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Sammanfattning 

 

Begreppet Whistleblower (Visselblåsare) avser en person som internt eller externt 

uppmärksammar missförhållanden eller andra oegentligheter på sin arbetsplats och som i 

vissa fall löper risk att drabbas av negativa konsekvenser för detta. Vi vill belysa detta utifrån 

ett svenskt perspektiv, med inriktning på lärare inom privat- och offentlig sektor. Syftet med 

denna studie är att skapa en förståelse för hur svenska lärare upplever att de blir bemötta vid 

framförd kritik om missförhållanden på arbetsplatsen. Vi vill även få en inblick i lärares 

uppfattningar av vad som krävs för att de ska känna större trygghet i att framföra kritik 

gentemot sin arbetsgivare, samt hur de ställer sig till en svensk whistleblowing-lagstiftning. 

För att undersöka detta har vi använt oss av en kvalitativ metod, i form av intervjuer med både 

lärare och en regional ombudsman. Resultaten analyseras huvudsakligen utifrån Alvessons 

teori om organisationskultur, Hirschmans teori om sorti, protest och lojalitet, samt Goffmans 

teori om stigmatisering. Resultatet visar att lärare känner stor rädsla för att framföra kritik 

riktad mot arbetsplatsen då det ofta leder till repressalier i form av lägre lön, sämre 

arbetsförhållanden eller kyligt bemötande. Intervjupersonerna uppvisar en positiv inställning 

till en svensk whistleblowing-lagstiftning. Samtidigt ställer de sig skeptiska till att en lag 

skulle resultera i att fler lärare vågar ta steget att “blåsa i visslan”. Andra faktorer, såsom 

organisationskultur och normer upplevs väga tyngre när det gäller lärares benägenhet att 

framföra kritik på arbetsplatsen.  

 

Nyckelord: Whistleblowing, lagstiftning, organisationskultur, stigmatisering, sorti och 

protest. 

 

 

Abstract  

The term “Whistleblower” refers to a person who (internally or externally) brings attention to 

irregularities or other wrongdoings at their workplace, and in some cases, risks negative 

consequences for doing so. We want to illustrate this from a Swedish perspective, focusing on 

teachers in private- and public sectors. The purpose of this study is to create an understanding 

of how Swedish teachers feel that they are treated when expressing criticism of irregularities 

in their workplace. We also wish gain insight into teachers' perceptions of what is required for 

them in order to feel more comfortable in deliver criticism, and on their opinions regarding a 

Swedish whistleblowing legislation. To investigate this, we used a qualitative approach, in the 

form of interviews with teachers as well as a regional ombudsman. The results have been 

analyzed using mainly Alvessons’ theory of organizational culture, Hirschman’s theory of 

exit voice and loyalty, and Goffman’s theory of stigma. The result displays that teachers feel 

great fear of expressing criticism directed at the workplace as it often leads to reprisals in 

form of lower wages, poorer working conditions or cold reception. The respondents displays a 

positive attitude towards a Swedish whistleblowing legislation. At the same time they are 

skeptical to that a law would result in more teachers daring to take the step to "blow the 

whistle". Other factors, such as organizational culture and norms are being perceived to carry 

more weight when it comes to teachers’ willingness to express criticism at the workplace. 

 

Keywords: Whistleblowing, legislation, organizational culture, stigma, exit and voice. 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Whistleblower (Visselblåsare) avser en person som internt eller externt framför kritik om 

olika missförhållanden på sin arbetsplats. Syftet med denna studie är att ur ett svenskt 

perspektiv, skapa en förståelse för hur lärare upplever att de blir bemötta vid framförd kritik 

om missförhållanden på arbetsplatsen. Vi vill även undersöka lärares uppfattningar av vad 

som krävs för att de ska känna större trygghet i att framföra kritik gentemot sin arbetsplats, 

samt hur de ställer sig till en svensk whistleblowing-lagstiftning. Denna studie visar att lärare 

känner stor rädsla för att framföra kritik riktad mot arbetsplatsen eftersom detta kan leda till 

olika typer av bestraffningar i form av kyligt bemötande, lägre lön eller sämre 

arbetsförhållanden. Våra intervjupersoner uppvisade en positiv inställning till en 

whistleblowing-lagstiftning, samtidigt som de ställde sig skeptiska till att en lag skulle 

resultera i att fler lärare vågar ta steget att “skvallra”. Andra faktorer, såsom 

organisationskultur och tysta normer upplevdes väga tyngre när det gällde lärares benägenhet 

att framföra kritik. Upptäckterna i denna studie kan eventuellt ge en liten förståelse för 

svårigheterna kring att framföra kritik inom svenska organisationer, men även ses som ett 

motiv till att det krävs studier från olika infallsvinklar för att få bukt med rädslan att ”blåsa i 

visslan”.  

 

Nyckelord: Whistleblowing, lagstiftning, organisationskultur, stigmatisering, sorti och 

protest. 
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1. Inledning 

Under 2000-talet har svensk media upprepade gånger rapporterat om hur anställda agerat 

Whistleblowers – det vill säga framfört kritik eller slagit larm om oegentligheter och 

missförhållanden på arbetsplatsen. Belysande exempel är armésoldaten Bradley Manning som 

misstänktes överlämnat hemlighetsstämplade handlingar till Wikileaks, eller Daniel Ellsberg 

som läckte de hemlighetsstämplade dokumenten The Pentagon Papers om Vietnamkriget 

(Dagens nyheter 2012). Ett annat exempel är läraren/fackliga ombudet på en skola i Malmö, 

som i samband med en tårgasattack berättade för media att skolans säkerhetsrutiner var 

bristfälliga. Responsen från skolans rektor blev allt annat än positiv, då läraren krävdes på en 

ursäkt inför hela lärarkollegiet. Detta som straff för att han ”skadat skolans anseende”. Denna 

lärare försökte uppmärksamma missförhållandena internt under tio år innan han till sist valde 

att gå ut externt med kritiken. Med utgångspunkt i sina egna erfarenheter, betonar han vikten 

av att andra lärare kan ”tala ut” i framtiden – utan rädsla för repressalier (Skolvärlden 2010).  

Transparency International Sverige (TIS 2012) har publicerat ett positionspapper med förslag 

om ett stärkt lagskydd för whistleblowers i Sverige. TIS rekommenderar att lagskyddet ska 

innefatta ett förbud mot repressalier riktade mot anställda inom privat- och offentlig sektor 

som slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen. I Norge infördes en motsvarande 

Whistleblowing-lagstiftning för cirka sju år sedan. Forskaren Kjersti Lien Holte berättar i en 

svensk radiointervju, att det inte finns något som tyder på att anställdas tendens att prata blivit 

bättre med denna lag. Hon menar att det finns en ”tystnadskultur” som är svår att lagstifta 

bort, då en arbetsplatskultur är ett betydligt mer komplext system än så. Enligt Lien Holtes 

mening bygger de anställdas rädsla på informella regler, snarare än lagstadgade sådana 

(Sveriges Radio 2012).  

 

Vi är intresserade av både privat och offentligt anställda lärares upplevelser av att framföra 

kritik på arbetsplatsen, deras uppfattningar av vad som krävs för att de ska känna större 

trygghet i att framföra kritik gentemot sin arbetsplats, samt hur de ställer sig till en svensk 

whistleblowing-lagstiftning. Detta mot bakgrund av lärares viktiga samhällsuppdrag, ”att 

ansvara för kommande generationers grundläggande utbildning och fostran” (Lärarnas 

Riksförbund 2010). Frågan vi ställer oss är om en svensk whistleblowing-lagstiftning kan få 

fler lärare att känna större trygghet i att framföra kritik gentemot sin arbetsplats, eller om 

andra faktorer väger tyngre? 
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1.1 Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer vi att utifrån publikationer från TIS och TCO, presentera dagens 

rättsliga situation för anställda inom både privat- och offentlig sektor för att skapa en god 

överblick och förståelse för problematiken som finns i dagsläget.  

 

1.1.1  Yttrandefrihet för privat- och offentligt anställda 

I syfte att ge stöd till enskilda individer och till fackliga organisationer i frågor som rör 

yttrandefrihet och whistleblowing har TCO gett ut handboken Rätten att slå larm (2011). 

TCO menar dels att det är en arbetsmiljöfråga, dels en demokratifråga. Detta då ett öppet 

klimat på arbetsplatserna där både yttrandefrihet och lojalitet ”respekteras”, främjar både 

personal, ledning och verksamhetens goda utveckling (ibid. s. 10). TCO menar att anställda 

som framför synpunkter eller kritik visar prov på lojalitet, eftersom handlingen syftar till en 

verksamhetsförbättring (ibid. s. 11). TCO anser även att ett väl fungerande samarbete mellan 

fackliga organisationer och arbetsgivare bidrar till skapandet av arbetsplatser med högt i tak 

och en mer ”reell yttrandefrihet” (ibid. s. 11f).  

 

TCO anser att skyddet för whistleblowers bör stärkas inom rättsligt område, och ger därför 

förslag på förbättringar som kan genomföras (TCO 2011, s. 12). I korthet menar TCO att 

”efterforsknings- och repressalieförbudet” bör innefatta all offentligt finansierad verksamhet. 

De menar att det krävs en förstärkt lagstiftning för visstidsanställda eller inhyrd personal som 

”blåser i visslan”, samt att anställda inom kommun, landsting eller stat inte ska kunna köpas 

ut och sägas upp på grund av att de utnyttjat sin yttrandefrihet. De anser även att anställda 

inom privat sektor som köpts ut då de utnyttjat sin yttrandefrihet, bör erhålla höjt skadestånd 

och kritikrätt. Till sist föreslår TCO att det bör inrättas en ”positiv rätt” som syftar till att 

anställda som offentliggör ”företagshemligheter” ska skyddas från repressalier, om 

uppgifterna med fog innebär brott som ger fängelsestraff (ibid. s. 12ff).  

 

TCO föreslår att staten bör klargöra att all offentlig upphandling ska innefatta ett ”rättsligt 

bindande och brett meddelarskydd”, samt att staten bör ge Arbetsmiljöverket i uppgift ”att 

verka för” både privat- och offentligt anställdas rätt att ”kunna och våga framföra kritik på 

arbetsplatserna”. TCO menar att staten och arbetsmarknadens parter, med hjälp av statliga 

medel, bör utbilda arbetsplatserna om den grundläggande yttrandefrihetens relevans för 

demokratin (TCO 2011, s. 12ff).  
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1.1.2 Lojalitetsplikt, kritikerrätt, meddelarfrihet och lagen om företagshemligheter 

Lojalitetsplikten är som namnet anger, en grundläggande förpliktelse mellan den anställde och 

dennes arbetsgivare (TCO 2011, s. 31). Den stora skillnaden mellan offentligt- och 

privatanställda är att yttrandefriheten har företräde framför lojaliteten för offentligt anställda, 

medan tystnadsplikten har företräde för privatanställda – vilket innebär att brott mot 

lojalitetsplikten kan leda till uppsägning eller avsked (TCO 2011, s. 32). Det är dock inte 

alltid helt lätt att avgöra vad som gäller, då yttrandefrihet och lojalitetsplikt ibland kommer i 

konflikt även för privatanställda (TCO 2011, s. 32). Med kravet på lojalitetsplikt följer även 

viss tystnadsplikt (Sigeman 2010, s. 169). 

