Lundin (Lund: Studentlitteratur 2021), 203–204. 
31 Lundin, ”Korruption och mänskliga rättigheter”, 205. 
32 International Monetary Fund. Addressing Corruption with Clarity. International Monetary Fund. 2017. 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/18/sp091817-addressing-corruption-with-
clarity#:~:text=The%20IMF%2C%20in%20line%20with%20other%20international%20organizations%2C,involvin
g%20multiple%20actors%20who%20operate%20in%20the%20shadows (Hämtad 2022-04-17). 
33 Transparency International. What is corruption?. 2022. https://www.transparency.org/en/what-is-corruption 
(Hämtad 2022-04-17). 
34 Lundin, ”Korruption och mänskliga rättigheter”, 205. 
35 Ibid, 205. 
36 Lundin, ”Korruption och mänskliga rättigheter”, 217. 
37 Ibid, 203–204. 
38 Ibid, 219. 
39 Ibid, 218. 
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Yttrandefriheten anses av vissa vara särskilt betydelsefull för västdemokratin.40 Även 

Europakonventionen (EKMR) kan anses utgå från en liberaldemokratisk styrelseform, i och 

med att den i hög grad värnar om civila och politiska rättigheter såsom individuell frihet och 

yttrande-, åsikts- och föreningsfrihet.41 I och med Europaparlamentet och rådets direktiv 

(visselblåsardirektivet),42 har en ny visselblåsarlag trätt i kraft.43 Men personer som 

rapporterar om missförhållanden förklaras också genom Sveriges internationella åtaganden ha 

ett visst skydd mot repressalier. Europakonventionen har inkorporerats i svensk rätt och gäller 

sedan 1995 som svensk lag.44 I enlighet med 2:19 RF framgår att lag eller annan föreskrift 

inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna.45  

I artikel 10 EKMR återfinns rätten till yttrandefrihet.46 Att uppmärksamma olagliga eller 

omoraliska förfaranden faller inom yttrandefriheten i enlighet med artikel 10 EKMR.47 

Europadomstolen hänvisar till bland annat Europarådets resolution som definierar en 

visselblåsare som en person som rapporterar eller avslöjar information om en fara eller skada 

som denne fått i ett arbetsrelaterat sammanhang, både inom privat- och offentlig sektor, som 

är av allmänintresse.48 Rapportering sker antingen internt inom organisationen eller företag, 

eller till en utomstående myndighet. Avslöjande innebär att informationen offentliggörs.49 

Europadomstolen hänvisar också till Europarådets parlamentariska församlings resolution om 

skyddet för visselblåsare50 som viktig för individer som slår larm i syfte att stoppa 

oegentligheter som utsätter andra individer för risk. Det i sin tur stärker en möjlighet till 

ansvarsutkrävande för att motverka korruption och underlåtenhet i både privat- och offentlig 

sektor.51 Rätten till yttrandefrihet och informationsutbyte är fundamentala i en demokrati. 

 
40 Lundquist. Slutet på yttrandefriheten (Och demokratin?), 34. 
41 Rory O’Connell. Law, democracy and the European Court of Human Rights. (Cambridge, United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2020), 7. 
42 Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som 
rapporterar om överträdelser av unionsrätten. 
43 SFS 2021:890 Lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 
44 Prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet, 6. 
45 SFS 1974:152 Kungörelse om beslutad ny regeringsform. 
46 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950. 
47 Council of Europe/European Court of Human Rights. Guide on article 10 on the European Convention on 
Human Rights. Council of Europe/ European Court of Human Rights. 2021, 65, §379. 
48 Council of Europe. Protection of whistleblowers. Recommendation CM/Rec (2014)7 and explanatory 
memorandum, 6. 
49 Council of Europe. Protection of whistleblowers. Recommendation CM/Rec (2014)7 and explanatory 
memorandum, 7. 
50 Parlamentary Assembly of the Council of Europe. Protection of “whistle-blowers”. Resolution 1729 (2010).  
51 Council of Europe/European Court of Human Rights. Guide on article 10 on the European Convention on 
Human Rights. Council of Europe/ European Court of Human Rights. 2021, 66, §382. 
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Visselblåsare som rapporterar eller offentliggör information om eventuell fara och skada som 

är av allmänintresse bidrar till en ökad transparens och möjlighet till demokratiskt 

ansvarsutkrävande.52  

Visselblåsning betonas vara en viktig del i att uppmärksamma oegentligheter och bidrar till en 

öppenhet för medborgares insyn i den offentliga verksamheten, vilket är av yttersta vikt i en 

demokrati. Det stärker möjligheten till ansvarsutkrävande när den offentliga verksamheten 

inte verkar på ett lagligt eller etiskt sätt. Att det finns en möjlighet för anställda att kunna 

visselblåsa på ett tryggt sätt bidrar till att korruption och andra missförhållanden kan 

upptäckas och motverkas. En uppmuntrande organisationskultur och upplevd tillit för ett 

skydd mot repressalier för en anmälare som väljer att påtala oegentligheter är avgörande 

faktorer vid beslut om visselblåsning.  

3. Teori  

3.1 Liberal demokrati som styrelseform 

I en liberal demokrati utövar folket den yttersta kontrollmakten genom att välja representanter 

i återkommande val.53 Den demokratiska processen ska idealt präglas av en politisk jämlikhet 

som uppnås utifrån Robert Dahls kriterier: effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst 

förståelse och kontroll över dagordningens frågor för alla vuxna medborgare. Med en politisk 

jämlikhet ges alla medborgare en möjlighet att öka sin kunskap genom att ta del av 

information, delta och göra sin röst hörd i den demokratiska processen.54 Liberal demokrati 

vill undvika en alltför styrd stat och det gör att individers rättigheter kan tillgodoses. Folket 

innehar makten och får en kontroll genom deltagande eller genom valda representanter. De 

mänskliga rättigheterna innebär en viss begränsning av statens och dess demokratiska 

institutioners makt för att undvika tyrannisk representation utifrån en majoritet som riskerar 

att inskränka på minoriteters rättigheter.55 Den liberala demokratin förklaras ha tydliga 

fördelar i att den värnar om yttrande- och tryckfriheten, eftersom det blir ett sätt att övervaka 

och kontrollera centralmakten.56 Ett representativt styre i kombination med dessa rättigheter 

har tydliga fördelar i att den öppnar upp för diskussion och kritik. Dessutom förenas 

 
52 Council of Europe. Protection of whistleblowers. Recommendation CM/Rec (2014)7 and explanatory 
memorandum, 5. 
53 David Held, et al. Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. 2a uppl (Göteborg: 
Daidalos, 1997), 132. 
54 Robert A. Dahl. On democracy. (S.I. Yale University Press, 2020), 37-38. 
55 O’Connell. Law, democracy and the European Court of Human Rights, 6. 
56 Held, et al. Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, 140. 
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ansvarighet med yrkeskunnighet och kompetens. På så sätt kombineras fördelarna med ett 

byråkratiskt styre utan dess nackdelar.57 En stark demokrati kan agera motvikt för en alltför 

detaljstyrd stat.58 

Byråkratin förklarar administrationen som avgörande för information men också för 

implementeringen. Det finns därför ett beroende av den för input och output.59 Legitimiteten i 

input menas till möjligheten för medborgare att delta i den politiska processen för 

beslutsfattande, antingen direkt eller indirekt (genom representanter). I ett output-orienterat 

perspektiv diskuteras legitimiteten i ett fattat beslut och dess kvalitet för allmänhetens 

välfärd.60 I en demokrati ska politiker ha ett ansvar gentemot medborgarna.61 En stridighet är 

hur förvaltningen ses på och det utrymme som tjänstepersoner inom förvaltningen har för att i 

sin roll kunna försvara demokratin. Max Weber framställer den byråkratiska organisationen 

som en slags social maskin. Anställda ses som strikt regelföljande experter i sin roll som 

”byråkrater”. I denna typ av analys ses ämbetsmän snarare som ett lydigt politiskt instrument 

än självständigt tänkande företrädare för ett ”rättsstatligt” regelföljande. Den offentliga 

förvaltningen blir mer ett ”effektivt” sätt att utföra och implementera nästintill alla beslut som 

tagits högre upp i hierarkin.62 Politikerna ansvarar för implementerade policys och vet bäst 

vad allmänintresset är, byråkraternas roll är att utföra det som politikerna har beslutat.63 

Det har i många fall visats att medborgare värderar beslutets kvalitet högre än vägen fram till 

beslutet.64 Därför behöver den liberala demokratin inte endast ses som en procedurell 

styrelseform i hur besluten fattats, utan också till faktiska utfall.65 Medborgarnas kontakt sker 

främst genom interaktion med tjänstepersoner i olika befattningar, och det är dessa 

tjänstepersoner genomför och upprätthåller politik. Tjänstepersoner utövar ett visst omdöme 

 
57 Held, et al. Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, 142. 
58 Ibid, 139. 
59 Leif Lewin. Democratic Accountability: Why Choice in Politics is both Possible and Necessary. (Cambridge: 
Mass, Harvard University Press, 2007), 117. 
60 Michael A. Strebel, Daniel Kübler och Frank Marcinkowski. ”The importance of Input and Output legitimacy in 
democratic governance: Evidence from a population-based survey experiment in four West European 
countries,” European Journal of Political Research 58, Nr.2 (2019): 489. 
61 Lewin. Democratic accountability: Why choice in politics is both possible and necessary, 4. 
62 Rolf Å. Gustafsson. Politisk styrning och demokrati: Byråkrati och offentligt arbetsgivarskap i 
historiesociologisk belysning. (Göteborg: Diadalos, 2011), 27. 
63 Lewin. Democratic accountability: Why choice in politics is both possible and necessary, 132. 
64 Strebel, Daniel Kübler och Frank Marcinkowski. ”The importance of Input and Output legitimacy in 
democratic governance: Evidence from a population-based survey experiment in four West European 
countries,” 489. 
65 O’Connell. Law, democracy and the European Court of Human Rights, 6. 
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och handlingsutrymme för hur lagar och policys ska tolkas och tillämpas på medborgare och 

ärenden.66 Ämbetsmännen har alltså en grad av autonomi gentemot lagen och politikerna.67  

3.2 Förvaltningsetiskt perspektiv för att stärka förvaltningens ”output” 

Statens relation till medborgarna är antingen genom inflytande till offentliga myndigheter (i 

”input”) eller genom utövningen av offentliga myndigheter (i ”output”). Politisk jämlikhet 

och opartiskhet överlappar varandra, och en politisk jämlikhet behöver även betonas på 

output-sidan.68 En viktig aspekt för god förvaltning handlar om hur den bedrivs. En 

dysfunktionell relation mellan institutioner leder till svårigheter att förebygga samtida sociala 

och ekonomiska problem. Att endast se lika rätt till inflytande för hur en demokrati ska styras 

är ineffektivt, och utelämnar hur makten faktiskt utövas. Därför behövs ett kriterium som 

betonar opartiskhet.69 Även de mest demokratiskt fattade besluten kan inte ge en garanti mot 

moraliskt oförenliga handlanden.70  

Opartiskhet belyser vikten av att den offentliga makten ska utövas med en princip om att 

behandla likvärdigt. En frånvaro av korruption innebär en faktisk jämlikhet i likvärdig 

behandling som ska finnas i införlivade policys.71 Vid implementering av policys ska det vara 

förbestämt hur olika processer ska gå till för en opartiskhet. Att ge stöd till exempelvis 

socioekonomiska samhällsgrupper behöver inte innebära att det går emot opartiskheten, men 

att neka stöd till följd av sexuell läggning eller etniskt ursprung i policyn skulle göra det. 

Detsamma gäller vid rekrytering av tjänstepersoner när rekryteringen sker utifrån kompetens 

och meriter, och inte av personliga relationer, politisk åskådning, mutor eller etniskt ursprung. 