 

 I Lagen om skydd för företagshemligheter (1990:49) finns regler som skyddar företag mot 

angrepp vad gäller röjande av företagshemligheter som kan ”skada näringsidkare i 

konkurrenshänseendet” (Sigeman 2010, s. 169). Här talar man om kritikerrätt som avser den 

anställdes rätt uttala sig offentligt om sin arbetsgivare, där privatanställdas möjligheter är 

begränsad till skillnad från offentligt anställda som skyddas av yttrandefrihetslagen. Rätten 

för anställda att kunna ge kritik ska syfta till goda arbetsförhållanden. TCO poängterar att 

privatanställdas kritik inte nödvändigtvis måste innebära ”brott mot lojalitetsplikten”, förutsatt 

att motivet syftat till att komma tillrätta med problem på arbetsplatsen (Lärarförbundet 2008; 

TCO 2011, s. 68).  

 

I Tryckfrihetsförordningen (1 kap. 1§ tredje stycket) och Yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 

2§) skrivs om meddelarfriheten som ger anställda rätt att kontakta media om information som 

rör deras arbetsplats (i vissa fall även sekretessbelagd information), och skyddar den anställde 

från repressalier. Privatanställda skyddas dock inte av meddelarfriheten då efterforsknings- 

eller repressalieförbudet inte berör näringsidkare. Med andra ord är privata arbetsgivare i sin 

fulla rätt att ta reda på vem som spridit information, samt vidta rättsliga repressalier (TCO 

2011, s. 21f).  

 

1.1.3 Transparency International Sverige 

I TIS (2012) rapport Whistleblowing – förutsättningar och skydd för dem som slår larm om 

korruption och andra oegentligheter behandlas fenomenet whistleblowing utifrån ett svenskt 

rättsligt perspektiv. Rapporten syftar till att ge ett bidrag till debatten och diskussionen 

huruvida Sverige behöver en lagstiftning som ger ett starkare skydd för whistleblowers. 

Rapporten behandlar whistleblowing utifrån Europakonventionen och andra länders 
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perspektiv, och avslutas med ett antal rekommendationer för åtgärd till ”den svenska 

lagstiftaren” (Transparency International Sverige 2012, s. 7ff).  

 

TIS framför i sitt positionspapper att mutbrott och andra ”korrupta beteenden” kan orsaka 

stora skador i beslutsprocesser, då dessa beteenden oftast inte upptäcks. Mot denna bakgrund 

ska whistleblowers förstås, eftersom de kan rapportera om sådana oegentligheter. TIS menar 

att erfarenheter tyvärr visar att whistleblowers löper stor risk att utsättas för repressalier och 

mobbing från såväl arbetsgivaren som kollegorna. Idag saknas rättsligt skydd för de personer 

som agerar whistleblowers och av den anledningen menar TIS att det är av stor betydelse att 

det finns skydd för anställda som slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen (TIS 2012).    

 

Sammanfattningsvis menar TIS i sin positionspolicy att det krävs ett förstärkt skydd för 

anställda (oavsett anställningsform) som slår larm om allvarliga missförhållanden på 

arbetsplatsen. Skyddet ska bland annat gälla repressalieförbud och förbud mot utköp. Skyddet 

bör dessutom inrymma övriga uppdragsgivare, kunder, klienter, patienter och elever. TIS 

anser även att det bör införas krav på att arbetsgivare underlättar för dem som slår larm om 

allvarliga missförhållanden, till exempel genom personalutbildning och intern reglering, 

vidare bör kraven vara proportionerliga till verksamhetens omfattning. För dem som arbetar 

inom privat sektor bör meddelarskydd införas för anställda som avslöjar korruption och 

missförhållanden, och det krävs att arbetsgivare sluter kollektivavtal då lagstadgat skydd inte 

ännu finns.  

 

TIS menar vidare att personer som anmälts för missförhållanden bör kunna försvara sig mot 

anklagelserna av rättsäkerhetsskäl. Det bör finnas konfidentiell rådgivning för vittnen och 

offer för korruption enligt GRECO: s (Europarådets samarbetsorgan mot korruption) 

rekommendationer. TIS menar även att Sverige bör verka för att ett whistleblower-skydd även 

införlivas på europeisk nivå, och slutligen bör regeringen enligt Riksdagens tillkännagivande 

göra en översyn av lagstiftning till skydd för whistleblowers (TIS 2012). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur lärare upplever att de blir bemötta 

vid framförd kritik om missförhållanden på arbetsplatsen. Vi vill även undersöka lärares 

uppfattningar av vad som krävs för att de ska känna större trygghet i att framföra kritik 

gentemot sin arbetsgivare, samt hur de ställer sig till en svensk whistleblowing-lagstiftning.  
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Vi ämnar utgå från följande frågeställningar:  

 

 Hur upplever lärarna att de blir bemötta vid framförd kritik om missförhållanden på 

arbetsplatsen, och hur kan deras upplevelser förstås? 

 Hur kan lärare som agerar whistleblowers känna större trygghet i att framföra kritik 

gentemot sin arbetsgivare? 

 Hur ställer sig lärarna till en svensk whistleblowing-lagstiftning och hur kan deras 

ställningstagande förstås? 

 

1.3 Avgränsningar och begreppsdefinition  

 

Denna studie avser whistleblowing ur ett svenskt perspektiv, med inriktning på privat- och 

offentligt anställda lärare i Stockholmsregionen. Vi avgränsade studien mot bakgrund av 

frånvaron av studier kring whistleblowing i svenska organisationer, samt mot faktumet att det 

enbart finns ett fåtal kvalitativa studier om anställdas inställning till whistleblowing i Sverige 

(Hedin et al. 2008, s. 21). Inriktningen på Stockholmsregionen valdes av rent praktiska skäl, 

utifrån närheten till intervjupersonerna. Ett motiv till vår inriktning på läraryrket, var att vi 

liksom många andra, upplevde att det är en viktig yrkesgrupp i samhället. Detta då lärares 

missnöje på arbetsplatsen kan få stor inverkan på barn och ungdomars kunskapsresultat och 

framtid.  

 

Begreppet ”whistleblowing” härstammar ursprungligen från USA, där det studerats av 

forskare som Miceli och Near sedan mitten av 1980-talet (Hedin et al. 2008, s. 16). Idag, efter 

många års forskning förekommer en rad olika definitioner av begreppet inom litteraturen på 

området. Enligt Transparency International Sverige (2012) avser whistleblowing skeenden 

där anställda (internt eller externt) rapporterar eller slår larm om olika typer av 

missförhållanden eller oegentligheter på sin arbetsplats. Whistleblowing avser inte enbart 

illegala missförhållanden, utan syftar även till förhållanden som uppfattas som oetiska eller 

grovt resursslöseri för organisationen i fråga (Transparency International Sverige 2012, s. 13). 

Hedin, Månsson och Tikkanen menar däremot att en handling kallas för whistleblowing först 

när “klagomålet” offentliggörs, samt att whistleblowers avser den eller de anställda som 

framför ”kritiken” (Hedin et al. 2008, s. 12). 



6 

 

 

Med whistleblowing syftar vi i denna studie på TIS: s definition av whistleblowing som 

skeenden där anställda slår larm internt eller externt om olika typer av missförhållanden på sin 

arbetsplats. Whistleblowing avser i denna studie, framförallt förhållanden som uppfattas som 

oetiska för organisationen i fråga (Transparency International Sverige 2012, s. 13). 

 

2. Metod 

 

2.1 Metodmotivering och urval  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod framför en kvantitativ, då vi ville 

uppnå en ökad förståelse för lärares upplevelser och åsikter kring studiens syfte. Med detta i 

åtanke kom metoden att baseras på en hermeneutisk forskningstradition, det vill säga ett 

kvalitativt ”förståelse- och tolkningssystem” utifrån ett subjektivt synsätt (Patel & Davidson 

2003, s. 28–29). Hermeneutiker hävdar att man kan förstå världen och andra individer, genom 

att tolka hur individernas handlingar och avsikter framträder i det talade och skrivna språket 

(ibid. s. 29).  Kvale (2009)  refererar till den klassiska hermeneutiken, som menar att 

uttolkaren har en förkunskap kring andra individers handlingar eller yttranden utifrån egna 

föreställningar och erfarenheter. Detta utifrån bilden av människan som en ”självtolkande” 

individ som hämtar kunskap och förståelse från historien (Kvale 2009, s. 66–67, s. 335).  

 

Vår studie kom att bestå av ett relativt litet urval i form av tre lågstadielärare från 

kommunal/offentlig sektor, en gymnasielärare från privat sektor och en regional ombudsman 

med fokus medlemmar från både privat- och offentlig sektor. De kommunalt/offentligt 

anställda lärarna som kallas Anna, Karin och Jennifer, arbetar som heltidsanställda 

lågstadielärare (årskurs 1-3) i skolor söder om Stockholm. Den privatanställda läraren som 

benämns Linda, arbetar som heltidsanställd gymnasielärare (årskurs 1-3) i en skola söder om 

Stockholm. Den regionala ombudsmannen Sanna arbetar inom en facklig organisation i 

Stockholm, med fokus på medlemmar inom läraryrket.  

 

Urvalet avgjordes allteftersom vi blev mer insatta på området och därmed fick en tydligare 

bild av vad vi ville undersöka. Tanken var framförallt att få en djupare insyn i hur lärare med 

någon typ av erfarenhet av whistleblowing ställde sig till våra frågeställningar. Därav hade vi 

som krav att intervjupersonerna skulle ha någon form av inblick i läraryrket, och kunna uttala 
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sig om lärares upplevelser av att framföra kritik på arbetsplatsen. Faktumet att vi intervjuade 

just denna regionala ombudsman byggde dels på tillgängligheten av en person som på något 

sätt kommit i kontakt med medlemmar som upptäckt missförhållanden på sina arbetsplatser, 

dels på tillgängligheten av personer som var villiga att delta i en intervju. Liknande byggde 

valet av lärare på individer som kunde tänka sig att berätta om sina erfarenheter av 

whistleblowing eller missförhållanden på arbetsplatsen.  

 

2.2 Genomförande och analys  

När vi väl ringat in vårt urval, inledde vi vårt sökande efter fackliga organisationer med fokus 

på medlemmar inom läraryrket. Därefter försökte vi finna ett antal kontaktpersoner inom 

fackliga organisationer som kunde tänkas ställa upp på intervju, alternativt förmedla kontakt 

med några av deras medlemmar. Vi beslutade oss för att kontakta tre fackligt anställda på tre 

olika fackförbund genom att mejla ett presentationsmejl med en intervjuförfrågan. Vi skrev 

även att vi var intresserade av att intervjua någon av deras medlemmar om de hade någon 

möjlighet att förmedla kontakt (Se bilaga 1).  