När lagar och policys implementeras ska inte föreställningar om medborgaren eller ett särskilt 

ärende påverka det som inledningsvis menades när det infördes.72 Ett utövande med en moral 

av opartiskhet ska motverka att den offentliga makten är mottaglig för mutor eller beslutar i 

ärenden som rör dennes bekanta eller familjemedlemmar, och inte gynna några baserat på 

 
66 Daniel Engster. “A public ethics of care for policy implementation,” American Journal of Political Science 64, 
Nr.3, (2020): 621. 
67 Lundquist. Slutet på yttrandefriheten (Och demokratin?), 33. 
68 Bo Rothstein och Jan Teorell. “What is quality of government? A theory of Impartial Government 
Institutions,” Governance (Oxford) 21, Nr.2, (2008): 169-170. 
69 Ibid, 166.  
70 Bo Rothstein. “Quality of Government: Theory and Conceptualization.” I The Oxford Handbook of the Quality 
of Government. Red. Andreas Bågenholm et al. (Oxford: Oxford University Press, 2021), 10. 
71 Rothstein och Teorell. “What is quality of government? A theory of Impartial Government Institutions,” 171. 
72 Ibid, 170. 
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några särskilda intressen vid applicering av lagar och regler. Ett egenintresse som exempelvis 

ekonomisk vinning eller lojalitet för vänner och familj får inte påverka vid beslutsfattande.73  

Opartiskheten belyser det som produceras och utvidgar perspektivet som annars kan riskera 

att missa handlingar som innebär ett missbruk i offentlig sektor. Tidigare definitioner på 

korruption kan bli snäva, exempelvis missbruk av offentlig verksamhet för personlig vinning, 

allmän opinion (när allmänheten uppfattar något som korrupt) eller allmänintresset (att det 

innebär korruption när det går emot allmänintresset).74 Dessa riskerar att inte ta med vissa 

partiska beteenden. En svaghet är att synen på vad ett missbruk av offentlig makt är kan skilja 

sig åt i olika kulturer. Ett villkor som utgår från opartiskhet grundar sig på icke-

diskriminering, är mer universell och undermineras inte av olika kulturella syner på 

korruption. På så sätt förbises inte aspekter som svågerpolitik, nepotism, klientism och 

diskriminering.75  

Det handlar om den institutionella uppbyggnaden mellan politisk och administrativ makt.76 

Förvaltningens centrala position medför att den utgör såväl en positiv möjlighet som ett 

negativt hot för den politiska demokratin. Därför gäller det att ta tillvara ämbetsmännens 

positiva potential,77 de ska vara lojala sitt samvete och kompetens.78 Individer behöver 

demokratiska institutioner och utbildning för att kunna få sina rättigheter respekterade, för att 

också kunna göra anspråk på sina rättigheter om de inte respekteras.79 Att förstärka 

tjänstepersoners funktion är ett sätt att åstadkomma detta.80 Tjänstepersoner förväntas 

försvara det goda och rätta i enlighet med den offentliga etiken,81 för att upprätthålla 

demokratins nödvändiga institutioner.82 Det uppnås endast om myndigheters aktiviteter är 

 
73 Ibid, 176. 
74 Rothstein och Teorell. “What is quality of government? A theory of Impartial Government Institutions,”, 170-
171. 
75 Ibid, 171. 
76 Paul Heywood. Political corruption (Oxford: Blackwell, 1997), 12-13. 
77 Gustafsson. Politisk styrning och demokrati: Byråkrati och offentligt arbetsgivarskap i historiesociologisk 
belysning, 12. 
78 Leif Lewin. Democratic accountability: Why choice in politics is both possible and necessary. (Cambridge: 
Mass, Harvard University Press, 2007), 134. 
79 Helen Lindberg, ”Mänskliga rättigheter och demokratins väktare i den stridbara demokratins tjänst” I 
Mänskliga rättigheter i teori och praktik: Från idé till förvaltning, red. Patrik Bremdal och Johanna Ohlsson. 
(Lund: Studentlitteratur, 2020), 50. 
80 Ibid, 55. 
81 Lundquist. Slutet på yttrandefriheten (Och demokratin?), 55–56. 
82 Lindberg, ”Mänskliga rättigheter och demokratins väktare i den stridbara demokratins tjänst”, 49. 
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transparenta. Medborgare kan omöjligen hålla valda representanter ansvariga för aktiviteter de 

är ovetandes om.83  

För att mänskliga rättigheter ska kunna respekteras i en myndighet krävs en frånvaro av 

korruption.84 Offentlighet är ett av flera verktyg mot korruption.85 Medborgare har rätt att 

utgå från att det allmänna (stat, kommuner och regioner) verkar på ett sätt som följer de 

grundläggande regler som gäller för svensk förvaltning.86 En öppenhet kopplat till en insyn i 

vad som sker inom förvaltningen är av stor vikt eftersom den är en förutsättning för 

medborgardeltagandet.87 En möjlighet till ansvarsutkrävande (accountability) som ett 

demokratiskt värde visar på en vilja till öppenhet.88 Ytterligare handlar ”accountability” om 

ett ansvar som försäkrar ett beteende från tjänstepersoner som är i enlighet med lag och som 

överensstämmer med en god förvaltningsetik. Förutom att det handlar om relationen till 

externa aktörer så handlar det även om internaliserade värderingar.89 Det är avgörande för en 

demokratisk styrning och öppnar upp för en granskning utifrån. En möjlighet till granskning 

och ansvarsutkrävande är av särskild betydelse för kontroll av den utbredda och permanenta 

offentliga byråkratin. Det förser allmänheten med ett sätt att utöva effektiv kontroll.90  

3.3 Ämbetskurage och visselblåsning 

Ett sätt att uppnå det grundläggande demokratiska processkravet på öppenhet är genom 

yttrandefriheten.91 Yttrandefrihet på den offentliga arbetsplatsen blir en garant för att de 

politiska besluten implementeras på ett önskvärt sätt.92 Yttrandefriheten rör rätten om att säga 

ifrån gentemot den offentliga makten och det är demokratiskt viktigt att den inte tas ifrån 

anställda verksamma i den offentliga förvaltningen.93 Frågan är om de som sitter på makten, 

chefer på olika nivåer, gör något som motiverar någon längre ner i (eller utanför) hierarkin att 

säga ifrån.94 Den som gör motstånd mot makten har ett ämbetskurage, vilket motsvarar det 

som för medborgare är civilkurage. Sådant kurage är nödvändigt för demokratin, de 

 
83 Heywood. Political corruption, 7. 
84 Lundin, ”Korruption och mänskliga rättigheter”, 217. 
85 Ibid, 220. 
86 Ibid, 217. 
87 Hans Bengtsson. Offentlig förvaltning: Att arbeta i demokratins tjänst. 2a uppl. Malmö: Gleerups, 2012), 179–
180. 
88 Lewin. Democratic accountability: Why choice in politics is both possible and necessary, 4. 
89 Anwar Shah. Performance accountability and combating corruption. (Washington, DC: World Bank, 2007), 16. 
90 Shah. Performance accountability and combating corruption, 17. 
91 Lundquist. Slutet på yttrandefriheten (Och demokratin?), 33. 
92 Ibid, 34. 
93 Ibid, 14. 
94 Ibid, 13. 
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institutioner i vilka ämbets- och civilkurage möjliggörs är i grunden öppenhetens offentlighet, 

tryckfrihet och yttrandefrihet.95 

Ett sätt för offentligt anställda att påtala missförhållanden i sin myndighet är genom 

visselblåsning. I tidigare forskning förklaras visselblåsning (whistleblowing) som 

”organisationsmedlemmars (före detta eller nuvarande) avslöjande av olaglig, omoralisk eller 

illegitim utövning under kontroll av deras arbetsgivare, till personer eller organisationer som 

kan ha möjlighet att vidta åtgärder”.96 Whistleblowing är att säga ifrån, ett sanningsägande då 

någon säger ifrån i det allmänna intresset när något sker som är olagligt, oetiskt eller 

olämpligt.97 Visselblåsning förkroppsligar två saker: den individuella autonomins övertygelse 

och friheten att i uttryck agera för denna autonomi, som är avgörande för stärkandet av varje 

demokrati.98  

3.4 Tidigare forskning om viktiga faktorer för visselblåsning 

De som arbetar inom det offentliga har ett etiskt ansvar att arbeta för allmänintresset och med 

det finns förväntningar och ett förtroende för att bibehålla en hög nivå av integritet i 

förvaltningen.99 Ett viktigt inslag för att bevara integriteten i offentlig sektor är att anställda 

rapporterar om missförhållanden. Om det inte finns en tillit till hur en anmälan hanteras så gör 

det i stället att anställda inte anmäler på grund av rädsla för repressalier. Tydlighet om när en 

anställd ska anmäla, hur en anmälan hanteras och vem som hanterar en anmälan utgör därför 

viktiga faktorer för om en anställd beslutar sig för att visselblåsa eller inte.100 Av vikt är också 

vad som i organisationen anses vara korruption. I ett flertal fall är korruption i form av 

nepotism, svågerpolitik och favorisering svårare att uppmärksamma eftersom dessa former 

inte är lika enkla att bevisa vid en anmälan. En bredare definition som lyfter korrupta 

beteenden kan göra att det också går att upptäcka steg som leder fram till korruption, utöver 

 
95 Ibid, 56. 
96 Near och Miceli. “Organizational dissidence: The case of whistleblowing,” 4. ; Marda P. Miceli, Janet P. Near 
och Terry M. Dworkin. “A word to the wise: How managers and policy-makers can encourage employees to 
report wrongdoing,” Journal of Business Ethics 86, Nr.3, (2009) 379. ; Taylor. “Internal whistle-blowing in the 
public service: A matter of trust,” 718. 
97 Lundquist. Slutet på yttrandefriheten (Och demokratin?), 19. 
98 Mansbach. “Political surplus of whistleblowing: A case study,” 128-129. 
99 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 717. ; Olesen. “Democracy’s 
autonomy dilemma: Whistleblowing and the politics of disclosure,” 258. 
100 Near och Miceli. “Organizational dissidence: The case of whistleblowing,” 6. ; Elli Binikos. Sounds of silence: 
Organisational trust and decisions to blow the whistle. SA Journal of Industrial Psychology 34, Nr.3, (2008): 48.  
; Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 723. ; Emanuela Ceva och Michele 
Bocchiola. Theories of whistleblowing. Philosophy Compass 15, Nr.1 (2020): 4.  
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att det endast handlar om bevisning för att utreda sådant som är uppenbara lagbrott.101 Det är 

en form av uppmuntran till visselblåsning som inte endast fokuserar på materiella bevis, utan 

för att inte bli delaktig i de felaktigheter som personen tror har inträffat utlöses en skyldighet 

att anmäla oavsett vilket typ av fel som inträffat. Viktigt är att en person inte anmäler till en 

hög kostnad innebärande en risk för bestraffning vid anmälan,102 vilket görs genom att skydda 

personens integritet.103 

Offentligt anställda som anmäler internt hjälper sin organisation genom att minimera skadan 

för organisationens anseende, regering och allmänhetens minskade förtroende.104 

Visselblåsning kan ses som en allmännytta som avslöjar och förhindrar oegentligheter.105 

Utöver det främjas ett etiskt klimat i organisationen.106 En del handlar om förtroende för övre 

chefer i organisationen men organisationskulturen påverkar också anmälningsbenägenheten 

bland de anställda.107 Ledare i organisationer spelar en stor roll, eftersom det är till dem som 

de flesta offentligt anställda rapporterar till.108 Övre chefer kommer troligtvis ha mer makt 

och resurser för att hantera olika överträdelser på arbetsplatsen.109 Det visar dessutom att 

individerna inte har dolda avsikter och ger dem en motivering att driva saken vidare på annat 

sätt om det behövs. Ofta är det individer som inte är anställda på en position högt upp i 

organisationen och som är beroende av sin försörjning från den arbetsplatsen. Snarare agerar 

individen från en svag position, den får ingen personlig vinning av avslöjandet och lämnar sitt 

 
101 Jeanette Taylor. “What causes employees to whistle while they work? Factors affecting internal 
whistleblowing in the Australian Public Service,” Australian Journal of Public Administration 78, Nr.4, (2019): 
499-500. 
102 Ceva och Bocchiola. “Theories of whistleblowing,” 5-6. 
103 Ibid,” 4. 
104 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 718. 
105 Mansbach. “Political surplus of whistleblowing: A case study,” 124. ; Touchton et al. “Whistleblowing or 
leaking? Public opinion toward Assange, Manning and Snowden,” 1. ; Ceva och Bocchiola. “Theories of 
whistleblowing,” 5. 
106 Miceli, Near och Dworkin. “A word to the wise: How managers and policy-makers can encourage employees 
to report wrongdoing,” 380. 
; Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 718. ; Ceva och Bocchiola. “Theories 
of whistleblowing,” 8.  
107 Miceli, Near och Dworkin. ”A word to the wise: How managers and policy-makers can encourage employees 
to report wrongdoing,” 383-384.  
108 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 719. 
109 Binikos. “Sounds of silence: Organisational trust and decisions to blow the whistle,” 49. ; Taylor. “Internal 
whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 720.  
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avslöjande utan auktoritet eller skydd.110 En brist på tillit skapar ingen känsla av plikt eller 

skyldighet att ”göra rätt”.111  

Både interna som externa rapporteringskanaler och ett skydd mot bestraffning av olika slag 

kan göra att den anställda känner tillit.112 Med internt riktas det direkt till en överordnad, 

chefer eller personer på högre positionsnivåer eller till ett särskilt kontor (exempelvis 

personalavdelning). Externt är när det är riktat till enheter utanför organisationen som 

exempelvis en myndighet, polisen eller media.113 Att även externa rapporteringskanaler finns 

tillgängliga kan stärka bedömningen av inkomna anmälningar och också trycka på att åtgärder 

ska vidtas, i vissa fall väljer visselblåsaren externa sätt när det gäller väldigt allvarliga 

överträdelser.114 Anmälningar som endast sker internt kan stoppas hos övre chefer, eftersom 

det är ledningens ansvar att förebygga och åtgärda olika överträdelser, och detta kan signalera 

att övre chefer inte lyckas med det.115 Om anställda inte talar om oegentligheter kan en norm 

av tystnad etableras som i sin tur leder till en hög grad av tolerans för etiska överträdelser 

inom organisationen.116 Anställda tenderar att först anmäla internt för att i ett senare skede 

göra det externt när organisationen inte lyckats hantera det på ett lämpligt sätt.117  

4. Metod, material och operationaliseringar 

4.1 Textanalys 

Kommuner är en del av den offentliga verksamheten, och utgör en stor del av det som 

produceras. De arbetar också närmast medborgarna. Av den anledningen blir kommuner 

särskilt intressanta att undersöka, för att belysa anställdas möjlighet till visselblåsning. I 

undersökningen är det ett flertal olika kommuner som analyseras. Det argumenteras för att 

kommuner kan ses som egna parlamentariska system, i vilka det bildas koalitioner för att 

 
110 Mansbach. “Political surplus of whistleblowing: A case study,” 126. ; Olesen. “Democracy’s autonomy 
dilemma: Whistleblowing and the politics of disclosure,” 251. 
111 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 718.  
112 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 724. ; Ceva och Bocchiola. 
“Theories of whistleblowing,” 8. 
113 Binikos. “Sounds of silence: Organisational trust and decisions to blow the whistle,” 49. ; Ceva och Bocchiola. 
“Theories of whistleblowing,”4. 
114 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 723. 
115 Ibid, 719. 
116 Taylor. “Internal whistle-blowing in the public service: A matter of trust,” 718. ; Olesen. “Democracy’s 
autonomy dilemma: Whistleblowing and the politics of disclosure,” 247. 
117 Mansbach. “Political surplus of whistleblowing: A case study,” 126. ; Binikos. “Sounds of silence: 
Organisational trust and decisions to blow the whistle,”48. ; Taylor. “Internal whistle-blowing in the public 
service: A matter of trust,” 717. ; Ceva och Bocchiola. “Theories of whistleblowing.” 4. ; Olesen. “Democracy’s 
autonomy dilemma: Whistleblowing and the politics of disclosure,” 251. 
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kunna få fram en önskvärd policy i den lokala förvaltningen som ideologiskt gynnar de som 

ingår i koalitionen.118 De som ingår i en koalition kan tillsammans ha en påverkan över hur 

arbetet i svenska kommuner formas i policys på lokal nivå och blir i viss mån en egen 

representativ demokratisk institution utifrån sammansatta koalitioner.119 Kommuner kan 

därför ses som kvasi-parlamentariska system som bildar regeringar på lokal nivå.120  

Det som en analys kan påvisa är likheter eller skillnader av det som uttrycks i innehållet i 

dokumenten som är vägledande för varje kommun. Meningen som eftersöks är hur kommuner 

i sina styrdokument uttrycker anställdas möjlighet att påtala oegentligheter som borde 

uppmärksammas genom införda visselblåsarfunktioner. Frågorna och problemen formuleras 

på den teoretiska nivån medan undersökningarna genomförs på den operationella nivån. 