 

Efter mejlförfrågan till dessa fackligt anställda inväntade vi svar, men efter några dagar utan 

respons bestämde vi oss för att ringa upp tre av dem. Under dessa samtal lyckades vi boka in 

en intervju med en regional ombudsman. Vidare fick vi kontakt med en regional ombudsman 

på ett av fackförbunden, som fångat upp vårt ena mejl och som gärna ville hjälpa oss att få 

kontakt med lärare. I och med detta fick vi mejl från en lärare inom privat sektor som kunde 

tänka sig att bli intervjuad. Under samma vecka lyckades vi dessutom, genom bekantas 

bekanta, få kontakt med tre kommunal/offentligt- anställda lärare vilket resulterade i fem 

inbokade intervjuer. Vi tillfrågade även en ett fackligt ombud att svara på våra frågor, men 

personen avböjde. 

 

Under denna period utformade vi även de intervjuguider som kom att användas under 

intervjuerna (se bilaga 2 & 3). Vid utformningen av intervjufrågorna försökte vi att ha syfte 

och frågeställningar i åtanke för att skapa förutsättningar för relevanta svar. Vi valde att skapa 

två förhållandevis lika intervjuguider, där den ena var inriktad på lärare, medan den andra 

avsåg den regionala ombudsmannen. Denna mall ämnade dock fungera som ett stöd, med 

utrymme för annan ordningsföljd på frågorna, samt eventuella förändringar eller ”inputs” 

under intervjuernas gång. Detta underlättade även eventuella förtydliganden eller vidare 

förklaringar av frågor eller svar, som möjligen var oklara under intervjuernas gång.  
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Vi genomförde fem stycken semistrukturerade intervjuer med förhållandevis låg grad av 

standardisering, eftersom vi ville ge intervjupersonerna större möjlighet att svara fritt kring 

samma frågor (Patel & Davidson 2003, s. 78). Samtliga intervjuer inleddes med att 

intervjupersonerna blev informerade om dagens situation för whistleblowers, men även kring 

lagförslaget och dess innebörd. Intervjuerna varade 40-60 minuter och genomfördes på platser 

som intervjupersonerna själva fick välja eftersom vi var måna om att de skulle känna sig 

bekväma. Under intervjuerna med Anna, Karin, Linda och Sanna spelades samtalen in 

samtidigt som vi förde anteckningar. Under intervjun med Jennifer fördes dock enbart 

anteckningar, på begäran av henne själv.  

 

Utskrifterna av intervjuerna genomfördes av oss båda, utifrån samma tillvägagångssätt. Vi 

lyssnade igenom inspelningarna och antecknade ordagrant vad som sades. Intervjun som inte 

spelades in skrevs ner utifrån de anteckningar som fördes under intervjun. Svaren från 

intervjuerna presenterades i resultatavsnittet, genom en avvägning av utvalda citat och 

kommenterande text (Patel & Davidson 2003, s. 122). I och med att flera intervjusvar 

illustrerade liknande saker valde vi att använda de tydligaste och mest belysande citaten 

(Kvale 2009, s. 299, s. 301). I dessa fall betonade vi dock att flera intervjupersoner uttalade 

samma uppfattning. För att få fram innebörden och underlätta förståelsen för läsaren skrev vi 

vilka frågor intervjupersonerna svarade på. Vi försökte även att kontextualisera och betona 

ståndpunkterna i citaten för att läsaren lättare skulle förstå intervjusvaren på (Kvale 2009, s. 

300).   

 

Intervjumaterialet presenterades under sex olika avsnitt i resultatdelen som döptes till: 

konkreta erfarenheter, policy, normer och sanktioner, roller och bemötande, uppfattningar 

om lagstiftning kring whistleblowing samt organisationskultur. Tanken med denna 

uppdelning var att strukturera resultatavsnittet på ett överskådligt sätt och belysa intervjusvar 

som enligt vår uppfattning kunde vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Efter 

sammanställningen av intervjumaterialet började vi med kodningen av våra intervjusvar för att 

bryta ner dem i hanterbara segment och upptäcka liknande mönster i intervjumaterialet (Kvale 

2009, s. 359).  

 

Rent praktiskt inledde vi kodningsarbetet med att placera de olika avsnitten från resultatdelen 

under tre rubriker som speglade våra tre frågeställningar. Avsnitten konkreta erfarenheter, 
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normer och sanktioner samt roller och bemötande placerades under första rubriken. Avsnitten 

organisationskultur och policy hamnade under vår andra rubrik, och avsnitten uppfattning om 

lag och delar av organisationskultur under den tredje rubriken. Därefter inledde vi arbetet 

med att markera återkommande ord och meningar i textavsnitten. De ord eller meningar som 

hade samma innebörd slogs sedan ihop till begrepp som utgjorde huvudresultatet i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. Huvudbegreppet som framträdde under första rubriken 

var bestraffning, huvudbegreppet under andra rubriken var organisationskultur och 

huvudbegreppet som framträdde under tredje rubriken var skepticism. Dessa huvudbegrepp 

utmynnade så småningom i en rad underbegrepp som behandlas i analysavsnittet. 

 

Vår analysmetod bygger huvudsakligen på de manifesta budskapen i intervjumaterialet, det 

vill säga det som sägs i klartext (Esaiasson et al. 2007, s. 250, s. 359). För att utvidga 

innebörden i intervjumaterialet analyserade vi intervjupersonernas svar utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter (ibid. s. 209). Våra teoretiska utgångspunkter valdes ut både innan och efter 

insamlingen av vår empiri. Vi inledde studien med en viss förkunskap som erhölls då vi 

plockade ut relevanta studier till avsnittet ”tidigare forskning”. De teoretiska analysverktygen 

sorti, protest och lojalitet samt stigmatisering valdes redan i det inledande skedet av studien, 

medan teorin organisationskultur växte fram under granskningen av intervjusvaren (empirin). 

Vårt arbetssätt byggde därmed på en kombination av induktion och deduktion (Patel & 

Davidson 2003, s. 23–24). 

 

2.2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkter för vår analys bygger på tidigare forskning som belyser fenomenet 

whistleblowing och whistleblowers utifrån olika perspektiv, samt reder ut begrepp såsom 

repressalier, anonymitet, konflikter, lojalitet och tystnad. Forskningen vi använt oss av 

kommer från Haglunds, Lien Holte, Lärarnas Riksförbund, Miceli, Rehg, Near & Ryan samt 

Hedin, Månsson & Tikkanen. Med vår teoretiska plattform utgår vi ifrån mekanismer som 

inverkar på lärares benägenhet att framföra kritik, vilket Alvessons teorier om 

organisationskultur lyfter fram. Vi är även intresserade av att kunna beskriva lärares 

handlingsmöjligheter vid upplevt missnöje på arbetsplatsen med hjälp av Hirschmans teori om 

sorti, protest och lojalitet. Till sist har vi genom Goffmans teori om stigma, försökt skapa oss 

en förståelse för hur det kommer sig att lärare som framför kritik på arbetsplatsen kan 

diskrimineras av arbetsgivare och kollegor.  
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2.3 Etiska aspekter 

Vi har i denna studie försökt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets fyra krav för forskningsetiska 

aspekter, som lyder: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Vid första kontakten och strax innan 

intervjuerna informerade vi intervjupersonerna om syftet med uppsatsen, deras roll i studien 

samt villkoren för deras medverkan. Vi underströk att deltagarna hade rätten att själva besluta 

om sin medverkan i studien, men även under hur lång tid de skulle medverka och på vilka 

villkor.  

 

Vi var noga med att uppgifterna kring individerna hemlighölls för utomstående –  

materialet nedtecknades, förvarades och behandlades därmed på ett sätt som medförde att de 

inte kunde identifieras av någon annan (Vetenskapsrådet 2002, s. 7–14). En garanti av 

anonymitet var på grund av ämnets känslighet och intervjupersonernas position, särskilt viktig 

i detta sammanhang. Detta bidrog till att vi varken skrev intervjupersonernas riktiga namn 

eller deras arbetsplats namn, utan benämnde dem som Anna, Karin, Jennifer, Linda och 

Jennifer. Intervjupersonernas riktiga namn var dessutom inte av intresse i detta sammanhang, 

samtidigt som vi ville undvika att utsätta dem för diverse obehagligheter förknippat med deras 

uttalanden.  

 

2.4 Metodkritik  

Ett eventuellt problem med valet av hermeneutiska intervjuanalyser kan ses utifrån en vanlig 

invändning mot denna metod. Enligt Kvale (2009) hävdar kritiker att olika ”uttolkare” kan 

uppfatta en och samma intervju på olika sätt, då de ser olika innebörder i svaren (Kvale 2009, 

s. 227). Denna risk fanns självklart då vi utgick från tolkningar baserade på våra egna 

subjektiva tankar, intryck och erfarenheter, vilket eventuellt hade en inverkan på reliabiliteten 

(forskningsresultatets tillförlitlighet). En hermeneutiker skulle dock hävda att subjektiv 

tolkning är en fördel, snarare än ett hinder då avsikten är att skapa en allmängiltig förståelse 

av innebörden i en text (ibid. s. 66). Sett utifrån Kvales uttalande om att det inte existerar en 

sann objektiv omvandling från tal till skrift, kan vår tolkning av intervjusvaren ses vara lika 

sann som om någon annan hade tolkat materialet (Kvale 2009, s. 202–203). För att undvika 

problem med reliabiliteten försökte vi att tydligt redogöra för vårt tillvägagångssätt. Vår tanke 

med detta var att forskare, utifrån samma metod, ska kunna uppnå liknande resultat i sina 
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studier vid andra tidpunkter (Kvale 2009, s. 360). 

 

Faktumet att vi valde att spela in intervjuerna med Anna, Karin, Linda och Sanna kan 

eventuellt haft en negativ inverkan på resultatet. Kanske hade någon av dessa intervjupersoner 

vågat prata med ännu större öppenhet utan ljudupptagaren? Vi ansåg dock att det hade varit 

svårt att klara sig helt utan detta praktiska stöd i och med svårigheten att minnas allt som 

sagts, samt då inspelningar säkerställer en mer ordagrann framställning av svaren (Trost 2010, 

s. 74). Trost menar att det ibland förekommer att intervjupersoner kommer med ytterligare, 

mer spontan information efter att inspelningen avslutas (ibid. s. 83). Vi upplevde dock inga 

uppenbara problem med detta. Ett eventuellt problem med intervjun med Jennifer som inte 

spelades in var att utskrifterna inte blev lika detaljerade som resterande, vilket bidrog till 

tunnare intervjumaterial. En annan aspekt som möjligtvis påverkade intervjumaterialet på ett 

negativt sätt var att vi förde anteckningar under intervjuerna, vilket eventuellt bidrog till att 

intervjupersonerna kände sig distraherade. Inte heller detta var dock något som vi själva 

upplevde som problematiskt.  