Frågan blir alltså om det som framförs på den teoretiska nivån visar sig i den empiriska 

undersökningen, menat att den undersöker det den påstår sig undersöka.121 Arbetet syftar till 

att genomföra en djupgående analys som undersöker svenska kommuners styrdokument för 

inrättade visselblåsarfunktioner och vilka förutsättningar de anställda ges att visselblåsa med 

en grund i det teoretiska perspektivet. För att uppnå detta tillämpas en textanalytisk metod, 

eftersom det är meningen i sig som är intressant.  

Utgångspunkten i en textanalys är att all mening har effekt.122 Det som ska ge en mening är 

dokumentens innehåll som är formulerade av kommunerna själva, som ska vara en gemensam 

grund för alla anställda att ta del av kring hur visselblåsarfunktionen ser ut och när den ska 

användas. Det visar de förutsättningar som kommunerna ger anställda i arbetet för att 

motverka oegentligheter. Texter speglar både medvetna och omedvetna idéer.123 Det är 

kommunen som utarbetat dokumentet men adressaten kan vara både anställda inom 

kommunen och allmänheten som tar del av dokumenten. Informationen som ges kan i sin tur 

ha en inverkan på den som tar del av den. Med innehållen i dokumenten kan det finnas olika 

 
118 Hanna Bäck. “Explaining and predicting coalition outcomes: Conclusions from studying data on local 
coalitions,” European Journal on Political Research 42, Nr.4, (2003): 443-444. 
119 Ibid, 442. 
120 Ibid, 453. 
121 Peter Esaiasson et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5e uppl 
(Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), 58. 
122 Esaiasson et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 212. 
123 Göran Bergström och Kristina Boréus. ”Samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys”, I Textens mening och 
makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Red. Kristina Boréus och Göran Bergström 4e 
Uppl (Lund: Studentlitteratur, 2018), 20. 
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tolkningar för vad det är som kommunen menar och det kan finnas tydliga eller mindre 

tydliga formuleringar.  

Genom en systematiskt noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext i vilken den 

ingår går det att ta fram det väsentliga innehållet. Vissa delar i texten anses vara viktigare än 

andra och detta tas fram genom en intensiv läsning av texten med hjälp av ett analytiskt 

verktyg.124 Det analytiska verktyget byggs fram i ett analysschema som definierar de viktiga 

begreppen som i teoriavsnittet lyfts i koppling till tidigare forskning som avgörande faktorer 

för om en anställd beslutar sig för att visselblåsa eller inte. Detta för att enhetligt kunna 

redogöra för den genomförda analysen på styrdokument för visselblåsarfunktioner som 

material för undersökningen. Syftet är att empiriskt undersöka hur indikatorerna som 

definieras i analysschemat återfinns eller kommer till uttryck i kommuners styrdokument. Det 

möjliggör ett sätt att systematiskt kunna ta fram det som framställs i dokumenten, även om det 

kanske inte tydligt uttrycks. På så sätt går det att analysera olika kommuner likvärdigt. 

Textanalysen menar till att se hur kommunerna själva framställer anställdas förutsättningar till 

visselblåsning, det är hur dokumentens innehåll är utformat som är av intresse eftersom det 

ska leda verksamheten. Analysschemat möjliggör att det går att ta fram de viktiga delarna i 

dokumenten. 

4.2 Material 

Uppsatsen ämnar se vilka förutsättningar svenska myndigheter ger anställda att påtala 

oegentligheter genom visselblåsning. Med en djupare analys i form av en textanalys behöver 

det beaktas hur detta på lämpligast sätt uppnås. Valet av texter att analysera i syfte att besvara 

särskilda forskningsfrågor är också en aspekt av validitet.125 För att lämpligen kunna 

undersöka detta utgörs materialet av svenska kommuners egna styrdokument, vilka uttrycker 

hur anställdas möjligheter till visselblåsning ser ut med införda visselblåsarfunktioner. I 

kommuners styrdokument framgår tydligast intention och värden som ska spegla den 

offentliga förvaltningen inom respektive kommun, eftersom det är kommunen som utarbetat 

texten. Valet av texter i form av styrdokument gör det möjligt att kategorisera, diskutera och 

jämföra hur väl det som med textanalysen eftersöks synliggörs i styrdokumenten för den 

frågeställning som avses att besvaras, det vill säga vilka förutsättningar anställda ges att 

 
124 Esaiasson, et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 211. 
125 Bergström och Boréus. ”Samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys”, 39. 
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visselblåsa i sin myndighet. Det går således att se eventuella likheter och skillnader beroende 

på innehåll i respektive styrdokument. 

Materialinsamlingen har skett genom direktkontakt med varje kommun via e-post där det 

efterfrågats om det finns styrdokument för en inrättad visselblåsarfunktion, där det framgår 

hur funktionen kan användas, vem som hanterar inkomna ärenden och hur ärenden utreds. Det 

material som analyseras är de mottagna dokumenten från svenska kommuner för deras egna 

visselblåsarfunktioner. Av 75 kontaktade kommuner så har 23 kommuner skickat sina 

styrdokument i vilken kommunens visselblåsarfunktion förklaras. Syftet vid 

materialinsamlingen har varit att i högsta möjliga mån få en mångfald i undersökta 

kommuner. Med en önskan om att kunna ta del av så många styrdokument som möjligt och 

för att kunna få en rättvis bild har många kommuner kontaktats. Ena grunden till valda 

kommuner utgick från storlek och folkmängd, men det har också varit en vilja att uppnå en 

geografisk spridning över hela Sverige. Det har lagts till fler kommuner allteftersom när 

responsen inte varit hög vid efterfrågan om styrdokument för en visselblåsarfunktion. Efter 

kontakt med ett flertal kommuner visade det sig inte vara ett stort antal som återkom med ett 

faktiskt dokument för en införd visselblåsarfunktion. Därför har det inte gjorts ett urval av 

material, utan det som inkommit vid kontakt med kommuner utgör undersökningsmaterialet.  

Alla svenska kommuner har inte kontaktats, men i och med den respons som visat sig kan det 

indikera på att det inte innebär att många fler dokument skulle ha mottagits ifall fler 

kommuner hade kontaktats. Ett stort antal kommuner har fått en möjlighet till att besvara om 

det finns ett styrdokument för en inrättad visselblåsarfunktion. Det har gjorts för att ta del av 

så många dokument som möjligt. Med den respons som visat sig med dessa 75 kommuner kan 

det rimligtvis vara så att majoriteten av de kommuner som inte kontaktas inte haft ett 

sammanställt styrdokument för en visselblåsarfunktion. Idealt sett hade alla kommuner 

kontaktats för att kunna konstatera om detta stämmer, men med tanke på arbetets omfång har 

det inte funnits en möjlighet att kontakta alla kommuner.  

Den teoretiska utgångspunkten betraktar myndigheter som demokratiska institutioner, varpå 

val av material ska spegla det som förmedlar myndighetens värden och leder myndighetens 

verksamhet. Det har gjort att primärmaterialet utgörs av kommuners sammanställda 

styrdokument. Anledningen till det är att ambitionen och avsikten är att bedöma materialet 

och kommunerna så likvärdigt som möjligt. Undersökningen utgår därför från material som 

kan bedömas på samma grunder, vilket tydliggörs med indikatorerna i analysschemat. Detta 
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för att det inte ska bli en olik bedömning när det är olika typer av material från kommunerna. 

Analysen grundas på innehållet i dokumenten. Förutsättningen är att det ska vara ett 

sammanställt styrdokument för kommunens visselblåsarfunktion.  

Med en medvetenhet om att dokumenten kan vara upprättade under olika tidsperioder, 

alternativt att det finns annat material som kan förklara det som inte tydligt förmedlas i 

styrdokumenten, så avser undersökningen att kunna bedöma dokumenten likvärdigt i och med 

att det är styrdokument. Kommunerna kan också i olika tidsperioder ha olika politiska 

styrningar som präglar uppsatta värden eller mål. Det är inte en central del av 

undersökningens analys utan det är operationella indikatorer som ska uppmärksamma 

anställdas förutsättningar till visselblåsning. För att uppnå det har materialinsamlingen gjorts 

genom en direktkontakt med svenska kommuner för att de ska kunna hänvisa till 

styrdokument som framför hur funktionen är uppbyggd i varje kommun. Detta för att det ska 

utföras en analys på det material som kommunerna själva hänvisar till i form av inrättade 

riktlinjer och policys som leder verksamheten. På så sätt påverkas inte undersökningen i att 

kommuner som kan tillgodose annat material eller i skriftlig kontakt lägga till information 

som inte tydligt framkommer i styrdokumentet. Risken är annars att de får en annan 

bedömning än en kommun som inte gör det.  

4.3 Analysschema och indikatorer 

För att på ett tydligt och enhetligt sätt genomföra analysen av svenska kommuners 

styrdokument kommer definierade begrepp i form av indikatorer att vägleda textanalysen. En 

konkretisering av den allmänna problemställningen i kombination med preciserade frågor som 

ska ställas till texten behövs i sökandet efter lösningen.126 Frågorna som ställs utgör 

byggstenarna i undersökningens analysredskap, och betraktas som empiriska indikatorer. Med 

utvecklade operationella indikatorer beskrivs hur man ska mäta fenomenet i fråga. På så sätt 

går det att utföra systematiska empiriska undersökningar. Premissen är att mätredskapet 

används konsekvent, metodiskt och på ett sätt som är lika för alla analysenheter.127 Viktigt för 

en god studie innebär en aspekt av validitet, i det empiriska perspektivet är en metod valid om 

den mäter vad den är avsedd att mäta.128 Det presenterade analysschemat vägleder vid läsning 

av varje styrdokument för införda visselblåsarsystem, vilket gör att det på ett konsekvent sätt 

går att bringa mening i dokumentens innehåll. Det som eftersöks är hur kommunerna 

 
126 Esaiasson, et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 216. 
127 Ibid, 55. 
128 Bergström och Boréus. ”Samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys”, 38. 
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uttrycker anställdas möjlighet att visselblåsa. Indikatorerna och delfrågorna som styr är 

desamma. Utefter det som framkommer möjliggörs en kategorisering av varje kommun 

utifrån dess styrdokument. Dessa preciserade frågor utgör också lösningen på 

forskningsproblemet.129  

I textanalysen vägleder indikatorer. Till en början ställs frågan ifall det finns tillgång till 

information om hur det går att påtala oegentligheter inom myndigheten, därav en inledande 

kategorisering baserat på om styrdokument finns för en visselblåsarfunktion. Detta leder i sin 

tur till det som visats vara av stor vikt, kopplat till tillit, det vill säga vem det går att påtala 

eventuella oegentligheter till. Det visar vilka möjligheter som uttrycks finnas för anställda i 

förhållande till vem de kan kontakta när de ska göra en anmälan. Tidigare forskning betonar 

att en mer objektiv bedömning av anmälningar möjliggörs när anmälningar även kan gå till en 

extern part. En rädsla för repressalier för den som visselblåser har visats påverka anställdas 

anmälningsbenägenhet. Här ställs därför också en delfråga om hur ett skydd säkerställs för en 

person mot eventuell bestraffning från myndigheten.  

Följaktligen bygger kommande indikator på det som utifrån god förvaltningsetik visats vara 

viktigt för en öppenhet inom offentlig förvaltning. Ur ett demokratiskt perspektiv innebär det 

insyn och offentlighet, men också en relation och möjlighet till granskning från allmänheten. 

Nästa kategorisering handlar om vilka som kan använda funktionen, huruvida den helt öppen 

för vem som helst eller om funktionen enbart är avsedd för anställda. Nästa kategori leder till 

hur funktionen kan användas och menar att visa på vilka sätt det går att göra en anmälan. När 

det finns fler rapporteringsvägar gör det att anställda kan välja det sätt som de känner sig 

trygga med. Med en koppling till detta kommer en delfråga om hur ett skydd säkerställs för 

den som använder funktionen.  

En begränsning till följd av en snäv definition på vad som utgörs vara en oegentlighet, det vill 

säga att det ska handla om tydliga lagbrott, kan göra att andra viktiga aspekter inte 

uppmärksammas. En bredare definition på korruption som också inkluderar partiska 

beteenden (exempelvis svågerpolitik, favoriserande behandling och diskriminering) 

uppmuntrar till anmälningar som gör att steg som leder fram till korruption kan upptäckas. 

Den sista indikatorn undersöker slutligen vad som kan anmälas i respektive 

visselblåsarfunktion. Det kan också visa på hur anmälningar bedöms eller om det ställs krav 

för att använda funktionen. Eventuellt kan det begränsa vilka i organisationen beroende på 

 
129 Esaiasson, et al. Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 216. 
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positionsnivå som uppmuntras att använda funktionen. En öppenhet visas också i om 

anställda uppmuntras till att anmäla även det som i tidigare forskning benämns som partiska 

beteenden eller om det endast ska handla om lagbrott.  

Med hög intersubjektivitet menas att samma resultat skulle uppnås om en liknande 

undersökning utförs igen. Det handlar om en precision kopplat till en reliabilitet, där samma 

tillvägagångsätt tillämpats i oberoende studier av samma fenomen och att resultaten jämförs. 

För att i högsta möjliga mån arbeta konsekvent med analysschemat som vägledande analytiskt 

verktyg åsyftas att vara så transparent som möjligt och att resultaten tydligt motiveras.130 

Indikatorernas uppdelning gör det möjligt att på ett tydligt sätt kategorisera resultaten baserat 

på innehållet i kommunernas styrdokument. Det som framförs i en fråga om skydd kopplas 

främst till att skyddsaspekten har visat sig vara av särskild vikt för en anställd i fråga om vem 

det är som den anmäler till och hur ett skydd möjliggörs i rapporteringskanaler. Därför 

tillkommer också en diskussion som berör hur kommunen i sina visselblåsarfunktioner 

säkerställer ett skydd för en anställd. Med det menas att på ett tydligt och transparent sätt 

redogöra för hur detta synliggörs i styrdokumenten, kopplat till indikatorerna som rör vem det 

går att anmäla till och hur en anmälan kan göras i visselblåsarfunktionen.  

Nedan presenteras det analysschema som väglett vid varje läsning av kommuners 

styrdokument. I och med att alla kommuner inte kan redovisas var och en för sig så 

presenteras en del av resultaten i illustrationer för en överskådlig redovisning efter utförd 

indelning av kommunerna. Det tydliggör först hur kommunerna kategoriseras för att visa på 

vad som visar sig vanligt förekommande. Med stapeldiagram presenteras hur undersökta 

kommuner kategoriseras utifrån det som har framkommit i styrdokumenten och i enlighet 

med analysschemats indikatorer som väglett i textanalysen. Efter inledande stapeldiagram 

under respektive indikator framförs vad som kommit fram i ett flertal kommuners 

styrdokument men också exempel på tydliga skillnader i formuleringar. Detta för att belysa 

likheter och skillnader i de undersökta kommunerna. 

 

 

 

 
130 Bergström och Boréus. ”Samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys”, 41. 
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Indikatorer Kategoriseringar och delfrågor 

Hur myndigheten beskriver möjligheten att 

visselblåsa  

Finns det ett styrdokument för en 

visselblåsarfunktion? 

Till vem det kan göras Vem hanterar det? 

Internt: Inom myndigheten 

Externt: Utanför myndigheten 

Hur skyddas personen mot ev. bestraffning 

från organisationen? 

Vem som kan göra det Vem kan använda funktionen? 

Alla eller anställda 

Hur det kan göras  På vilka sätt går det att använda funktionen? 

Hur säkerställs ett skydd för personen vid 

användande av funktionen?  

När det kan/ska göras  När ska funktionen användas och vad kan 

anmälas? Hur bedöms det? 

Korruption som lagbrott eller korruption och 

partiska beteenden  

 

5. Resultat och analys utifrån indikatorer 

5.1 Hur myndigheten beskriver möjligheten att visselblåsa 

Den inledande indikatorn som vägleder i analysen menar att klargöra om det finns ett 

styrdokument för en inrättad visselblåsarfunktion i undersökta kommuner. Det är av vikt i och 

med att det är kommunikationen mellan kommunen och de anställda för information om att 

anmäla och påtala eventuella oegentligheter. I styrdokumentet framgår vilka förutsättningar 

anställda ges att visselblåsa i kommunen. 
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I resultatet visas att av 75 kontaktade kommuner så har 23 svarat med styrdokument för en 

inrättad visselblåsarfunktion. Det var 30 kommuner som svarade att de inte har en 

visselblåsarfunktion. Vidare var det 14 kommuner som har hänvisat till allmän information på 

kommunens hemsida eller direkt till en digital visselblåsarfunktion, men inte hänvisat till ett 

styrdokument. Av kontaktade kommuner är det 8 kommuner som inte har återkommit per e-

post. De kommuner som har en visselblåsarfunktion men som inte har svarat med ett 

styrdokument, eller inte kunnat hänvisa till ett sådant, kategoriseras i undersökningen som att 

det inte finns ett styrdokument för en visselblåsarfunktion.  

De kommuner som har skickat sina styrdokument och som analyseras i textanalysen är: 

Borlänge kommun, Borås stad, Eskilstuna kommun, Falun kommun, Gnosjö kommun, Gävle 

kommun, Göteborgs stad, Hudiksvalls kommun, Järfälla kommun, Jönköpings kommun, 

Kalmar kommun, Karlskoga kommun, Luleå kommun, Norrköpings kommun, Sundsvalls 

kommun, Vaxholms stad, Vingåkers kommun, Vårgårda kommun, Vännäs kommun, Västerås 

stad, Ystads kommun, Örnsköldsviks kommun och Östersunds kommun. 

Efter kontakten som gjorts i denna undersökning med 75 kommuner totalt, visar det sig vara 

fler kommuner som kategoriseras med att inte ha ett upprättat styrdokument för en 

visselblåsarfunktion. Det är också fler kommuner som direkt har svarat att de inte har en 

inrättad visselblåsarfunktion än de som har svarat med ett styrdokument för en sådan 

funktion. Enligt resultaten framkommer det att ett flertal kommuner inte har en 

visselblåsarfunktion alls. Det kan ses som en begränsning gällande anställdas möjligheter att 

påtala eventuella oegentligheter, eftersom de inte ges förutsättningar att med en 
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visselblåsarfunktion kunna göra det i sin kommun. Kommunen har inte tydligt 

uppmärksammat att en visselblåsarfunktion kan bidra till arbetet i att kunna upptäcka och 

möjliggöra för anställda att anmäla vid misstankar om missförhållanden. På så sätt kan ett 

stort antal kommuner gå miste om att få vetskap om eventuella oegentligheter.  

Styrdokumenten ska också tydligt förmedla information för att öka anställdas kunskap om att 

kunna anmäla eventuella oegentligheter i kommunen. Med ett stort antal som kategoriseras 

som att inte ha ett upprättat styrdokument för visselblåsning är det många kommuner i vilka 

anställda inte tydligt uppmärksammas på vikten av att missförhållanden ska anmälas. I de 

fallen finns det inte heller en enhetlig information tillgänglig för alla anställda att ta del av. 

Det är ytterligare en begränsning för att kommunen ska kunna uppmärksammas om eventuella 

missförhållanden eftersom anställdas kännedom om hur de kan anmäla kan variera. 

Kommunen ser i de fallen inte till att detta tillgodoses för anställda.  

Styrdokumenten utgör en viktig del i att det är kommuners sammanställda information om hur 

eventuella missförhållanden kan anmälas. I dokumenten formuleras vad som i kommunen ska 

vara godtagbart eller inte godtagbart i och med det arbete som utförs och värdegrunden som 

kommunen arbetar efter. Det visar också en tydlighet på betydelsen av att sådant ska 

uppmärksammas för kommunens kännedom. Styrdokumenten är ett sätt för att kunna nå ut till 

alla anställda för att de ska ha en kunskap om det. Med en visselblåsarfunktion öppnar det upp 

för att anställda ska kunna anmäla eventuella oegentligheter som borde uppmärksammas, för 

att det ska finnas en möjlighet att agera och vidta åtgärder. Det är särskilt viktigt för att arbeta 

mot missförhållanden och för att bevara en god integritet i den offentliga förvaltningen. Det är 

ett stort antal kommuner som tycks brista i att förmedla sådan information till anställda, vilket 

kan leda till att få anställda anmäler eftersom det inte tydliggörs när, hur och till vem det ska 

göras i kommunen. Det begränsar också insynen för allmänheten att se hur dessa kommuner 

arbetar för visselblåsning som ett sätt att motverka oegentligheter i och med att det inte finns 

tydlig information att ta del av. Majoriteten av de kontaktade kommunerna kunde inte hänvisa 

till en sammanställd information kring hur kommunerna arbetar med denna fråga, därför går 

det inte heller att visa hur kommunen arbetar för anställdas möjlighet till att visselblåsa. 

Kommunerna ser inte visselblåsarfunktioners roll som en väsentlig del i arbetet för att 

motverka olagliga och oetiska förfaranden i verksamheten. Det kan därför innebära att 

anställda inte har en möjlighet att veta vilka typer av missförhållanden som borde anmälas 

och hur de kan anmälas.  
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5.2 Till vem det kan göras 

I denna kategorisering undersöks vem som mottar inkomna ärenden genom 

visselblåsarfunktionen. Det som utgör kategorierna är om det är internt, inom myndigheten, 

eller externt, att det går utanför myndigheten. Indikatorn menar att undersöka vem 

anmälningarna går till. Tidigare forskning betonar att övre chefer är de som förmodligen kan 

vidta åtgärder för att hantera anmälningar om olika oegentligheter, men att anmälningar också 

kan stoppas internt hos personer i ledarroller högre upp i en hierarkisk uppbyggnad. När det 

hanteras internt kan en ansvarig påverkas av egna uppfattningar eller av en egen relation till 

en annan medarbetare. En möjlighet att också kunna rapportera till en extern part kan ge en 

mer objektiv bedömning. Rekommendationer från en extern part som lämnas till 

organisationen för hantering kan agera som en påtryckning för att åtgärder ska vidtas. När en 

extern part ser över anmälningar så påverkas inte den av personliga relationer till anställda 

eftersom den inte är en del i organisationen. Risken för repressalier minskar också om en 

anställd kan ha kontakt med en aktör utanför kommunen i första hand. Det kan uppmuntra till 

att anställda väljer påtala missförhållanden genom visselblåsning, eftersom personen får ett 

skydd i att det inte är en annan anställd inom kommunen som ska ta emot och hantera en 

anmälan.  

 

Efter kategorisering av alla styrdokument visas, i de fall där det framgår vem som hanterar 

inkomna ärenden, att det i fler kommuner hanteras internt än externt. I 15 kommuner hanteras 

ärenden internt och i 8 kommuner står att det går till extern part. Enligt styrdokumenten för de 

kommuner där det framgår att det går till extern part så är det tre kommuner (Gävle, Gnosjö 
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och Örnsköldsvik) som skriver ut vem den externa parten är. Det går inte att tydligt utläsa i de 

andra fem kommunerna (Göteborg, Luleå, Hudiksvall, Vaxholm och Järfälla). Otydligheten 

kring vem den externa parten är kan vara en faktor som eventuellt spelar in i huruvida en 

anställd vill använda funktionen, ifall den anser det vara viktigt att veta vem det är som tar 

emot en anmälan. I de fallen går det inte att helt klargöra om det faktiskt är extern part, eller 

om det är en externt tillsatt ansvarig men som egentligen är en intern i kommunen.  

Det faktum att flest antal visselblåsarfunktioner hanteras internt kan också ha en inverkan, 

beroende på hur den anställda kan tro att det kommer att hanteras och om det anses godtagbart 

utifrån organisationskulturen att framföra misstankar om allvarliga oegentligheter. En anställd 

kan välja att avstå om den känner att den kan göra det till en hög kostnad. Med det menas 

exempelvis en risk för någon form av bestraffning från överordnade eller av andra 

medarbetare. En annan risk är att personen som en anställd rapporterat om i sin anmälan kan 

få kännedom om detta. Att det endast hanteras internt i kommuner kan göra att anställda inte 

vill anmäla om de känner sig osäkra. Bedömningen kan också påverkas beroende på vem det 

är som ska utreda ärendet. Frågan uppstår om det går att uppnå en objektiv bedömning av 

anmälningar när de flesta visselblåsarfunktioner hanteras internt inom kommunerna. I sådana 

system kan egna uppfattningar spela in och relationer som finns mellan olika anställda ha en 

inverkan. Det är en majoritet kommuner som inte ger anställda en förutsättning att också 

kunna anmärka på olika missförhållanden utanför kommunen. Det begränsar anställdas 

förutsättningar och det avgränsar till att bedömningar endast utförs av kommunerna själva. 

Kommunerna öppnar inte upp för att få ytterligare en bedömning gjord av en extern part som 

inte påverkas av andra faktorer på samma sätt som en anställd gör. Det kan göra att 

anmälningar förbises och att olika oegentligheter inte utreds eftersom det i de flesta fall 

hanteras helt inom kommunerna.  

Vad som kan vara en begränsande faktor är att det inte alltid tydligt framgår vem i en ansvarig 

grupp eller avdelning som faktiskt hanterar anmälningarna. Det går inte att helt att veta ifall 

det är en utsedd person i en ansvarig grupp eller på en avdelning som blir den som hanterar 

inkomna anmälningar, alternativt om det är en tillsatt grupp som gemensamt hanterar det. 

Östersunds kommun anger i sitt styrdokument att en anställd ska kontakta sin chef. I de fall 

den anställda misstänker att en chef eller någon annan anställd i kommunen i ledande 

ställning eller andra nyckelpersoner begår någon allvarlig oegentlighet, och om den inte tror 

att en anmälan kommer att hanteras av dennes förvaltningschef, så ska en anställd informera 

kommundirektören. Det uttrycks som ett begränsat sätt för till vem en anställd kan anmäla 
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oegentligheter till. Beroende på hur en anställd kan tro att en chef kommer att ha en möjlighet 

att kunna hantera en anmälan eller faktiska resurser att hantera den så kan det innebära att en 

anställd inte anmäler oegentligheter.  