 

En konsekvens av vår avgränsning och vårt urval var att vi enbart fick några få subjektiva 

upplevelser utifrån ett litet urval, vilket eventuellt påverkade generaliserbarheten och 

validiteten. Kanske hade manliga lärare eller individer med annan typ av anställning i andra 

delar av landet svarat annorlunda under våra intervjuer? Att generalisera innebär att man 

utifrån resultatet i en studie, kan skapa en allmän kunskapsbild av liknande situationer eller 

miljöer i andra studier (Kvale 2009, s. 358). Vår studie syftade dock inte till att vara 

representativ för alla lärare, arbetsgivare och skolor i Stockholm eller Sverige. Vi har därmed 

inte kunnat göra ett generellt uttalande om hur lärare svarar för våra frågeställningar. Däremot 

kan vårt resultat utöka förståelsen för kärnan i problemen kring whistleblowing. Validitet 

avser sanningen eller giltigheten i de uttalanden som görs kring ett forskningsresultat, det vill 

säga om forskaren undersöker det han eller hon påstår sig undersöka (Kvale 2009, s. 362, s. 

202). För att ta hänsyn till studiens validitet var vi noga med att informera intervjupersonerna 

om ämnet och studiens syfte. Vi strävade även efter att vi och intervjupersonerna uppfattade 

varandra på rätt sätt under intervjuerna, samt att vi fick fram deras ståndpunkter i 

resultatavsnittet.  

 

Även ämnet whistleblowing kan haft en inverkan på vad som kom fram under intervjuerna, då 

ämnet i sig är av känslig natur. Vi får dock anta att intervjupersonerna kände sig bekväma 
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med sina uttalanden, då de ställde upp på intervju och då ingen av dem påvisade en rädsla 

kring sina uttalanden. Enligt vår uppfattning visade intervjupersonerna snarare ett stort 

engagemang i att återge sina versioner av whistleblowing och missförhållanden på 

arbetsplatser.  

 

3. Teoriavsnitt 

I detta kapitel presenteras våra teoretiska utgångspunkter för studiens analys och diskussion. 

Vi har tillämpat tidigare forskning utifrån Haglunds, Kjersti Lien Holte, Miceli, Rehg, Near 

och Ryan, Hedin, Månsson och Tikkanen samt Lärarnas Riksförbund. Vi har även använt oss 

av teoretiska analysverktyg i form av Alvessons teorier kring organisationskultur, 

Hirschmans teori om sorti, protest och lojalitet samt Goffmans teori om stigmatisering.  

 

3.1 Tidigare forskning 

 

3.1.1 Att göra sig ovän med andra 

Magnus Haglunds (2009), författare till Enemies of the People – Whistle-blowing and the 

Sociology of Tragedy, tar sig an ämnet visselblåsare utifrån den norske författaren Henrik 

Ibsens dramaspel En folkefiende (Haglunds 2009, s. 19; Ibsen 2012).  Ibsens dramaspel 

handlar om en man, Dr. Stockman, som mot stadens vilja avslöjar att vattnet i stadens badhus 

är förgiftat efter att flera av stadens besökare insjuknat i bland annat tyfoid. Dr. Stockman och 

hans familj blir på grund av avslöjandet utstötta och utsatta för repressalier av de övriga 

stadsinvånarna och ges tydliga signaler om att varken han eller hans familj längre är 

välkomna att bo i staden. (Haglunds 2009, s. 19ff). 

 

Haglunds använder denna historia i syfte att belysa att en individs val att säga sanningen kan 

förändra den personens offentliga ”sociala identitet”, det vill säga hur personen uppfattas utåt 

sett (Haglunds 2009, s. 21). Haglunds menar att den gemensamma faktorn för många 

sanningssägare (whistleblowers) är att de slagit larm, och därmed framställt organisationen de 

tillhört i dålig dager. Som följd av detta agerande har individerna fått utstå olika typer av 

negativ respons från omgivningen (ibid. s. 21). Haglunds väljer att benämna whistleblowers 

för ”enemies of the people”, utifrån omgivningens ”starka moraliska upprördhet” och ”raseri” 

(ibid. s. 21f). Med whistleblower åsyftar Haglunds själva handlingen, att slå larm, medan 

”enemy of the people” avser den ”sociala responsen” från omgivningen som handlingen 
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framkallar (ibid. s. 22f). Haglunds menar att dessa två ”etiketter” skildrar två olika begrepp, 

fastän det handlar om en och samma person (ibid. s. 22).  

 

3.1.2  Tragedin och Statusparadoxen 

Haglunds är framförallt intresserad av motsägelsen i att den som ”blåser i visslan” kan 

uppfattas både som en bov och en hjälte (Haglunds 2009, s. 50). Han menar att dessa två sidor 

av fenomenet bör analyseras utifrån ett sociologiskt perspektiv, då det ger en förståelse av 

vilken status whistleblowers ges. Ett exempel på denna motsägelse ges då Haglunds särskiljer 

begreppen informant och informatör, där båda avser någon som levererar information. Den 

förstnämnda avser en sagesman, medan den sistnämnda avser en angivare vars handling 

associeras med illojalitet (ibid. s. 51f).  Haglunds tillämpar det grekiska ordet pharmakos, som 

kan översättas till ”syndabock” och jämför med uttrycket ”att skjuta budbäraren” som belyser 

hur whistleblowers får ta skulden för att de påpekat något som omgivningen egentligen tycker 

detsamma om, men ingen annan uttalar sig om (Haglunds 2009, s. 52).  

 

Haglunds utformar även sin analys utifrån Aristoteles tes om vad som var den mest viktiga 

delen i en tragedi, nämligen ”arrangement of events”, som beskriver aspekter/händelser som 

är utmärkande för tragedins händelseförlopp (Haglunds 2009, s. 73). Dessa händelser kallas 

anagnorisis, hamartia, peripeteia, pathos och catharsis (ibid. s. 73). Haglunds menar att 

tillämpningen av tragedin och kedjan av de fem händelserna hjälper oss att förstå 

”degraderingen” av whistleblowers status och tydligt åskådliggör ödet och konsekvenserna 

för en individ som väljer att gå emot gängse normer (ibid. s. 220). Haglunds poängterar dock 

att en ”degradering av status” sker först när whistleblowers stört ordningen i en organisation, 

så mycket att handlingen upplevs som hotfull och repressalier måste tillgripas (ibid. s. 221). 

Haglunds menar att människor i omgivningen blir rädda för att organisationen eller samhället 

i stort hotas – en reaktion som gör att en ”enemy of the people” skapas (ibid. s. 221). 

73). 

 

3.1.3 En dold policy 

Kjersti Lien Holte (2009), forskare i arbetsvetenskap, har i sin doktorsavhandling Hysj, 

studerat hur den dolda policyn (Curriculum Silentium) för tysthet kring arbetsrelaterad kritik 

ser ut för anställda. För att utreda denna frågeställning har hon genomfört en jämförande 

fallstudie, där hon undersökt tre organisationer. Det empiriska underlaget för analysen utgörs 

av en kvalitativ metod baserad på observationer och intervjuer med ett antal anställda inom en 
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grundskola, ett sjukhem och en processfabrik. Lien Holte berättar rent övergripande att de 

anställda hade en hel del kritik kopplat till arbetsplatsen, då flertalet bekräftade att de hade 

sagt ifrån på en rad olika sätt.  Flera intervjupersoner beskrev att de hade slutat tala eftersom 

det inte gjorde någon skillnad, medan andra berättade att de inte vågade säga ifrån av rädsla 

över sina arbeten (Lien Holte 2009, s. 35ff). 

 

Lien Holte berättar att hon identifierade fyra olika former av motivation för tysthet om 

arbetsrelaterad kritik. För det första hävdade några intervjupersoner att de varit tysta om kritik 

av artighetsskäl, för det andra fanns det fler som var rädda för negativa konsekvenser. För det 

tredje hade flera anställda gett upp framförandet av kritik då de inte fick respons, och för det 

fjärde var det en grupp som hävdade att de undanhållit information av aggression, som 

troligtvis uppstått från en känsla av svek från arbetsgivaren (Lien Holte 2009, s. 125–133). 

 

Vidare identifierade Lien Holte fyra olika förklaringar till tystnad riktad mot arbetsrelaterad 

kritik: eftergiven tystnad, defensiv tystnad, prosocial tystnad samt passiv aggressiv tystnad 

(Lien Holte 2009, s. 135). Den eftergivna tystnaden bygger på en känsla av likgiltighet av vad 

som sägs, medan den defensiva tystnaden bygger på en rädsla för att tala. Den prosociala 

tystnaden har sin utgångspunkt i en önskan om samarbete och gemenskap (eller inställsamhet 

och rädsla för uteslutning). Den passiva aggressiva tystnaden innebär ett aggressivt eller 

avvaktande förhållningssätt förknippat med arbetsgivaren (ibid. s. 141–142). 

   

3.1.4 Lagens verkan 

Miceli, Rehg, Near och Ryan (1999) har i sin studie Can laws protect whistleblowers 

undersökt just huruvida lagar kan skydda whistleblowers. Tanken med studien var främst att 

undersöka om en sådan lagstiftning (i USA) hade uppnått syftet att förhindra repressalier och 

uppmuntra fler att blåsa i visslan vid upptäckta oegentligheter. Det andra syftet var att i 

preventivt syfte identifiera variabler som kunde förutspå repressalier över tid (Miceli et al. 

1999, s. 131).  De data som tillämpades och jämfördes samlades in i omgångar under perioden 

1980-1992, och riktade in sig på federalt anställda. Författarna poängterar att individerna 

varken använde sin lagliga rätt eller startade en rättslig process trots kränkning i relation till 

organisationer (där organisationerna begått oegentligheter). De kritiserar även beslutsfattarnas 

benämning av lagarna som ett sätt att stoppa oegentligheter (ibid. s. 130).  

 

Studien visade att lagstiftning med syfte att uppmuntra och skydda individer hade blandad 
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framgång (Miceli et al. 1999, s. 144). Över tid hade det uppfattade antalet oegentligheter 

”sjunkit signifikant”, samtidigt som de individer som upptäckt och rapporterat oegentligheter 

ökat (ibid. s. 144). Trots ett gott resultat, betonar författarna att det är viktigt att ta vissa 

förhållanden i beaktande. De poängterar att uppfattningen av vad som är ett felaktigt beteende 

hade förändrats, samtidigt som den ”sociala acceptansen” att rapportera oegentligheter 

möjligen hade ökat över tid (ibid. s. 145). Miceli, Rehg, Near och Ryan uppfattade att 

studiens främsta empiriska resultat var att whistleblowers upplevt stöd från andra i allt större 

utsträckning, och av den anledningen upplevt allt mindre repressalier (ibid. s. 146). Vidare 

menade författarna att den viktigaste iakttagelsen var att alltfler whistleblowers väljer att vara 

anonyma och att de som upptäckts, upplever mer och mer repressalier. Med tanke på detta 

efterfrågar de bland annat forskning om hur det kommer sig att lagen inte uppnådde sitt syfte 

(ibid. s. 148f). 

 

3.1.5 Kritikerprocesser 

I boken När man måste säga ifrån (2008) studerar Hedin, Månsson och Tikkanen 

whistleblowing inom människovårdande organisationer i Sverige. De genomförde en 

explorativ och kvalitativ fallstudie bestående av sammanlagt 58 kvalitativa intervjuer med 

kritiker och referenspersoner från 2004-2006, och varierande slag av dokument. De fall de 

studerade utgjordes av händelser och situationer som ägt rum då anställda framfört kritik om 

missförhållanden på arbetsplatsen (ibid. s. 30). Författarna studerade ”kritikerprocesser” och 

dess olika faser, det vill säga en persons beslut om att framföra kritik fram till konsekvenserna 

av framförd kritik. De utgick från sina fyra frågeställningar: ”vilka samhälleliga, 

organisatoriska och interpersonella faktorer bidrar till processen, vilka eventuella 

könsskillnader finns i reaktioner på och hanterande av kritik på olika nivåer i organisationen, 

och vilka hälsomässiga, yrkesmässiga och sociala konsekvenser får konflikterna för 

kritikern?” (Hedin et al. 2008, s. 30)  

 

Författarna tillämpade en modell som identifierar ett antal huvudfaktorer – som på både 

makro och mikro- nivåer kan inverka på ”kritikerprocesser”. De menar att kritikerprocesser 

kan studeras på samhällsnivå eller organisatorisk nivå, såväl som interpersonell eller 

individuell nivå (Hedin et al. 2008, s. 213). De hävdar att orsakerna till kritikerprocessernas 

”uppkomst” och utveckling, inte sällan utgörs av olika samhällsförändringar, såsom1990-

talets ekonomiska kris. Vidare har olika samhällsfaktorer inverkan på organisatorisk nivå, i 



16 

 

form av ökade krav, nya ansvarsområden och arbetsuppgifter för de anställda (Hedin et al. 

2008, s. 215–220).  

 

Samtidigt menar de att det ställs större krav på uppföljning, effektivitet och tydligare mål- och 

resultat (Hedin et al. 2008, s. 218). Författarna menar även att det kan handla om 

interpersonella konflikter som uppstår ur otydliga mål, icke fungerande arbetsledning eller 

överbelastning. Författarna framför att interpersonella konflikter ofta grundar sig i dåligt 

klimat på arbetsplatsen eller personella relationer som ibland leder till kommentarer, 

handlingar, känslor av ångest eller skam, som ”ligger under ytan” i konflikter. Denna typ av 

kritikerprocesser, menar författarna, tenderar ofta att leda till repressalier och överreaktioner 

(Hedin et al. 2008, s. 222–223). 

 

Andra faktorer som kan spela in är olika former av konflikter eller ”etiska dilemman” som 

kan få en inverkan på individernas karriärmål och livsplaner. Författarna misstänker att 

individernas livsplaner kan påverka relationerna och sammanhållningen på arbetsplatsen, då 

vissa kollegor bland annat väljer att hålla distans till kritikerna och deras handlingar för att 

skydda sig själva från arbetslöshet eller försörjningsproblem. Vidare menar författarna att 

individernas framtidsplaner befattande de egna karriärmålen kan resultera i anpassningsbara 

åsikter och lojalitet gentemot arbetsgivarens åsikter (Hedin et al. 2008, s. 224–225). 

 

Hedin, Månsson och Tikkanen konstaterar att det i hög grad förekommer ”symboliskt” och 

”relationellt” våld på arbetsplatser runt om i Sverige. De får bland annat ta del av olika 

exempel under sina intervjuer, där respondenterna berättar om arbetsledare som tillrättavisat 

och skällt på anställda som kritiserat arbetsplatsen offentligt. De beskriver att det förekommer 

muntligt spontant våld gentemot kritiker, men även planerat våld i form av repressalier, 

ryktesspridning eller kyla och utanförskap (Hedin et al. 2008, s. 227). 

 

3.1.6 Lärarnas Riksförbund 

År 2008 genomförde Lärarnas Riksförbund en enkätundersökning i syfte att undersöka hur 

lärare upplevde möjligheten att lyfta upp problem, och offentligt tala om missförhållanden på 

arbetsplatsen. För att ta reda på detta tillfrågades 470 privatanställda lärare och 470 

kommunalanställda lärare via en webbenkät, hur de kände inför att rikta kritik mot sin 

arbetsplats (Lärarnas Riksförbund 2008, s. 5). Undersökningen visade att 69 procent av 

friskolelärarna (privatanställda) och 53 procent av de kommunalanställda lärarna inte skulle 
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våga framföra extern kritik i media vid missnöje med arbetsgivare eller arbetsplats. Vidare 

angav 64 procent av friskolelärarna och 56 procent av de kommunalanställda lärarna att de 

trodde att negativ kritik gentemot arbetsgivaren skulle resultera i att de råkade ut för 

repressalier av olika slag (Lärarnas Riksförbund 2008, s. 7–8).  

 

Lärarnas Riksförbund fann det intressant att kommunalanställda lärare, som omfattas av 

meddelarskyddet, upplevde så stor rädsla för repressalier. Detta med tanke på att kommunala 

skolor omfattas av meddelarskyddet, som innebär att de har rätt att rapportera om 

missförhållanden på arbetsplatsen utan risk för att arbetsgivaren har möjlighet att efterforska i 

vem som sagt eller gjort vad (Lärarnas Riksförbund 2008, s. 11). Enligt Lärarnas Riksförbund 

har lärarnas attityd till extern kritik förändrats i och med den ökade konkurrensen mellan 

skolor och det ökande antalet privatanställda lärare (ibid. s. 11). De menar även att extern 

kritik som framförs mot arbetsplatsen kan få en rad konsekvenser för skolans attraktivitet 

(ibid. s. 3) Lojalitet gentemot sin arbetsgivare och arbetsplats har fått allt större betydelse för 

lärare – även det på grund av att skolsektorn blivit en mer konkurrensutsatt marknad.  

 

3.2 Teoretiska analysverktyg 

 

3.2.1 Organisationskultur 

Organisationskultur är en viktig aspekt i analysen av de mekanismer som påverkar 

medarbetares benägenhet att framföra kritik på arbetsplatsen. Enligt Alvesson (2009, s. 91) är 

organisations-/företagskulturen av stor betydelse för mer eller mindre allt som kännetecknar 

organisationer. Alvesson menar att kulturen influeras av ledande i organisationen, då de 

genom att markera vad som är mer eller mindre viktigt, skapar ramarna för hur 

organisationens ”värld” ska uppfattas (ibid. s. 7). Vidare understryker han att mer fokus bör 

ligga på arbetsprocesser och ramar för samspel i det vardagliga arbetslivet, då detta synsätt 

skapar större förståelse för vad anställda (inte enbart chefer) ser som viktigt i organisationen 

(ibid. s. 208). En orsak till varför arbetsprocesser är av betydelse för kulturella föreställningar, 

är att arbetssituationen har en inverkan på samspelsmönster, vilket gör att samarbete och 

fysisk närhet mellan anställda är väsentligt. Enligt Alvesson hävdar somliga att 

organisationskulturen framförallt skapas och bekräftas på den vardagliga nivån där sociala 

processer utspelar sig (ibid. s. 214). 
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Alvesson talar om sex olika metaforer för kultur: Kulturen som utbytesregulator, Kulturen 

som kompass, Kulturen som socialt kitt, Kultur som helig ko, Kulturen som regulator av 

känslor och Kulturen som mentalt fängelse (Alvesson 2009, s. 46–51). En av de vanligaste är 

synen på kultur som socialt kitt, där tanken är att organisationer kontrolleras och samordnas 

med hjälp av ”informella, icke-strukturella medel – gemensamma värderingar, åsikter, 

uppfattningar och normer” (ibid. s. 48). En version av kulturen som ett socialt kitt, framhåller 

”kontrollaspekten”, samt bilden av företagskultur som en taktik för att åstadkomma effekter 

som påminner om socialt kitt. Alvesson refererar även till en annan syn på företagskultur, som 

betonar att den högsta ledningen strävar efter att få de anställda att känna stark tillhörighet 

gentemot den ”dominerande elitens” mål och uppfattningar. Den högsta ledningen önskar 

med andra ord skapa känslor hos de enskilda anställda, som resulterar i lojalitet och 

hängivenhet till organisationen (ibid. s. 48–49). 

 

Alvesson menar även att makt(förhållanden) har betydande roll för kulturens utformning, 

framförallt utifrån det ”lokala planet”, såsom arbetsgruppen eller organisationen (Alvesson 

2009, s. 167). Han understryker även maktens relevans för förklaringen av ”frånvaron av 

konflikter”. Alvesson framför att makt inte enbart ger synliga resultat, utan även kan vara en 

betydande ”förklaringsfaktor” för handlingar som inte blir av. Han menar att det kan handla 

om varför man inte ställer krav, varför det inte förekommer konflikter eller klagomål, samt 

varför människor frivilligt lyder aktörer som uppträder auktoriserat (ibid. s. 169).  

 

3.2.2 Sorti, protest och lojalitet 

För att förklara både kunders relation till ett företag som tillhandahåller varor eller tjänster 

och medlemmars förhållande till en organisation talar Hirschman om sorti, protest och 

lojalitet. Dessa tre begrepp syftar till de handlingsalternativ kunder och medlemmar har för att 

påverka företaget eller organisationen om de upplever en försämrad kvalitet (Hirschman 

2006, s. 39f). Sorti syftar till att kunden kan välja att sluta konsumera företagets varor, och att 

medlemmen kan välja att lämna organisationen om denne känner missnöje. Protest handlar 

om att kunden och medlemmen kan föra fram klagomål till företagets eller organisationens 

ledning om de känner missnöje. Hirschman menar således att både sorti och protest är två 

olika sätt för kunder och medlemmar att påverka företagets och organisationens prestation och 

kvalitet (ibid. s. 40).  
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Hirschman menar att protest från medlemmar kan resultera i att organisationen blir till det 

bättre, så länge inte organisationen upplever att protesten blir så ansträngande att den snarare 

utgör ett ”hinder” mot organisationens försök att komma tillrätta med de problem som 

protesten ursprungligen uppstod ur (Hirschman 2006, s. 60). Protest handlar även om 

individens val att ta de risker som medföljder av att framföra kritik, till skillnad från 

alternativet sorti som helt enkelt innebär att individen lämnar organisationen (ibid. s. 66). Om 

protesten däremot inte visar sig få effekt, kan medlemmen välja sorti (ibid. s. 64). Hirschman 

menar att alternativet protest dock kostar mer för individen, exempelvis utifrån den tid och 

energi det tar att genomföra en förändring (ibid. s. 67). Hirschman betonar även vikten av 

”effektiva kanaler”, eller ”institutioner och mekanismer”, där medlemmen kan ges möjlighet 

att framföra kritik inom företaget och organisationen (ibid. s. 69).  

 

Hirschman inför även det tredje begreppet lojalitet för att skapa en bättre förståelse för under 

vilka förhållanden sorti och protest kan ”samexistera” (Hirschman 2006, s. 97). Lojalitet 

menar Hirschman, är den ”speciella anknytningen” en medlem kan ha till en organisation 

(ibid. s. 97) Hirschman menar att lojalitet medför att individer i mindre utsträckning väljer 

sorti, men ifrågasätter hur det ligger till med lojalitet och protest. Hirschman anser att även 

denna kombination går ihop, då protest och lojalitet är i beroendeställning till varandra 

eftersom benägenhet att vilja förändra är stor för någon med ”stark bindning” till 

organisationen (ibid. s. 97). Hirschman tror följaktligen att framförandet av kritik (protest), 

kan handla om lojalitet. Han menar att lojaliteten i kombination med protest, kan hjälpa 

företaget på sikt – för om alla missnöjda lämnar skutan så rullar allt på utan chans till 

förbättring.  Protest är i realiteten ett mer effektivt alternativ än sorti, då styrkan i alternativet 

ligger i kundens och medlemmens olika sätt att påverka och förbättra. Lojaliteten hindrar sorti 

och är således ändamålsenligt för företaget/organisationen (Hirschman 2006, s. 97–100).  