Kommunerna har också olika uppsättningar om vem som hanterar inkomna anmälningar via 

funktionen. Det finns funktioner som hanteras av en ansvarig grupp (Norrköping, Karlskoga, 

Ystad och Vårgårda). I vissa kommuners styrdokument framgår att en person hanterar 

funktionen eller att man kan vända sig till en angiven person som är ansvarig (Jönköping och 

Gnosjö). Det finns också exempel på uppdelningar av vem som hanterar anmälningar 

beroende på vem som anmäls (Västerås, Kalmar, Eskilstuna, Vårgårda, Östersund och 

Borlänge). Även om det anges att det finns en mottagare eller ansvarig enhet som hanterar 

inkomna anmälningar, så framgår det inte alltid tydligt vem eller vilka som det är i 

kommunen (Borås, Sundsvall, Vännäs och Falun). Just vem det är som hanterar en anmälan 

gjord av en anställd har visats vara en avgörande faktor vid beslutet om att visselblåsa, och 

om det inte framgår tydligt för att alla anställda ska veta vem som hanterar 

visselblåsarfunktionen så kan det innebära att en anställd väljer att inte visselblåsa. Att detta 

inte tydligt framgår i kommuners styrdokument kan därför spela in om anställda väljer att 

anmäla missförhållanden eller inte genom visselblåsarfunktionen. 

Det synliggörs också en skillnad i hur det hanteras även av en tillsatt grupp. Hur inkomna 

anmälningar hanteras och bedöms kan då skilja sig åt beroende på hur många som ser en 

inkommen anmälan och hur en eller fler personer bedömer innehållet i en anmälan. I de fall 

då flera personer ska hantera visselblåsarfunktionen kan det bidra med att fler har en översikt i 

de anmälningar som kommer in. I de fall det är en person som självständigt ska se över 

inkomna ärenden kan det bli en begränsad bedömning som i större utsträckning bedöms 

utifrån en persons uppfattning. Av betydelse har det visat sig att en tillit för organisationers 

visselblåsarfunktioner väger in i när anställda ska anmäla oegentligheter, på så sätt kan det bli 

uppmuntrande eller begränsade beroende på hur många som hanterar funktionen. Om det 

endast är en person som bedömer inkomna anmälningar, kan den personen i högre grad 

påverka hur vidare hantering ska ske eller om det bedöms finnas en grund för det som 

framförs i en anmälan. Är det fler personer som ser över inkomna ärenden görs en större 

bedömning av inkomna anmälningar och hur innehållet i dessa ska bedömas. Det innebär i de 

fallen att fler personer som beslutar kring hur vidare hantering ska se ut efter en inkommen 

anmälan som inte kan påverkas av endast en ansvarig persons uppfattning.  
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Kopplat till att det finns en variation i uppsättningar av ifall det är en enskild ansvarig person 

eller en tillsatt grupp som ansvarar för kommuners visselblåsarfunktioner, visas också olika 

sätt för hur arbetssättet ser ut i de olika grupperna. I exempelvis Jönköpings kommun är det 

kommunens chefsjurist som självständigt hanterar visselblåsarfunktionen. Det framgår i 

styrdokumentet att om en anmälan gäller uppgifter som riktar sig mot chefsjuristen så ska det 

överlämnas till stadsdirektören, om anmälan gäller båda så ska ärendet lämnas till 

kommunstyrelsens ledningsutskott. Det kan anses att möjligheten till att kunna anmäla 

chefsjuristen begränsas, eftersom det inte framgår helt tydligt hur detta ska göras och om det 

är chefsjuristen som i sådana fall ska överlämna anmälningar mot sig själv som inkommit via 

funktionen till kommundirektören. En skillnad utifrån styrdokument är även hur anmälningar 

mot en i en ansvarig grupp ska hanteras. Antingen framförs att de anmälningarna ska hanteras 

av en extern part (Norrköping). Ett annat exempel är att det ska lämnas över till en överordnad 

såsom kommundirektör (Jönköping, Karlskoga, Borlänge). Det finns också kommuner där det 

framstår som att personer i en ansvarig grupp ska utreda anmälningar som rör en som 

vanligtvis ingår i den ansvariga gruppen (Ystad, Västerås).  

Vid en anmälan som rör en person som är ansvarig för kommunens visselblåsarfunktion tycks 

det finnas en risk för att den personen kan se en anmälan mot sig själv. När en ansvarig grupp 

har tillgång till funktionen så kan det vara svårt att veta om en person i gruppen ser en 

anmälan mot sig själv. Ystads kommun förklarar att om det är en av de särskilt behöriga 

personerna som är utpekade i ett visselblåsarärende, så ska någon av de två andra behöriga 

personerna som hanterar funktionen frånta den utpekade personen sin behörighet för att den 

inte ska få åtkomst till det ärendet. En kommun kan däremot anses uppmärksamma denna 

problematik eftersom det framgår att den digitala e-tjänsten inte ska användas om en anmälan 

handlar om en i den utsedda utredningsgruppen. I det fallet ska en anställd kontakta en i den 

ansvariga gruppen direkt för att göra en anmälan. Detta för att det ska kunna utredas utan den 

berörda medlemmens vetskap (Vännäs). Vad som kan komma att bli en svaghet är att det 

ibland är svårt att kunna säkerställa helt objektiva bedömningar när det berör anställda inom 

en och samma kommun. Det kan även bli en begränsning i att anställda som tillsammans ska 

utreda anmälningar genom visselblåsarfunktionen i andra fall ska utreda varandra. Ytterligare 

är det svårt att anmäla den eller de personer som hanterar kommunens visselblåsarfunktion, 

och att veta om personen som en anmälan berör kan se denna anmälan. En risk finns för att de 

som utreder ärendet kan påverkas av egna uppfattningar om den andra personen. Detta 
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undviks i de fall som en funktion inte hanteras internt inom kommunen. Det kan påverka om 

en anställd känner en tillit för funktionen som ett sätt att anmäla eventuella oegentligheter.  

I det fallet kan visselblåsarfunktioner som först går till en extern part i högre grad möjliggöra 

en objektiv bedömning av inkomna anmälningar. Det påverkas då inte av rådande 

organisationskultur eller relationer som anställda har till varandra, eller andra former av 

uppfattningar som kan påverka kring hur en anmälan utreds. Det utgör en begränsning som 

kan påverka anställdas beslut om att anmäla genom visselblåsarfunktionerna eftersom 

majoriteten av kommuner inte ger en sådan förutsättning för sina anställda. De kommuner 

som överlåter åt en extern part att göra en första granskning av anmälningar tillåter att en 

aktör utanför organisationen att säkerställa en mer objektiv bedömning, för att kunna 

uppmärksamma kommunen på eventuella åtgärder som borde vidtas. Det minskar risken för 

att anmälningar bortses från och att personliga uppfattningar eller relationer spelar in. Det ger 

också den anställda en trygghet i att inte bestraffas för sin anmälan. Att en extern part först tar 

emot en anmälan via kommunens visselblåsarfunktion kan ge en anställd ett skydd mot 

organisationen, eftersom det är en aktör utanför kommunen som först ser den gjorda anmälan. 

Det är den externa aktören som får göra en initial bedömning och se hur en lämplig vidare 

hantering kan vara. Det finns kommuner som nämner att den externa parten som hanterar 

anmälningar genom funktionen ger ett skydd redan vid början av anmälan (Luleå, Gävle och 

Hudiksvall). Hudiksvall kommun uttrycker i sitt styrdokument att tips kan lämnas anonymt 

men att det är möjligt att lämna kontaktuppgifter till den externa tipsmottagningsfunktionen 

som går till ett externt företag. Det förtydligas att personen alltid förblir anonym mot 

kommunen. Det tydliggör ett skydd som den anställda får mot kommunen i och med att den 

har en kontakt med en extern part. 

Eftersom de flesta funktioner hanteras internt av kommunerna kan skyddsaspekten vara en 

väldigt viktig del i om en anställd väljer att göra en anmälan. Ett tydligt skydd synliggörs inte 

alltid för den som gör en anmälan. I Jönköpings kommun står att utöver det som finns i lag 

accepterar inte kommunen att en anmälare drabbas av repressalier för att ha lämnat in 

upplysning till visselblåsarfunktionen i god tro. Göteborgs kommun förklarar att i princip alla 

tips lämnas anonymt, att det är viktigt att tipslämnarens identitet inte eftersöks eller röjs och 

att tipslämnaren inte riskerar att bli utsatt för repressalier. Norrköping och Sundsvalls 

kommun uttrycker det på liknande sätt genom att medarbetaren inte ska behöva uppge sin 

identitet i samband med anmälan, och att kommunen inte ska kunna spåra den medarbetare 

som lämnar uppgifterna. Vidare framgår att arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för 
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repressalier till följd av att den slår larm om allvarliga missförhållanden. Det förklarar inte 

vad kommunerna själva gör för att undvika att en anställd ska utsättas för eventuell 

bestraffning efter en anmälan gällande missförhållanden. En anställd kan i det fallet inte 

uppleva en tillit för att det tillförsäkras ett skydd om den väljer att visselblåsa genom 

kommunens funktion. När det hänvisas till lag kan det kopplas till hur den anställda upplever 

att anmälningar inom kommunen hanteras, eller hur den tror att det kommer att mottas av 

kommunen. Att en anställd inte får ett tydligt skydd kan därför spela in i om den anmäler eller 

inte.  

Det finns formuleringar som tycks hänvisa anställda att i första hand vända sig externt snarare 

än till kommunens egen visselblåsarfunktion. En kommun nämner att visselblåsarfunktionen 

ska ses som ett komplement till anställdas lagstadgade rätt med meddelarfriheten 

(Norrköping). I en annan kommun utläses att meddelarfriheten ur ett rättsligt perspektiv ger 

ett starkare skydd för en anställd som slår larm till media än för den som använder sig av en 

visselblåsarfunktion (Västerås). På sättet som det uttrycks kan det tolkas som att anställda 

borde vända sig till aktörer utanför kommunen och inte i första hand göra en anmälan genom 

kommunens visselblåsarfunktion. Det kan uppfattas som kommunen hellre hänvisar anställda 

utanför kommunen än att det ska hanteras inom kommunen. Med en sådan formulering går 

det inte helt att klargöra vad det innebär, och om det begränsar anställda till att visselblåsa i 

kommunen. Det kan tolkas som att det inte uppmuntrar anställda till att vända sig till 

kommunens visselblåsarfunktion för en chans att uppmärksamma oegentligheter som tillåter 

kommunen att först få utreda det och vidta lämpliga åtgärder.  

5.3 Vem som kan göra det 

Denna indikator kopplas till en öppenhet som visas i förhållande till vem som kan använda 

kommunens visselblåsarfunktion, om alla (allmänheten) har en möjlighet att använda 

funktionen eller om den är avsedd för endast anställda. En öppenhet och möjlighet till ett 

ansvarsutkrävande betonar också vikten av en insyn och granskning som kommer utifrån 

organisationen. Med en öppenhet även i visselblåsarfunktionen blir en granskning möjlig och 

det visar också att alla att kan anmäla oegentligheter till kommunen. Det visar på en öppenhet 

från kommunens sida som uppmuntrar fler till att anmäla i syfte att få vetskap om eventuella 

missförhållanden. Det bidrar till att kommunen kan utreda anmälningar och vidta åtgärder.  
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I materialet som utgörs av styrdokument visas att det är 17 av 23 kommuner som här 

kategoriseras som att funktionen är avsedd för anställda i kommunen. Det har inte alltid 

tydligt framgått i styrdokumenten kring vilka som funktionen är tillgänglig för. Kommuner 

som i sina styrdokument hänvisar till exempelvis visselblåsarlagen eller att dokumentet är en 

riktlinje för medarbetare kategoriseras som att funktionen är avsedd för anställda. Det som går 

att utläsa är att de flesta kommuner som är med i analysen inte utifrån sina styrdokument 

öppnar upp och belyser att fler ska kunna anmäla oegentligheter till kommunen. I en kommun 

framgår inte vilka som kan använda visselblåsarfunktionen (Göteborg). Det blir i det fallet 

inte helt klart vem funktionen är avsedd för och det kan begränsa informationen som 

förmedlas för att uppmuntra till visselblåsning.  

När fler kan göra anmälningar genom kommunens visselblåsarfunktion så öppnar det upp för 

att inte endast anställda har tillgång till funktionen och kan ge ett utökat skydd för en anställd 

som gör en anmälan. Beroende på hur det går att anmäla och till vem som anmälningar går 

till, kan en anställd ta in en tillitsaspekt vid sitt beslut att visselblåsa för att inte riskera 

repressalier. Med en fråga kring vem som kan använda kommunens visselblåsarfunktion 

kopplas det till en öppenhet. Varför detta är intressant att undersöka i styrdokumenten är att 

det också möjliggör för anställda att kunna använda funktionen på fler sätt. Med en öppnare 

funktion möjliggörs att fler kan använda funktionen. I tidigare forskning betonas en 

avgörande faktor som berör tillit vara hur anmälningar kan göras och vem som det går att 

anmäla till. Ifall en anställd inte känner en tillit för att en anmälan kommer att tas på allvar 

eller att denne upplever en rädsla för repressalier, kan den exempelvis be någon annan att göra 
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en anmälan om oegentligheter genom funktionen. Det begränsar inte funktionen till att endast 

vara internt inom kommunen och det kan göra att fler anställda uppmuntras till att visselblåsa. 

När funktionen är tillgänglig för fler så är det svårare att kunna lista ut vem som kan ha gjort 

en anmälan, som i sig kan ge ett skydd för en anställd mot kommunen. Det blir inte en 

begränsad krets av potentiella anmälare, vilket kan göra att det inte innebär en lika hög risk 

för en anställd som vill göra en anmälan som exempelvis riktas mot en chef. Särskilt om den 

anställda anser det viktigt att kunna försäkras ett skydd mot eventuell bestraffning från 

kommunen. Ifall anmälningar hanteras internt innebär det att det är andra anställda som kan 

ha en överblick om de som är anställda inom kommunen. En sådan risk minskar däremot om 

anmälningarna hanteras av en extern part utanför kommunen.  

Ur ett demokratiskt och förvaltningsetiskt perspektiv kan det också öppna upp för 

kommuninvånares delaktighet och insyn. Kommunen visar en vilja till öppenhet genom att 

öppna upp för en möjlighet till granskning och en offentlighet utåt som också är av värde för 

en transparens. Det uppmuntrar fler till att anmäla eventuella missförhållanden som upptäcks 

för att kommunen ska kunna få vetskap om det, och i sin tur kunna utreda det och vidta 

åtgärder. Det begränsar inte verksamheten att endast arbeta motverkande internt. En möjlighet 

till att verksamheten i högre grad vill vara öppen kan motverka en organisationskultur som 

blir mer tolerant för att överträdelser begås, eller att det riskeras att missförhållanden 

normaliseras i och med att anmälningar inte görs. Det finns formuleringar som 

uppmärksammar detta i att det tydligt framgår att funktionen är öppen för alla (Karlskoga). 

Sådana formuleringar betonar att verksamheten även ska arbeta utåt för allmänheten och för 

dess delaktighet och insyn. Ett exempel på en mer stängd funktion är i en annan formulering 

där det framgår att systemet bara är till för organisationens egna medarbetare och inte är 

avsedd för anmälan från någon utomstående person (Norrköping). En öppenhet visas inte i 

förhållande till kommunens visselblåsarfunktion och det öppnar inte upp för att oegentligheter 

kan komma till kommunens kännedom även utifrån. Formuleringen uppmuntrar inte fler till 

att anmäla. Det lyfts inte att en möjlighet till granskning utifrån kan hjälpa kommunen att få 

vetskap om eventuella missförhållanden, eftersom fler kan anmäla sådant. 

5.4 Hur det kan göras  

I analysen av kommuners styrdokument menar denna indikator undersöka på vilka sätt det är 

möjligt för anställda att använda visselblåsarfunktionen. Det har visats att fler 

rapporteringsvägar gör att en anställd kan välja det sätt som den föredrar, vilket också kopplas 

till indikatorn som rör hur ett skydd kan säkerställas för den som använder funktionen. 
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Tillitsaspekten utgörs vara en viktig faktor. Vem som hanterar inkomna ärenden, och om det 

är internt inom myndigheten eller externt, kan vara faktorer som påverkar en anställd i sitt 

beslut om att visselblåsa. De tillvägagångssätt genom vilka anställda kan använda kommuners 

visselblåsarfunktioner kan därför också vara uppmuntrande eller begränsande för anställdas 

förutsättningar. En mer stängd funktion eller färre möjliga rapporteringssätt som dessutom ger 

ett svagt skydd för den anställda när den ska visselblåsa kan påverka om den väljer att göra en 

anmälan eller inte.  

 

I resultaten av de undersökta kommunernas styrdokument visas att de flesta kommuner 

erbjuder olika tillvägagångssätt med den inrättade visselblåsarfunktionen. Majoriteten av 

kommuner, 17 stycken, har en digital visselblåsarfunktion. Det är också kommuner som 

nämner e-post (Borås, Sundsvall, Gnosjö, Vingåker och Vårgårda) som en möjlig 

rapporteringsväg. I denna kategori har det skiljts på digitala funktioner och e-post, eftersom 

de skiljer sig åt i att e-post inte är ett separat system som införts. Bland andra vanliga sätt att 

kunna anmäla anges vara per post (7 kommuner), per telefon (8 kommuner) och personligt 

besök nämns i fyra kommuners styrdokument (Borås, Ystad, Vännäs och Vårgårda).  

Det är en kommun som endast nämner e-post som det enda sättet att göra en anmälan på 

(Sundsvall). Att endast ha ett sätt att anmäla kan vara en begränsning för anställdas möjlighet 

att påtala oegentligheter. Om en anställd inte känner en tillit för hur det hanteras eller vem 

som en anmälan går till kan det göra att en anställd inte anmäler oegentligheter. I detta fall är 

det en kommun som har en intern visselblåsarfunktion, innebärande att de anmälningar som 
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inkommer hanteras inom kommunen. Det anges vara en särskild funktionsbrevlåda för 

visselblåsning. Kopplat till ett skydd kan det inte anses vara starkt genom e-post. Kommunen 

möjliggör i det fallet inte många sätt för en anställd att påtala oegentligheter och det kan vara 

en begräsning för att få vetskap om eventuella oegentligheter. Det anges också i kommunens 

styrdokument att en anmälan är en offentlig handling, det tolkas inte som att kommunen ger 

en anmälare ett skydd genom sin visselblåsarfunktion. Att det i det här fallet endast 

möjliggörs för anställda att använda e-post som rapporteringsväg kan tolkas som en 

begränsning. 

En visselblåsarfunktion som skiljer sig åt är Vännäs kommun. Kommunen har också en 

digital funktion men med en tjänst som kräver inloggning. I styrdokumentet framgår att 

tjänsten därför inte är anonym. Anledningen till att den digitala tjänsten inte är anonym anges 

vara för att uppfylla lagkraven om att den rapporterande ska få utförlig återkoppling på hur 

ärendet har behandlats. I kommunen är det en intern utredningsgrupp som hanterar inkomna 

anmälningar. Det skydd som uttrycks är att personuppgifter bara behandlas av de som utreder 

ärendet, och att uppgifter som kan avslöja visselblåsarens identitet är sekretessbelagda. I 

styrdokumentet hänvisas också till särskilt skydd mot repressalier som innebär att kommunen 

inte får hindra, försöka hindra eller på grund av anmälan vidta repressalier mot visselblåsaren. 

Det tycks inte ge ett särskilt starkt skydd för den som använder visselblåsarfunktionen, vilket i 

sig kan ha en inverkan ifall den anställda känner en oro för eventuella repressalier från 

kommunen. Att ett särskilt skydd inte kan ges vid användande av funktionen kan vara en 

begränsning till om anställda väljer att anmäla. I det fallet ger inte kommunen ett skydd 

utöver det som utgår från lag, vilket tolkas som att kommunen inte försäkrar den 

rapporterande personen ett särskilt skydd genom sin interna visselblåsarfunktion. Det kan 

anses vara en begränsning för anställdas förutsättningar att påtala oegentligheter. 

Det är flera kommuner som i huvudsak hänvisar till rättsliga skydd. Ytterligare exempel på ett 

försvagat skydd för den rapporterande personen återfinns i formuleringar som tolkas som att 

den rapporterande personens uppgifter eventuellt inte skyddas av kommunen. I och med att 

visselblåsarfunktionen i sig inte tycks försäkra ett skydd för den rapporterande personen, 

exempelvis utifrån att det beskrivs att en anmälan är en offentlig handling (Karlskoga och 

Sundsvall). Det förklaras att anmälaren därför inte ska lämna några personuppgifter. I 

Sundsvalls kommun är e-post enda sättet att anmäla på och det som uttrycks tolkas som att 

den rapporterande personen får ett svagt skydd i kommunens visselblåsarfunktion. Det 

framgår att e-postmeddelanden utgör en offentlig handling. Av innehållet i styrdokumentet 
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framförs att en garanti om anonymitet kan inte ges även om det inte anges namn, eftersom det 

ändå kan komma att lämnas andra uppgifter som i efterhand går att identifiera 

uppgiftslämnaren på. Borås stad förklarar också att en person kan välja att vara anonym och 

inte behöver lämna några uppgifter, men att det inte går att garantera att uppgiftslämnaren 

förblir anonym beroende på lagstiftning. Enligt 20 kommuners styrdokument går det att 

anmäla anonymt. Anonymitet ger en anmälare ett skydd men vad som inte tydligt framgår är 

vilket skydd som kommunen kan ge med sin visselblåsarfunktion. Som det uttrycks har inte 

visselblåsarfunktionerna i sig ett sätt att ge ett skydd för en anställd som gör en anmälan. 

Anmälan per telefon är också ett ofta förekommande sätt att kunna rapportera. Som 

rapporteringssätt är det svårt att garantera ett skydd för den som väljer detta, i det fallet kan 

det spela en väsentlig roll i vem det är som man kontaktar för att göra en anmälan. Om 

kommunen då hanterar visselblåsarfunktionen internt eller externt kan vara en del i beslutet 

om en anställd väljer att visselblåsa eller inte. I kommuners styrdokument framkommer inte 

alltid vem det är man når via detta kommunikationssätt (Falun), eller att det kan uppfattas som 

att man först kan komma till en vanlig växel på kommunen om en eller flera ansvariga för 

funktionen inte är tillgänglig. Eskilstuna kommun hänvisar invånare att höra av sig till 

kommunens växel, det säkerställer inte ett skydd för den som vill göra en anmälan. Det ger 

inte en anmälare ett skydd via funktionen i och med att anmälaren kan komma i kontakt med 

någon i kommunen som inte ansvarar för att hantera anmälningar. 

Vid ett personligt möte går det inte att säkerställa ett skydd för den anställd som vill göra en 

anmälan om eventuella oegentligheter. Om det personliga mötet sker med en internt ansvarig 

inom kommunen för införd visselblåsarfunktion finns inte ett skydd för den anställda mot 

kommunen, och det finns ingen möjlighet till anonymitet. Om en anställd upplever att det 

inom kommunen tas seriöst och att den inte riskerar att bestraffas så kanske den föredrar att 

kunna välja ett personligt möte som en rapporteringsväg. En anställd kanske inte i det fallet 

känner ett behov av att kunna vara anonym utan önskar att med sin anmälan personligen visa 

allvaret i en eventuell oegentlighet. Det kan finnas anställda som föredrar att möta en ansvarig 

på kommunen för att göra en anmälan, det som kan avgöra är om den anställda känner en tillit 

till personen eller hur en anmälan kommer att mottas och hanteras.  

Ett tillvägagångssätt som nämns är att anmälan går att göra per post. Via post går det inte att 

spåra vem avsändaren är. Med ett sådant sätt går det att i högre grad ge ett skydd till den som 

använder visselblåsarfunktionen. Om en anställd väljer att använda det som rapporteringsväg 
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för att påtala oegentligheter kan den tillförsäkras ett skydd oavsett om funktionen hanteras 

internt eller externt. Det kan vara ett sätt att uppmuntra till anmälningar eftersom det inte 

behöver avslöja vem anmälaren är om den anställda anser att skyddsaspekten är viktig.  

Det framgår inte tydligt hur visselblåsarfunktionen kan användas i tre kommuners 

styrdokument (Göteborg, Eskilstuna och Östersund), det kan tolkas som att det inte finns en 

tydlig enskild funktion avsedd för det ändamålet. Vad det kan betyda är också att skyddet inte 

anses vara hög om det inte går att veta hur kommunikationen hanteras och vem som kan ta del 

av den. Detta kan påverka en anställds vilja att påtala missförhållanden om den är osäker på 

hur den bäst går till väga för att göra det. En otydlighet kring hur en anställd kan göra en 

anmälan kan ses som en begränsning. Utan tydliga rapporteringskanaler kan det göra att en 

anställd inte anmäler när den uppmärksammar något som borde anmälas, eftersom personen 

inte vet hur den ska göra det. Anställda har enligt styrdokumenten inte en tydlig information 

om hur funktionen ser ut eller hur den fungerar, för att de ska veta hur de kan göra en 

anmälan. På så sätt kan kommunen bli ovetandes om olika missförhållanden som borde 

uppmärksammas och utredas. Det är en begränsande förutsättning eftersom det i 

informationen inte förklaras hur anställda gör en anmälan. Kalmar kommun hänvisar till 

kommunens ”tyck till”- funktion för att göra en anmälan i kommunens visselblåsarfunktion. 

Vem som hanterar det eller hur det bedöms är inte helt tydligt. Det kan ha en inverkan i 

anställdas beslut om att visselblåsa. 

Det finns visselblåsarfunktioner som i sig är uppbyggda för att ge ett skydd för den som 

använder funktionen. I Ystads kommun hanteras inkomna ärenden internt av en behörig 

tillsatt grupp, men den digitala visselblåsarfunktionen är uppbyggd på så sätt att det inte finns 

förifyllda uppgifter i formuläret för att säkerställa en anonymitet. Vid inlämnandet får den 

rapporterande personen en personlig kod som varken kan eftersökas eller återskapas utan den 

personliga koden. Med koden som ges går att det logga in och ha en fortsatt kommunikation 

gällande ärendet. Örnsköldsviks kommun förklarar att kommunens visselblåsarfunktion inte 

gör det möjligt att kunna spåra uppgiftslämnare, eftersom funktionen är krypterad och 

lösenordskyddad. Visselblåsarsystemet ger ett ärendenummer och lösenord som går att 

använda för kompletteringar och för att följa ärendet. Till skillnad från Ystads kommun går 

anmälningar i Örnsköldsviks kommun till ett externt säkerhetsföretag. Dessa två 

visselblåsarfunktioner är utformade för att i högre grad kunna tillförsäkra personen som 

använder funktionen ett skydd. Anmälaren kan förbli anonym men ges ändå en möjlighet att 

kunna ha en kommunikation för kompletteringar och följa sitt ärende. Med de möjligheter 
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som dessa system ger kan det vara uppmuntrande för en anställd att anmäla. Det kan också få 

en anställd att känna en större tillit för funktionen. Personen är inte lika lätt att identifiera 

eftersom anmälaren kan identifiera sig utan personuppgifter. Det kan vara ett sätt för en 

anställd att känna en form av skydd mot eventuella repressalier från kommunen, oavsett om 

det hanteras internt eller externt. 