 

Lojalitet kan även användas som hot om sorti. Hirschman menar att undermeningen måste 

vara att kunden eller medlemmen kan hota med att lämna företaget eller organisationen om 

protesten ska vara effektiv (Hirschman 2006, s. 101). Om ett företag eller en organisation inte 

uppfyller sina åtaganden, så kan den ”lojala medlemmen” välja att hota med sorti – ett hot 

som i sig skulle kunna bidra till förbättring i organisationen (ibid. s. 106). Hirschman menar 

dock att även lojalitet har sin bristningsgräns, som inträffar då kunden eller medlemmen efter 

upprepade försök av protest och hot om sorti till slut väljer alternativet sorti (ibid. s. 105f).  
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3.2.3 Stigmatisering 

De människor som väljer och vågar ta steget att säga ifrån om en orättvisa (exempelvis på sitt 

arbete) kan få medhåll av arbetskamraterna i vissa fall, dock är nog vanligast att 

arbetskamraterna sviker och individen får stå ensam med sin kritik inför arbetsledningen. 

Känslan av att inte längre vara en i gruppen och inte heller vara en medarbetare som 

ledningen litar på kan få individen att känna utanförskap. Begreppet stigma beskrivs av 

Goffman som, en ”misskrediterande egenskap”, en kvalitet som skiljer sig från normen eller 

vad som förväntas av en individs uppförande i sociala sammanhang (Goffman 2011, s. 10–

13). Ett av de stigman som Goffman beskriver, handlar om människan som utmärker sig från 

gruppens förväntningar för ett lämpligt beteende – från det ”normala” (ibid. s. 12). Genom att 

en individ skiljer sig från mängden, kan ”de normala”, den övriga omgivningen, ”vidta 

diskriminerande åtgärder”, stöta bort och ”stämpla” individen som värdelös och bygga upp en 

mur för att skydda sig mot den ”fara” individen utgör och företräder (ibid. s. 10, s. 12f). 

Goffman poängterar att stigma inte handlar om kvaliteter hos en individ, utan om kontakter, 

eller sociala relationer individer emellan. Ett stigma, menar Goffman, framträder då en 

utmärkande egenskap och en ”stereotyp” eller ett ”mönster” möts; med andra ord uppträder 

stigmat först då ”de normala” interagerar med en individ vars beteende avviker från normen 

(ibid. s. 11).  

 

Goffman menar att ”kontakter ”mellan den stigmatiserade och de ”normala” undviks, 

åtminstone från de ”normalas” sida, vilket följaktligen resulterar i att den stigmatiserade lever 

alltmer avskilt. Detta kan medföra att individen som inte levt upp till omgivningens 

förväntningar på uppförande, känner ”misstänksamhet, depression, ängslighet och förvirring” 

(Goffman 2011, s. 20f). Han menar dock att det uppkommer en annan situation, om de 

”normala” och den stigmatiserade befinner sig sida vid sida. Alla inblandade lever då 

ofrånkomligt med ”stigmats orsaker och verkningar”, och den stigmatiserade upplever olust 

då han eller hon inte riktigt vet vad de andra, de ”normala”, tänker och tycker (ibid. s. 21f). 

Goffman talar om information om den stigmatiserades ”speciella egenskaper”, som är av mer 

beständig karaktär, vilka kan förmedlas av individen själv och av igenkänningstecken 

uppenbara för omgivningen som befinner sig i individens närhet (ibid. s. 52). Goffman kallar 

detta för ”social information” som dessutom kan tydliggöras av en ”symbol” (ibid. s. 52f). 

Han menar att omgivningen kan ge individer ”prestigesymboler” och ”stigmasymboler”, där 

den sistnämnda åsyftar en ”social position” som innebär en degradering av individen (från ”de 

normalas” sida) (ibid. s. 53).  
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Enligt Goffman finns det ”normativa förväntningar” i alla samhällen. Vidare poängterar han 

att alla resurser sätts in för att återbringa ordningen, om de ”institutionaliserade” normerna 

bryts (Goffman 2011, s. 138). Oavsett om individer har framgång i att infria dessa samhällets 

normer eller inte, kommer det att inverka på deras ”psykiska integritet” (ibid. s. 138).  

Goffman talar om att förmågan att infria rådande normer är högst relevant för den 

”samvaroetikett” som finns individer emellan, vilket följaktligen har stor inverkan på 

omgivningens acceptans gentemot den normbrytande individen (ibid. s. 140). Detta kan i 

sammanhanget jämföras med Magnus Haglunds teori om omgivningens reaktion på 

whistleblowers, då de känner sig hotade och svarar med att ”degradera” individen som stört 

ordningen (Haglunds 2009, s. 221).  

 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultat och analys utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet baseras på vår framställning av intervjumaterialet, vilket presenteras under sex 

olika avsnitt som vi valt att kalla: konkreta erfarenheter, policy, normer och sanktioner, roller 

och bemötande, uppfattningar om lagstiftning kring whistleblowing samt organisationskultur. 

Analysen bygger på studiens huvudresultat, vilka analyseras mot bakgrund av våra teoretiska 

analysverktyg och delar ur tidigare forskning. Analysen presenteras under tre rubriker som 

speglar våra tre frågeställningar. 

 

4.1 Resultat 

 

4.1.1  Konkreta erfarenheter 

Inledningsvis, då vi frågade om någon av intervjupersonerna upplevt en situation där kritik 

framförts av dem eller andra, fick vi jakande svar av alla. Linda berättade att det inte var så 

många som vågade framföra kritik innan införandet av kollektivavtal. Detta eftersom det 

fanns ”risk att få en tillsägelse”, ”en uppmaning att sluta” eller kommentarer om att ”man 

inte passade in” (Linda). Samma lärare ansåg att det finns ”en rädsla”, men poängterade att 

den ”börjar luckras upp” efter att de fått kollektivavtal (Linda). Anna, Karin och Jennifer 

svarade att kritiken ofta framförs till andra kollegor, men ibland även till ledningen eller 

arbetslagsledare. Jennifer poängterade: ”De har dock inte riktigt tagit kritiken på allvar. Man 

blir ifrågasatt, synpunkter viftas bort” (Jennifer). 
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Sanna berättade att lärare som kontaktar hennes arbete ibland ber henne att inte ”gå in på” 

skolan och prata med rektorn eftersom de inte vill avslöja att de är med i facket. Sanna menar 

dock att det skiljer sig på kommunala och privata skolor, då ”rädslan för ett fackligt 

ingripande” vid upptäckta missförhållanden är större på privata skolor (Sanna). Hon 

förklarade att när en lärare väl satt bollen i rullning genom att framföra kritik, är det vanligt 

att de själva drar slutsatsen att de inte kan vara kvar på arbetsplatsen vilket medför att de 

söker sig därifrån. På vissa friskolekoncerner är det en tjugo procentig omsättning på lärare 

menar Sanna. Efter det att folk framfört kritik är det många som mår ”väldigt dåligt, det finns 

konflikter, man får depressionsproblem … sömnsvårigheter och väldigt mycket gråt och tårar 

också” (Sanna).  

 

När vi frågade om någon anställd ångrat framförd kritik svarade Anna och Karin att det är 

vanligt förekommande, eftersom många inte är förberedda på responsen som väntar från 

ledningen med fler. Anna hade genom åren lärt sig att det är ”lättare” att vara tyst, medan 

Jennifer ansåg att det saknades sammanhållning mellan kollegorna ”när det väl gäller” 

eftersom det ofta känns som att ”alla är emot en” när kritiken framförs (Jennifer). Karin 

berättade att det är vanligt att folk ångrar framförd kritik eftersom man tvingas bära ansvaret 

för ”kollektivet”: ”Alla tystnar och säger inget när man lyfter det som alla är så upprörda 

över, när ledningen är med” (Karin). Karin berättade även att det är vanligt att lärare som 

framför kritik ”officiellt” blir inkallade till rektorn för att förklara vad som sagts, något som 

även Anna och Jennifer nämnde. 

 

På vår fråga om situationen varit så ohållbar att kollegor sagt upp sig, svarade Linda att det 

var många som sa upp sig innan arbetsplatsen fick ett kollektivavtal, samt att de numer kan 

tala med fackliga ombud genom lokal samverkan. Samtidigt är det enligt Linda många som 

”till slut accepterar och lägger ribban så lågt som möjligt” och resonerar: ”överleva på plats 

eller sticka därifrån” (Linda). Anna, Karin och Jennifer menade alla att det är vanligt att 

kollegor säger upp sig på grund av missnöje, hög arbetsbelastning eller arbetsrelaterade 

(psykiska eller fysiska) skador eller för att de helt enkelt inte orkar med pressen. Karin 

påpekade även att ”ruljansen på folk är stor”, samt att många kollegor sagt upp sig på grund 

av dåligt bemötande eller begränsad möjlighet att påverka (Karin). Sanna menade att det dels 

finns de som säger upp sig, dels de som kontaktar facket då de vill ha hjälp med någon fråga. 

Hon berättade även att vanliga kommentarer från lärare är: ”jag finner mig i situationen så 
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länge jag är där och kommer under den här terminen att söka nya jobb och så kommer jag att 

ha ett långsiktigt mål från och med nästa termin att jag ska absolut inte vara kvar här, för jag 

vill ha goda referenser, jag vill ha goda vitsord” (Sanna).  

 

Då vi ställde frågan huruvida intervjupersonerna kände till fall där det förekommit 

missförhållanden på arbetsplatsen som lärare inte vågat uttala sig om, svarade Anna, Karin 

och Jennifer att det händer ständigt: ”många håller sådant för sig själva, eller pratar med 

sina kollegor. Vanligt att man inte vågar berättar för ledningen” (Jennifer).  

 

4.1.2 Policy  

På frågan om det finns tydlig policy beträffande tillvägagångssättet av framförd kritik 

berättade Linda att de dels går genom de fackliga ombuden då ”man inte vågar säga att ’jag 

vill säga detta’”, dels genom direktkontakt med rektorn eller högre chef (Linda). Anna, Karin 

och Jennifer bekräftade att det finns en tydlig policy kring vart man som lärare ska vända sig 

beträffande missförhållanden som rör eleverna, däremot kände de att det var annorlunda 

gällande missförhållanden som rör de anställda (Anna, Karin & Jennifer). Karin berättade att 

en stor del av missnöjet på arbetsplatsen handlar om att lärarna känner att de inte får respons 

från arbetslagsledare, ledning, rektor och politiker. Anna ansåg att ledningen är relativt tydligt 

med olika riktlinjer, men upplevde att ledningen säger en sak och tycker något helt annat: 

”någonstans känns det skrämmande att framföra kritik i alla fall. Det finns en underton av 

något annat, någon annan åsikt kring detta hos lednigen. Som anställd bör man inte uttala sig 

för mycket om missförhållanden. Det kan bli problem då” (Anna). 

 

Vad beträffar medvetenheten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för lärarna vid 

framförande av kritik, berättade Linda att det är ”lite till och från”. Hon hänvisade till 

anställningskontraktet, där det framkommer att de anställda inte får yttra företagshemligheter 

förrän två år efter avslutad anställning. Det finns även en policy för hur de privatanställda 

lärarna ska förhålla sig till media, vilket enligt Linda ger tydliga signaler om att man inte får 

prata om företaget utåt. Linda poängterade dock att många är ovetande om vad som gäller rent 

rättsligt. Anna, Karin och Jennifer ansåg att det finns ”tydligt reglerade regler” för hur 

anställda ska framföra eller dokumentera missförhållanden på arbetsplatsen. Karin berättade 

dock att det finns ”osynliga regler” och ”maktstrukturer” kring hur eller till vem 

missförhållandena rapporteras, samt att det har stor betydelse vem som framför kritiken och 

vilken relation man har till ”makten” på arbetsplatsen (Karin). 
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4.1.3 Normer och sanktioner 

Enligt Linda kunde arbetsgivarens bemötande gentemot lärare som framfört kritik variera 

innan införande av ett kollektivavtal. Lärare fick bland annat höra att de inte passade in, de 

blev hänvisade att söka sig någon annanstans och fick kommentarer som ”vi litar inte på dig 

lägre” och ”vi har inte förtroende”, vilket resulterade i att många lärare helt enkelt sökte sig 

bort från företaget (Linda). Hon menade att detta delvis lever kvar beroende på hur chefens 

ställning till företagsledningen ser ut, men poängterade även att en del chefer har hittat en 

balans och ”kan ta kritik och föra dialog med sina medarbetare”. Dock menar Linda att det i 

central samverkan kan bli väldigt ”obekvämt och stelt” vid framförande av synpunkter som 

ledningen helst inte vill kännas vid, och menar att ”man förstår att man är jobbig” (Linda). 

Anna, Karin och Jennifer upplevde att arbetsgivarens bemötande i regel är negativt, då 

majoriteten känner att ingen lyssnar eller tar kritiken på allvar.  

 

Vid frågan om framförandet av kritik inneburit problem menade Linda, att de som framför 

kritik på arbetsplatsen är en minoritet och hon upplevde att ”personkemi” har en betydelse då 

det ibland händer att ”rektorn inte vågar bråka med just den läraren”. Linda berättade även 

att en uppfattning innan de fick kollektivavtal, var att: ”du köper det som finns här annars kan 

du gå vidare” (Linda). Anna ansåg att kritiken mottas på ett dåligt sätt, samt att man inte blir 

särskilt omtyckt om man pratar om missförhållanden inför arbetslagsledare eller ledning, 

medan Karin upplevde att problemet framförallt handlar om att inget händer vid framförd 

kritik. Vidare berättade Karin att de börjat ha möten där lärarna får sitta i grupper och 

diskutera, men att de anställda känner sig obekväma då arbetslagsledarna (som de saknar 

förtroende för) sitter med. Anna, Karin och Jennifer menar att ett annat problem är att ett 

flertal lärare inte vågar framföra kritik högt till ledningen, utan istället väljer att prata ”bakom 

ryggen” med kollegor. Karin framförde att det ”tar emot för folk att uttala sig om chefen eller 

kollegor” eftersom många drar sig för att vara illojala (Karin). Jennifer ansåg att det finns en 

rad problem förknippat med framförande av kritik, såsom ”dåligt bemötande” och en ”ovilja 

att ta till sig kritik”, samt att ledningens förhållningssätt är av stor betydelse eftersom deras 

inställning avspeglas på resten av arbetsplatsen (Jennifer). 

  

På frågan om lärarna eller deras kollegor upplevt repressalier på arbetsplatsen, berättade 

Linda att det mestadels skett mer indirekt genom en ”tuffare tjänst” eller att man inte blivit 

”lyssnad på” (Linda). Anna, Karin och Sanna berättade att de fått kommentarer som syftat till 
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att man som lärare prioriterat fel, inte hör hemma på skolan eller är besvärlig, vilket bidragit 

till att många lärare blivit trötta och stressade. Linda ansåg att repressalier kan vara ”väldigt, 

väldigt subtila”, såsom att rektorn är ”inne och petar” i frånvarodagar eller ”skuldbelägger”, 

vilket medför att många lärare känner sig ”lite förföljda” och väljer att sluta. Linda betonade 

dock att rektorn och ledningen är ”väldigt försiktiga” med hur de framför synpunkter, samt 

att det finns sällan nedskrivet (Linda). Jennifer berättade: ”Ingen vill riskera sin karriär. Det 

är väl framförallt det, tillsammans med sämre lön, uppsägning och mobbing som gör att folk 

håller tyst.” (Jennifer). Anna och Karin bekräftade detta och beskrev att lärare fått sämre 

löneutveckling, tyngre arbetsbörda, sämre arbetstider och utvecklingsmöjligheter efter 

framförd kritik på arbetsplatsen. De berättade även att det finns en rädsla för att bli 

”svartlistad” eller blir stämplad som ”svarta fåret”, något som inte sällan används som 

argument för att inte uttala kritik på arbetsplatsen (Anna & Karin). 

 

4.1.4 Roller och bemötande 

Vad gäller arbetsgivarens tendens till öppenhet eller tystnad, menar Linda att det beror på hur 

”toppstyrda” rektorerna är. Hon berättade att det finns de som inte svarar på mejl eller ger 

respons på lärarnas frågor: ”då är tystnaden talande” (Linda). Linda hävdade att det är en 

taktik från rektorns/ledningens sida, som resulterar i att lärarna tröttnar på att fråga. På frågan 

huruvida det finns en uppmuntran från arbetsgivarens sida till att lärarna fritt ska kunna 

uttrycka åsikter, berättade Linda: ” man säger att man vill ha transparens och att man är mån 

om att lokal samverkan ska funka på alla olika enheter”. Vidare berättade hon att saker inte 

riktigt stämmer om man ”skrapar på ytan”, då protokollen ofta är väldigt kortfattade samt då 

lärarna inte får all information (Linda). Karin och Linda berättade att det mestadels är rektorn 

som pratar på månadsmöten och arbetsplatsmöten och att lärarna är ”mottagare”. Anna ansåg 

att det beror helt på vilken arbetsgivare man har: ”vissa är uppmuntrande, medan andra är 

raka motsatsen. Sen finns det de som låtsas vara uppmuntrande, men egentligen vill tysta 

ner”. Hon upplevde att arbetsgivare ”sänder ut någon typ av tysta normer”, som resulterar i 

obekväma anställda som inte vågar uttala sig (Anna).  

 

Sanna upplevde att arbetsgivare försöker lyssna då lärare framfört kritik ”på ytan”. Hon 

berättade dock att envisa lärare som inte nöjer sig med ”överslätande svar” kan utsättas för 

repressalier i form av exempelvis utebliven löneökning eller uttalanden från arbetsgivaren, 

såsom: ”är du säker på det verkligen är här du ska jobba” (Sanna). Intervjupersonerna 

berättade att många lärare inte vågar framföra kritik då det finns risk för kyligt bemötande, 
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sämre tjänstefördelning eller ”jobbigare” arbetssituation (Jennifer). Sanna menar att det 

handlar om ”väldigt subtila saker” som arbetsgivaren skulle förneka om det kom på tal 

(Sanna). 

 

På frågan huruvida arbetsgivaren varit öppen eller ”lagt locket på” när kritik framförts, 

svarade Sanna att många arbetsgivare ”drar öronen åt sig” och blir ”rädda för att det ska 

komma fram mer när det börja slås på den stora trumman” i samband med att facket går in 

(Sanna). Hon ansåg att skolorna på sikt skulle gagnas av att facket ibland ingriper, men 

betonade att det trots allt kan gå illa för den enskilde läraren som ”initierat” processen. Linda 

menade att det beror mycket på rektorn och vilken skola man arbetar på. Vad gäller frågan om 

arbetsgivaren uppmuntrar lärarna att framföra kritik, påpekade Sanna att det är ”ganska sällan 

förekommande”, dock mer förekommer på de kommunala (offentlig sektor) skolorna än på de 

fristående (privat sektor). Hon berättade även att arbetsgivaren hävdar att det är ”högt i tak” 

och att lärarna är fria att komma med idéer, men sällan när det handlar om ”ekonomiska 

frågor” (Sanna).  

 

Karin upplevde inte riktigt att arbetsgivaren uppmuntrar, och berättade att man som lärare ofta 

blir ”hänvisad till arbetslagsledare att lösa problemet”, eller blir informerad om att det 

”ligger på högre nivå” såsom hos kommunledning eller politiker (Karin). Samma lärare 

ansåg även att det var problematiskt att rektorn befinner sig på en annan skola, och därmed 

inte är delaktig i den dagliga verksamheten: ”studierektorn ’räcker inte till’ och slår ifrån sig 

problem och missförhållanden” (Karin). Anna, Karin, Jennifer och Linda berättade alla att 

arbetsgivaren fått kännedom om missförhållanden på arbetsplatsen som inte 

uppmärksammats.  Linda ansåg att det finns skolor som har stora problem som 

rektorn/arbetsgivaren valt att inte uppmärksamma, vilket även lärare Anna, Karin och Jennifer 

hävdade.  

 

När intervjupersonerna blev tillfrågade hur lärare blir bemötta av kollegor svarade Anna, 

Karin och Jennifer att ”det beror på”. Anna ansåg att de flesta kollegor ger medhåll, dock 

mestadels ”bakom kulisserna” eftersom de är rädda för att själva få problem. Denna lärare 

ansåg även att det ibland finns en ”kylig stämning”, samt att det förekommer en ”tyst 

mobbing”. Karin ansåg att det beror mycket på ”statusen” i arbetslaget samt vad kritiken 

avser (Karin). Jennifer berättade liksom lärare Anna att man alltid får medhåll när kollegorna 

pratar utan ledning eller arbetslagsledare närvarande, men poängterade: ”får däremot inte 
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gehör från de andra på möten”. Jennifer menade att det handlar om en skyddsmekanism: 

”Även kollegor kan uppvisa kyla och avståndstagande när någon uttalat sig. Antagligen för 

att de är rädda att bli ’svarta fåret’ de med” (Jennifer). Linda upplevde att det finns kollegor 

som ”köpt företagets koncept med hull och hår”, vilket medför att de tycker att lärare som 

framför kritik ”gnäller” och har fel. Vidare menar Linda att majoriteten diskuterar och stöttar 

varandra i personalrummet, men påpekar att det nu ”börjar det bubbla” då ”folk börjar våga 

prata nu” efter införande av ett kollektivavtal (Linda). Sanna berättade att det händer att 

kollegor välkomnar facklig inblandning, och säger att ”äntligen sker något” eftersom 

lärarkollegiet många gånger ”känner sig slutkörda”. Hon berättade även att det finns kollegor 

som säger: ”det är jättejobbigt att du håller på och bråkar så där, för då får ju hela kollegiet 

en bestraffning” (Sanna).   