De tillvägagångssätt som anställda har som rapporteringskanaler inom dessa kommuner 

varierar. Det varierar i möjligheten för anställda att välja det sätt som de föredrar. En 

begränsning är att en kommun endast erbjuder ett rapporteringssätt, men i de flesta kommuner 

finns en mer än ett sätt och vanligast är en digital funktion. Det kan vara uppmuntrande för 

anställda att kunna välja mellan olika tillvägagångssätt. Skillnader är också hur systemen i sig 

ger ett skydd för en anmälare, det är få system som ser till att garantera ett skydd. Till följd av 

det kan det vara både uppmuntrande men också begränsande för anställdas förutsättningar att 

visselblåsa i kommunerna.  

 

5.5 När det kan/ska göras 

Den indikator som slutligen varit vägledande i analysen av svenska kommuners styrdokument 

för visselblåsarfunktioner menar att se till hur det uttrycks kring vad som kan anmälas. Här 

har det visats att det behövs en tydlighet kring vad anställda ska anmäla som oegentlighet för 

att uppmuntra till visselblåsning. En bredare definition på korruption som inkluderar 

exempelvis svågerpolitik, nepotism, diskriminering eller annan form av favoriserande 

behandling på arbetsplatsen kan också öppna upp för att partiska och korrupta beteenden kan 

upptäckas. Det uppmuntrar till visselblåsning utan att det endast kräver materiella bevis för 

tydliga lagbrott, och kan bidra till att anställda anmäler mer av det som de vet. Med en 

bredare definition på korruption betonas att det uppmuntrar till att också steg som leder fram 

till korruption kan upptäckas. 
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Kategoriseringen utgörs av att det som kommer till uttryck i styrdokumenten i form av vad 

som går att anmäla i respektive kommuns visselblåsarfunktion. Det är antingen enligt en 

definition som ser på korruption som lagbrott eller om det går efter en definition som också 

ser till partiska och korrupta beteenden. Av innehållet kategoriseras 17 kommuner som att 

utgå från en definition på korruption som lagbrott i enlighet med det som anges kunna 

anmälas.  

En snäv definition på korruption riskerar att inte uppmärksamma korrupta beteenden. I de 

kommuner som analyserats kategoriseras majoriteten av kommunerna att utgå från en 

definition på korruption som rör tydliga lagbrott. Jönköpings kommun och Gnosjös kommun 

anger att visselblåsarfunktionen inte ska användas för en anmälan som innehåller uppgifter 

om ledar- och chefsegenskaper, moral eller etik. Ärenden som rör sådant ska hanteras av en 

annan inom kommunen. Det kan tolkas som att kommunerna i dessa fall inte uppmärksammar 

att det kan finnas mer kring faktisk korruption som tidigare kan upptäckas ifall anställda 

uppmuntras till att anmäla det. Kommunen uppmärksammar inte att sådant borde anmälas av 

anställda för att det ska kunna utredas. Risken blir att partiska beteenden inte uppmärksammas 

i kommunen eftersom anställda inte uttrycks kunna anmäla det i visselblåsarfunktionen. 

Ett annat exempel är att det i Sundsvall kommuns styrdokument uttrycks att information som 

exempelvis handlar om rapportering om brister i den interna kontrollen och riktlinjen för 

kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering ska hanteras i andra kanaler. Som 

det är formulerat tolkas det som att kommunens visselblåsarfunktion inte öppnar upp för att 

också hantera anmälningar som rör en bredare definition på korruption. Att det inte 
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uppmärksammas att korruption också kan innebära partiska beteenden medför att korrupta 

handlingar eventuellt förbises inom kommunen. Det gör att anställda inte uppmuntras till att 

anmäla det för att kommunen ska få kännedom om det. Med en sådan formulering kan 

funktionens uppgift anses snäv med tanke på det som anställda förklaras kunna använda den 

för, och det begränsar att fler aspekter av korruption kan upptäckas. Det tolkas som att 

kommunen begränsar anställdas förutsättningar att anmäla genom den inrättade funktionen.  

Endast ett fåtal kommuner listar upp exempel på det som utgör en bredare definition på 

korruption i form av att också inkludera partiska beteenden. Det är fyra kommuner (Borås, 

Norrköping, Gävle och Vårgårda) som i sina styrdokument listar upp exempel på det som kan 

anmälas där bland annat trakasserier och diskriminering finns med. Det ger tydliga exempel 

som uppmärksammar anställda på att anmäla fler saker i kommunernas 

visselblåsarfunktioner. En tydlighet om vad som kan anmälas och fler aspekter av vad som 

utgör korruption uppmuntrar anställda till visselblåsning. När det anges sådana exempel 

tolkas det som att kommunen vill att anställda ska anmäla mer av sådant som de observerar, 

för anställdas roll att medverka i kommunens arbete att upptäcka olagliga och även oetiska 

förfaranden i verksamheten. En bredare definition på korruption som även inkluderar 

exempelvis svågerpolitik eller diskriminering kan uppmuntra anställda att också anmäla 

korrupta beteenden för en möjlighet så att kommunen kan upptäcka och utreda steg som leder 

fram till korruption. Det påvisar kommunens vilja att motverka att det ska förekomma och 

uppmuntrar anställda till att anmäla i funktionen. 

En begränsning är om det inte finns uttryckt för vad som ska anmälas i kommunens 

visselblåsarfunktion. Styrdokumenten är ett sätt att nå ut med viktig och tydlig information för 

anställda och för kommunens arbete mot oegentligheter. I två kommuners styrdokument 

framkommer inte exempel på vad som kan anmälas i respektive visselblåsarfunktion 

(Göteborg och Vingåker). Kommunerna förmedlar i dessa fall inte information om vad som 

avses med den inrättade visselblåsarfunktionen och det kan utgöra en stor begränsning i och 

med att anställda inte vet vad de ska anmäla. När det inte tydligt framgår vad som ska 

anmälas i funktionen bidrar inte kommunen med information till sina anställda för att de ska 

vara uppmärksamma på oegentligheter. Anställda kan då inte heller uppmuntras till att 

anmäla. Det gör att anställda inte får kunskap om vad som ska anmälas vilket kan begränsa att 

kommunen får kännedom om missförhållanden.  
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Förvaltningar och organisationer är ofta uppbyggda i en hierarkisk struktur och makten 

förklaras vara hos de som är placerade på en högre position. Det kan leda till tydligt fördelade 

roller och begränsa handlingsutrymmet för anställda som arbetar på en position längre ner i 

hierarkin. I styrdokumenten framkommer också en viss skillnad i vem det är som kan anmälas 

i visselblåsarfunktionerna. I nio kommuner uttrycks att anmälan ska gälla en person i ledande 

ställning eller i en nyckelposition. Både Göteborgs stad och Hudiksvalls kommun formulerar i 

sina styrdokument att en bedömning för om en extern utredning ska göras är dels om tipset 

kvalificerar sig, att det avser en misstanke allvarliga oegentligheter, och att det rör personer i 

ledande ställning eller i nyckelposition inom organisationen. Det bedöms att en intern 

utredning ska göras när tips gäller omständigheter som behöver utredas men inte kvalificerar 

sig för en extern utredning, som är när det handlar om en chef längre ner i organisationen eller 

om mindre allvarliga misstankar. 

Motsatsvis framgår det i Norrköpings kommuns styrdokument att ”anmälningar kan avse 

samtliga medarbetare, chefer och projektledare på alla nivåer i kommunen”. Det som 

förmedlas i de tre nämnda kommunerna är att det i två kommuner anses vara skillnad på vilka 

personer som kan vara föremål för utredning, att chefer i en högre position behöver en 

särskild utredning baserat på position i kommunen. Med en extern utredning kan 

granskningen bli mer objektiv. Dels tycks det först vara kommunen som internt ska besluta 

om det behövs vilket kan göra att anmälningar inte utreds, eller att det bedöms som att det inte 

behövs att en extern part gör en utredning. Dels kan missförhållanden som sker längre ner i 

kommunen förbises om det endast ska hanteras internt och att de då också inte anses vara 

nödvändiga att utreda. I Norrköpings kommuns formulering görs inte en skillnad på anställda 

utefter position eller nivå, vilket i sig uppmärksammar en medvetenhet om att oegentligheter 

kan förekomma var som helst inom kommunen. Det kan uppmuntra till att fler anmälningar 

görs av anställda, oavsett position. Det visar också en öppenhet om att kommunen vill få 

kännedom om sådant som borde uppmärksammas.  

I ett flertal kommuner har det framgått att anmälningar som faller inom 

visselblåsarfunktionens område ska röra en person i ledande ställning eller i en 

nyckelposition. Ett större antal av de kommuner som undersöks visar att det är interna 

personer som får i uppdrag att se över inrättade visselblåsarfunktioner och bedöma de ärenden 

som inkommer. Det kan tolkas som att det är personer som på något sätt själva kan innefattas 

som att ha en ledande ställning eller nyckelposition. Detta borde öppna upp en möjlighet för 

att dessa personer också kan komma att anmälas vid en eventuell misstanke om allvarliga 
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oegentligheter, eftersom de själva ingår i kommunen som anställda. Att 

visselblåsarfunktionerna då hanteras helt internt i vissa kommuner kan anses vara en 

begränsning, i att det begränsar möjligheten för att kunna anmäla vissa anställda inom 

kommunen. Det kan vara personerna som anmäls som mottar och bedömer en anmälan. I de 

fall kommuner i stället först låter en extern part ta emot anmälningar uppstår inte ett sådant 

problem. 

I majoriteten av de kommuner som undersöks framgår det i styrdokumenten att anmälningar 

via visselblåsarfunktionen ska avse allvarliga oegentligheter, som faller inom en definition av 

korruption som tydliga lagbrott. Det är fyra kommuners som i sina styrdokument anger 

exempel som faller inom en bredare definition på korruption i att diskriminering och 

trakasserier kan anmälas inom visselblåsarfunktionens område. I dokumenten syns också 

skillnader i formuleringar på hur anmälningar bedöms eller hanteras. Det finns kommuner 

som formulerar att det inte finns krav på att medarbetaren ska kunna styrka sina påståenden 

genom bevisning (Norrköping), eller att det för att göra en visselblåsning inte behöver finnas 

konkreta bevis för påståendet (Gävle). Det som framförs är att det ska göras i god tro 

(Norrköping och Gävle). Att det framförs att en anställd inte behöver ha en hög bevisbörda 

kan vara uppmuntrande för att anställda ska anmäla vid misstanke om oegentligheter, stort 

som smått, för att kommunen ska kunna upptäcka och vidta åtgärder. Med formuleringar som 

dessa visar kommunerna att de vill uppmärksammas på oegentligheter och inte vill avskräcka 

en anställd från att göra en anmälan. Det är då den som ansvarar för inkomna ärenden som får 

i uppdrag att utreda det som kan behöva utredas, eller inhämta ytterligare nödvändig 

information, utan att det speglas en misstro mot anmälaren i ett tidigt skede. I det fallet 

behöver en anställd inte tveka på om den borde göra en anmälan vid en misstanke om 

missförhållanden.  

Det finns kommuner som i sina styrdokument formulerar högre krav vid användande av 

visselblåsarfunktionen. Hur det formuleras att det ställs höga krav är där det framgår att hur 

en anmälan bedöms innebär att bedömning ska avgöra om det finns trovärdighet och 

sakriktighet i det som visselblåsare anmäler (Borås), att det är viktigt att anmälaren skiljer på 

vad den vet och vad den tror (Karlskoga). Det formuleras också att en utredning ska utmärkas 

av en opartisk och rättvis utredningsprocess baserat på fakta och synliga handlingar, inte till 

rykten eller antaganden (Sundsvall och Vännäs). Som en bedömningsgrund finns också om 

information bedöms vara obegriplig/orimlig (Sundsvall). Det är formuleringar som kan 

avskräcka en anställd att anmäla genom visselblåsarfunktionen och det tolkas som att 
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kommunerna begränsar för anställda att visselblåsa, i stället för att uppmuntra anställda till att 

anmäla. Dessa exempel visar på formuleringar som kan innebära begränsningar i och med att 

det uttryckligen står att det ska skiljas på vad en anställd tror och vad den vet, och att 

informationen bedöms utifrån om den kan anses vara obegriplig eller orimlig. Genom att 

anställda upplever att det krävs mycket av dem för att kunna göra en anmälan kan de uppleva 

att deras anmälan inte tas seriöst och att de anmäler till en högre kostnad. De kanske riskerar 

att bestraffas om de inte uppnår de satta kraven. Här synliggörs att det finns stora variationer i 

hur kommuner möjliggör för anställdas förutsättningar att visselblåsa. Till skillnad mot 

tidigare exempel där kommuner inte uttrycker höga krav på den som anmäler, kan dessa 

formuleringar snarare tolkas som att det redan i ett tidigt skede finns en misstro mot en 

anmälare. Det kan göra att en anställd i högre grad tvekar till att göra en anmälan, vilket kan 

göra att kommunen inte får kännedom om eventuella oegentligheter.  

I en formulering förtydligas att informationen som lämnas ska vara så korrekt och detaljerad 

som möjligt och att man bör vara medveten om att åtgärder som påverkar andra kan komma 

att vidtas. Informationen ska därför lämnas i god tro och med goda avsikter (Örnsköldsvik). 

Det uppfattas som att det ställs höga krav på en anställd som vill anmäla eventuella 

oegentligheter för sådant som borde komma till kommunens kännedom. 

Visselblåsarfunktionerna menar till att ge anställda en förutsättning för att allvarliga 

oegentligheter ska kunna anmälas. Med en sådan formulering kan det tolkas som att en 

anställd gör det till en hög kostnad eftersom det innebär en eventuell åtgärd för en annan 

anställd. Det kan göra att en anställd inte vågar att anmäla om det exempelvis rör en person i 

övre position eller en chef. Sådana formuleringar ökar inte tilliten för att det inte kan innebära 

repressalier för en anställd som anmäler. Det kan också få en anställd att inte vilja orsaka 

skada för en annan i kommunen, det sätter en press på att se till personliga relationer. Det kan 

ha en inverkan i om en anställd väljer att anmäla eller inte. 

Exempel som hänvisar till en rättslig bedömning i vad som är inom visselblåsarfunktionens 

område kan vara svårt för en enskild anställd att helt kunna veta på förhand. Det uttrycks att 

det ska finnas ett allmänintresse i det som en anställd anmäler (Falun och Ystad) eller att 

missförhållanden ska likställas som brott med fängelse i straffskalan (Vårgårda). Det verkar 

vara höga ställda krav och svårt för en anställd att kunna ta ställning till om det faller inom det 

som riktlinje, som i sin tur kan göra en anställd osäker till att anmäla via 

visselblåsarfunktionen. Det är också ett krav som kan vara svår för kommunen att bedöma vid 

anmälningar. Att endast se till att det ska finnas tydliga bevis innefattar att kommunerna 
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förklarar en snävare syn på vad en oegentlighet är och vad kommunen hanterar, och det kan 

hämma att också partiska och korrupta beteenden borde motarbetas. Det kan vara en 

begränsning som inte uppmuntrar anställda till att anmäla via funktionen.  

6. Slutsats och avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka om svenska myndigheter uppmuntrar eller begränsar sina 

anställda till att uppmärksamma missförhållanden genom visselblåsning. För att få en inblick i 

det skulle svenska myndigheters styrdokument påvisa hur anställdas yttrandefrihet uttrycks 

och vilka möjligheter anställda har att slå larm om olagliga och oetiska händelser i sin 

organisation. För att finna ett svar var undersökningens frågeställning vilka förutsättningar 

ger svenska myndigheter anställda att visselblåsa utifrån sina styrdokument för 

visselblåsarfunktioner? En empirisk undersökning har genomförts för att besvara 

frågeställningen med ett primärmaterial i form av svenska kommuners styrdokument för 

inrättade visselblåsarfunktioner.  

Undersökningens resultat visar att majoriteten av kommuner inte har ett upprättat 

styrdokument för en visselblåsarfunktion. Av 75 kontaktade kommuner har 23 kommuner 

återkommit med ett styrdokument för en inrättad visselblåsarfunktion. Utöver det har ett stort 

antal kommuner svarat de inte har en visselblåsarfunktion, i det fallet visas att ett stort antal 

anställda i svenska kommuner inte ges förutsättningen att visselblåsa. Kommunerna har inte 

uppmärksammat visselblåsarfunktionens roll för att bidra till arbetet att kunna upptäcka och 

uppmuntra anställda till att anmäla oegentligheter. Därför kan det leda till att ett stort antal 

kommuner går miste om att få vetskap om eventuella oegentligheter.  

 

Av innehållen i styrdokumenten visas att de flesta visselblåsarfunktioner hanteras internt 

inom kommunen. Det är färre kommuner som i första hand låter en extern part hantera 

inkomna anmälningar. De kommuner som överlåter åt en extern part att göra en första 

granskning av inkomna anmälningar tillåter att en aktör utanför organisationen kan säkerställa 

en mer objektiv bedömning. En anställds oro för eventuella repressalier kan minska om en 

anställd också kan rapportera utanför kommunen. Få kommuner uppmärksammar det faktum 

att en anställd får ett skydd mot kommunen när en första kontakt sker med en extern part. 

Undersökningen påvisar därmed att ett större antal visselblåsarfunktioner hanteras helt inom 

kommunen och att detta kan vara en begränsning. I styrdokumenten visas olika uppsättningar 

av ansvariga för funktionerna från antingen en självständigt ansvarig person till en ansvarig 
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tillsatt grupp. En ytterligare begräsning är att det inte alltid framgår vem som hanterar 

inkomna anmälningar, vilket kan ha en påverkan till en anställds beslut om att visselblåsa om 

den känner osäkerhet kring vem den anmäler till.  

 

Något som dessutom visar sig är att ett större antal visselblåsarfunktioner tycks rikta sig mot 

anställda. De flesta kommuner öppnar inte upp för och belyser att allmänheten ska kunna 

anmäla oegentligheter till kommunen. Om även allmänheten skulle ha en möjlighet att anmäla 

så skulle det öppna upp för en granskning som kommer utifrån. Det innebär i sin tur att 

kretsen av potentiella anmälare minskar. Med en öppen funktion skulle anställda också kunna 

be någon annan att anmäla, och även detta kan påverka vilket skydd som en anställd upplever 

sig få om den vill göra en anmälan genom visselblåsarfunktionen.  

 

Hur undersökta kommuner med sina rapporteringskanaler säkerställer ett skydd för en 

anställd genom funktionen visar på stora variationer. De flesta kommuner anger att en anställd 

kan göra en anmälan anonymt, men inte alla kommuner förklarar hur detta uppnås och ett 

flertal kommuner hänvisar till rättsliga skydd mot repressalier. En visselblåsarfunktion ger 

inte anonymitet alls. I de flesta kommuner finns ett flertal olika sätt att använda kommunens 

visselblåsarfunktion på. Det gör det möjligt för en anställd att välja det sätt som den föredrar, 

vilket kan uppmuntra till visselblåsning. Endast en kommun anger enbart ett tillvägagångssätt 

för hur en anmälning kan göras. 

 

Ytterligare begränsningar som redovisas är formuleringar som kan tolkas som att kommunen 

hellre hänvisar anställda att anmäla utanför kommunen, än att i första hand anmäla genom 

visselblåsarfunktionen. Det återfinns formuleringar som att kommunens visselblåsarfunktion 

ska ses som ett komplement till den lagstadgade meddelarfriheten, och att den ger ett starkare 

skydd för en anställd än om en visselblåsarfunktion används. Uppkomna förutsättningar som 

uppmuntrar till visselblåsning är exempelvis funktioner i vilka det inte finns förifyllda 

uppgifter i den digitala funktionen. En annan funktion uttrycks vara krypterad och 

lösenordskyddad. I dessa fall möjliggör ett ärendenummer eller en personlig kod en 

kommunikation gällande ärendet, för en möjlighet till komplettering och uppföljning. Det 

visar på visselblåsarfunktioner som i sig är uppbyggda i syfte att ge ett skydd för den som 

använder funktionen. I de fallen tillgodoser kommunerna på egen hand att en anställd ska få 

ett starkare skydd, vilket kan uppmuntra till visselblåsning.  
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En alltför snäv definition på vad som utgör korruption riskerar att inte uppmärksamma 

partiska beteenden såsom svågerpolitik, favoriserande behandling och diskriminering. Endast 

ett fåtal kommuner uppmärksammar att anställda borde anmäla även partiska beteenden i 

kommunens visselblåsarfunktion. Ett större antal kommuner förklarar snarare att ärenden som 

faller inom visselblåsarfunktionens område utgår från en definition på korruption som tydliga 

lagbrott. Det kan leda till att färre anställda anmäler sådant som de uppmärksammar, och som 

borde utredas för att i ett tidigare skede kunna upptäcka och vidta åtgärder mot eventuella 

missförhållanden.  

Framträdande är också att det synliggörs skillnader i krav på den som anmäler. Uttryckt finns 

att anmälaren ska skilja på vad den vet och vad den tror, att det i en bedömning ska avgöras 

om det finns trovärdighet och sakriktighet i det som anmäls. Som en bedömningsgrund finns 

också om informationen bedöms vara obegriplig eller orimlig. Att endast se till att det ska 

finnas tydliga bevis kan tolkas som att det i ett tidigt skede finns en misstro mot anmälaren. I 

den offentliga förvaltningen brukar det talas om en tydlig hierarki med bestämt fördelade 

roller. Detta kan begränsa handlingsutrymmet för tjänstepersoner som är i en position längre 

ner i hierarkin. Utifrån styrdokumenten är det endast ett fåtal kommuner som tydliggör att 

anmälningar kan avse samtliga medarbetare på alla nivåer.  

Den liberala demokratin värnar starkt om yttrande- och åsiktsfriheten, vilket ska öppna upp 

för diskussion och kritik. I en liberal demokrati undviks en alltför detaljstyrd stat och den 

lyckas kombinera byråkratins fördelar med ansvarighet och kompetens. Att det finns en 

möjlighet för medborgarnas insyn i myndigheters arbete och en möjlighet för anställda att 

kunna påtala missförhållanden är av ytterst vikt för att eventuella oegentligheter ska kunna 

uppmärksammas. Med en öppenhet får medborgarna en möjlighet till ansvarsutkrävande. 

Kommuner arbetar närmast medborgarna och utgör en stor del av den välfärd som 

medborgare förses med. Som demokratiska institutioner har de därför en avgörande roll i att 

de mänskliga rättigheterna säkerställs.  

Vad resultaten redogör för är att ett större antal kommuner inte förmedlar information om 

visselblåsning och dess roll för att upptäcka oegentligheter till sina anställda. Framträdande i 

den mångfald av kommuner som undersökts är att de inrättade visselblåsarfunktionerna har ett 

flertal begränsningar för anställdas möjligheter till att kunna påtala missförhållanden, och att 

de dessutom i hög grad skiljer sig åt. Kommunerna visas eventuellt kunna ha en inverkan i om 

anställda känner en tillit för kommunens visselblåsarfunktion, och därefter antingen 
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uppmuntras eller begränsas till att visselblåsa. Slutsatsen som dras är att kommuner bedöms 

begränsa anställdas förutsättningar till visselblåsning i högre utsträckning än att försöka 

möjliggöra och uppmuntra till det. Resultaten i den utförda undersökningen kan indikera för 

att övriga kommuner som inte undersökts, eller även myndigheter på andra nivåer, har en 

liknande påverkan i de förutsättningar som anställda har att visselblåsa. Det visar på att 

svenska myndigheter kan ha en väsentlig del i de möjligheter som anställda har att påtala 

eventuella oegentligheter. Problematiken som uppenbarar sig gör att det går att ifrågasätta hur 

svenska myndigheter som demokratiska institutioner arbetar för att uppmärksamma och 

motverka oegentligheter och oetiska förfaranden. 

För vidare undersökningar kan anställdas perspektiv föras in. Det kan visa deras vetskap och 

tillit för kommuners visselblåsarfunktioner, och huruvida anställda upplever att de 

uppmuntras eller begränsas till att anmäla eventuella missförhållanden. Det går också att 

tillämpa denna undersöknings ledande indikatorer och kategorisering på offentliga 

verksamheter på regional och nationell nivå för att se möjliga likheter eller skillnader, och vad 

det kan innebära för offentligt anställdas förutsättningar att visselblåsa inom sina 

myndigheter. För att vidga perspektivet på här framförda resultat skulle en annan metod eller 

andra teoretiska perspektiv kunna belysa ytterligare mönster i de förutsättningar som anställda 

ges, som möjligen kan påverka i anställdas beslut om att visselblåsa. Det skulle också kunna 

utföras en komparativ undersökning mellan kommuners visselblåsarfunktioner för att påvisa 

vilken kommun som i helhet med sin visselblåsarfunktion ger sina anställda de bästa 

förutsättningarna att påtala eventuella missförhållanden. En studie kan även undersöka och 

jämföra politiska styrningar i kommuner som har en inrättad visselblåsarfunktion med 

kommuner som inte har det, för att se om ett samband visar sig.  
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Bilaga- Lista över kontaktade kommuner 

 

Har skickat styrdokument: 

1. Borlänge kommun 

2. Borås stad 

3. Eskilstuna kommun 

4. Falun kommun 

5. Gnosjö kommun 

6. Gävle kommun 

7. Göteborgs stad 

8. Hudiksvalls kommun 

9. Järfälla kommun 

10. Jönköpings kommun 

11. Kalmar kommun 

12. Karlskoga kommun 

13. Luleå kommun 

14. Norrköpings kommun 

15. Sundsvalls kommun 

16. Vaxholms stad 

17. Vingåkers kommun 

18. Vårgårda kommun 

19. Vännäs kommun 

20. Västerås stad 

21. Ystads kommun 

22. Örnsköldsviks kommun 

23. Östersunds kommun 
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Har svarat att kommunen inte har en visselblåsarfunktion: 

24. Arboga kommun 

25. Botkyrka kommun 

26. Ekerö kommun 

27. Fagersta kommun 

28. Halmstads kommun 

29. Haparanda stad 

30. Huddinge kommun 

31. Härnösands kommun 

32. Kalix kommun 

33. Kiruna kommun 

34. Knivsta kommun 

35. Kungälvs kommun 

36. Köpings kommun 

37. Leksands kommun 

38. Lidköpings kommun 

39. Lysekils kommun 

40. Malmö stad 

41. Nacka kommun 

42. Nyköpings kommun 

43. Piteå kommun 

44. Region Gotland 

45. Stockholms stad 

46. Strängnäs kommun 

47. Sölvesborgs kommun 

48. Södertälje kommun 

49. Tierps kommun 
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50. Täby kommun 

51. Varbergs kommun 

52. Värmdö kommun 

53. Åre kommun 

 

Har en visselblåsarfunktion, men har inte skickat ett styrdokument: 

54. Avesta kommun  

55. Falkenbergs kommun 

56. Helsingborgs kommun 

57. Linköpings kommun 

58. Lunds kommun 

59. Mora kommun 

60. Orsa kommun 

61. Salems kommun 

62. Sigtuna kommun 

63. Skellefteå kommun 

64. Tyresö kommun 

65. Umeå kommun 

66. Uppsala kommun 

67. Växjö kommun 

 

Kommuner som inte har svarat gällande en visselblåsarfunktion: 

68. Båstad kommun 

69. Haninge kommun 

70. Katrineholms kommun 

71. Motala kommun 

72. Sala kommun 
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73. Sundbybergs stad 

74. Vänersborgs kommun 

75. Örebro kommun 
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