 

4.1.5 Uppfattningar om lagstiftning kring whistleblowing 

När vi frågade om lärarnas uppfattningar kring en whistleblowing-lagstiftning var samtliga 

intervjupersoner generellt sett positiva, men de ställde sig samtidigt frågade till hur väl den 

skulle fungera: ”Det är ju ett steg i rätt riktning för anställdas rätt att påverka på 

arbetsplatsen. Sen brukar det ju finnas nackdelar med allt. Ofta låter det ju väldigt bra, men 

det kanske inte fungerar så bra i praktiken i alla fall” (Anna). Jennifer ansåg att det skulle 

vara bra med en lag: ”Är däremot inte säker på hur mycket det skulle hjälpa när det kommer 

till kritan. Viss trygghet, men inte tillräckligt för att majoriteten skulle uttala sig i media eller 

liknande” (Jennifer). Karin och Linda ställde sig också positiva till en svensk whistleblowing-

lag, och menade att det finns ett behov av utökat skydd, men poängterade även att en lag 

skulle kunna uppmärksamma problemen som finns.  

 

Linda ansåg att det är viktigt att det finns en möjlighet att säga ifrån om det är något som inte 

stämmer, särskilt inom vård, omsorg och skola eftersom det är ”hörnstenar i vårt samhälle”. 

Hon ansåg att barnen måste gå i främsta rummet och lärare måste kunna rapportera 

missförhållanden och i det ”kunna känna oss trygga att vi inte blir utsatta”, vilket de andra 

lärarna också påpekade (Linda). Sanna ansåg att det är av stor betydelse med en lag: ”privata 

sektorn bör ha samma villkor, när det gäller de här frågorna, som den kommunala sektorn”. 

Hon påpekade att en lag om whistleblowing skulle skapa trygghet när det kommer till ”att 

våga, att ha en rättighet att uttala kritik”, och underströk att det ska vara samma krav på 

lojalitet i de fristående som de kommunala skolorna, eftersom det handlar om elever och ett 

statligt intresse.  
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Anna och Linda kunde tänka sig att en lag skulle resultera i att fler lärare vågade blåsa i 

visslan: ”Det kanske skulle skapa lite mer debatt kring ämnet och uppmärksamma en del 

problem som faktiskt finns” (Anna). Anna underströk att det krävs ”så mycket mer än ett 

rättsligt skydd” för att lärare ska våga framföra kritik, och ställde sig skeptisk till att fler 

skulle gå ut i media: ”Man måste ju fortfarande orka med allt om man uttalar sig. Dessutom 

tror jag att de flesta vill skydda sig själva och sin familj” (Anna). Karin ansåg att det 

viktigaste är att lärare vågar stå för sin kritik ”öga mot öga” med ledningen, medan Linda 

hävdade att anonymitet är viktigt om en sådan lag ska fungera. Detta eftersom det skulle bli 

problematiskt om det framkom vem som slagit larm, åtminstone inom lärarens enhet då 

personen skulle ses ”lite som en förrädare”(Karin). Sanna ansåg att det kan förekomma 

problem för lärare som valt att så larm trots en lagstiftning: ”det kommer man kanske inte mer 

tillrätta med förrän man har löst frågan om fristående skolors vinster” (Sanna). Vidare ansåg 

Karin att sådana problem kan kvarstå då andra faktorer spelar in, såsom att man upplevs som 

illojal mot rådande kultur, gamla beslut, osynliga regler eller förhållningssätt på arbetsplatsen. 

 

På frågan om det finns interna insatser från arbetsplatsens sida som skulle verka 

förebyggande, uppfattade Linda att ledningen på arbetsplatsen skulle ”känna sig lite 

förnärmade”, då de vill att lärarna har så pass mycket förtroende att de kan framföra sin kritik 

helt öppet. Karin menade att det är upp till ledningen vad som ska ”avslöjas eller lyftas 

fram”, samt vilken ”uppbackning” man får från sina kollegor (Karin). Om det skulle finnas 

sådana interna rutiner och policys, tror Linda att ”det lätt skulle försvinna”, eftersom ett 

sådant dokument skulle lämnas till VD:n via HR eller till vice VD som inte är ”intresserade 

av att få höra kritik, eftersom det är jobbigt i relation till VD:n” (Linda). Sanna menade att 

det efter införande av en svensk whistleblowing-lagstiftning är viktigt att ombud och 

medlemmar tar initiativ, så ”man inte bara går förbi det här med tystnad”. ”Men fortfarande 

vet man ju inte hur det blir med repressalier… av den subtila varianten”, fortsätter Sanna, 

”då det sällan sker uppenbart som vi kan angripa med lag och avtal” (Sanna). Hon menade 

att lärare kommer vara lojala med arbetsgivaren, men ”inte till vilket pris som helst”, och 

hävdade att de kommer att säga: ”vi vill lösa det här med dig innan vi behöver vara 

whistleblowers”. Sanna menar att en ”smart arbetsgivare ser till att lösa det på ett bra 

sätt”… för det är ”viktigt med ett gott renommé på marknaden” (Sanna). 
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På frågan om det fortfarande skulle förekomma svårigheter på arbetsplatsen efter införande av 

en svensk whistleblowing-lagstiftning var alla intervjupersoner överens om att 

organisationskultur har stor betydelse. Sanna hävdade: ”När arbetsgivaren bestämmer sig för 

att göra de här repressalierna för de som är whistleblowers, är det oftast så subtilt att det blir 

svårt för oss att angripa det” (Sanna). ”Om man sedan använder lagen, kommer det nog 

fortfarande bli så att ombuden blir bestraffade med den här subtila sätten och det kommer 

vara svårt att komma åt”, menar Sanna (Sanna). Karin och Jennifer menade att det beror på 

vad det handlar om, och vad för slags ledare man har på arbetsplatsen. 

 

4.1.6 Organisationskultur 

Anna och Karin ansåg att det handlar om så mycket annat än en lagstiftning, eftersom en lag 

inte skulle skydda mot företagskultur eller socialt tryck från kollegor och arbetsgivare. 

Liknande hävdade resterande intervjupersoner att kulturen och miljön på arbetsplatsen väger 

tyngre: ”Problemen innanför väggarna försvinner inte i och med en lag” (Jennifer). Linda 

menade att företaget bygger upp ett outtalat, men starkt koncept och anda och upplevde att det 

skulle vara starkare än lagen, åtminstone inom företaget. Vidare berättade Jennifer att många 

av de anställda på skolan är väl medvetna om vilken typ av företag de arbetar för och köper 

inte företagsandan, såvida de inte sitter framför HR-chefen. Linda menade att det finns även 

lärare som ”köpt allt med hull och hår” samt att ”företagsandan fungerar som ett grupptryck 

uppifrån” (Linda). 

 

Anna hävdade bestämt att arbetsgivare kommer fortsätta att utöva sitt inflytande trots 

lagstiftat skydd: ”Den där tysta normen kommer fortfarande väga tyngre. Jag menar… det 

finns ju regler för hur man ska framföra kritik om missförhållanden idag, men det funkar ju 

uppenbarligen inte ändå. Folk vågar inte” (Anna). Linda och Karin trodde absolut att 

arbetsgivaren fortsättningsvis skulle kunna utöva inflytande trots lagstiftat skydd för den som 

är whistleblowers, och att lärarna blir ”syndabockar” vid framförande av kritik (Linda). 

Linda berättade även att det finns interna enkätundersökningar som aldrig lyfter vad lärarna 

egentligen tycker är ett problem, såsom hög arbetsbelastning och arbetsmiljöfrågor, vilket 

resulterar i att sådana frågor ”försvinner på något sätt” och att ledningen hellre lyfter fram 

triviala saker (Linda).  

 

Sanna påpekade att kulturen ”sitter i väggarna” och att det är svårt att komma åt, då 

arbetsgivaren kan använda sig av inflytande i alla fall. Därav ansåg hon att det är viktigt att 
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det finns samverkansavtal som klart och tydligt innehåller rutiner för hur lärare ska och kan gå 

tillväga, när det exempelvis handlar om att prata med pressen (Sanna). Även Anna, Karin och 

Jennifer ansåg att kulturen på arbetsplatsen är betydande, då ”den styr vad som är tillåtet” 

eller inte. Karin menade även att socialt tryck från kollegor och arbetsgivare påverkar: 

”passar det att anmäla blir man nog påhejad, men går du mot rådande kultur, oskrivna 

regler så kan du nog lätt få problem” (Karin). 

 

Anna, Karin och Jennifer ansåg att ledningen bör bli mer insatta i det dagliga arbetet, men 

även bli bättre på att lyssna och analysera kritik från de anställda för att få ”en mer samlad 

bild av kärnan i kritiken” (Karin). Anna och Jennifer ansåg att det krävs bättre 

sammanhållning på arbetsplatsen, samt ”en öppnare kultur där folk vågar uttala sig, även på 

möten och liknande” (Jennifer). Jennifer underströk även att lärares rädsla för att uttala sig om 

missförhållanden måste försvinna, och att arbetsgivaren måste lära sig att ”värdera alla 

åsikter och synpunkter” då ”kritik bör ses som förslag till förbättring snarare än påhopp eller 

gnäll” (Jennifer). Karin ansåg att det är av vikt att de anställda känner att deras röst betyder 

något, att de känner sig delaktiga och att deras kompetens tas tillvara av ledningen. Hon 

eftersökte en öppen relation mellan anställda och arbetsgivare där alla har en chans att ”tycka 

till” (Karin). 

 

Det var även tydligt att lärarna ansåg att det största ansvaret ligger hos ledningen, vad gäller 

skapandet av en ny kultur. Anna ansåg att ledningen saknar intresse av att få kännedom om 

negativa saker på arbetsplatsen: ”de sopar gärna allt under mattan istället”. Vidare sa 

läraren: ”Det känns som att man som anställd förväntas visa upp en fasad och ”bita ihop” 

om något är fel. Det är lättast så” (Anna). Jennifer upplevde att ledningens attityd och 

bemötande är av stor betydelse, då ledningen ”smittar av sig på resten av arbetsplatsen, 

oavsett bra eller dåligt”, medan Karin ansåg att man måste ta sig an organisationskulturen 

och makthierarkin inom läraryrket (Karin & Jennifer).  

 

4.2 Analys 

 

4.2.1 Upplevt bemötande vid framförd kritik 

I vårt resultat framgår att intervjupersonerna upplevt att lärares framförande av kritik på 

arbetsplatsen i regel resulterat i bestraffningar från arbetsgivarens sida. Repressalier är ett 
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effektivt medel för arbetsgivare att visa att kritik inte är önskvärd, vilket drabbar de lärare 

som inte följer de normer som råder. Intervjupersonerna berättar att det handlat om 

”diskriminerande åtgärder” i form av tyngre arbetsbörda, sämre löneutveckling eller sämre 

arbetstider och utvecklingsmöjligheter (Goffman 2011, s. 10, 12f ). Även tillsägelser, 

mobbing och kyligt bemötande är exempel på vad lärarna och deras kollegor utsatts för vid 

framförd kritik på arbetsplatsen. Detta går i linje med vad Hedin, Månsson och Tikkanen 

(2008) kallar ”muntligt” respektive ”planerat våld”, vilket kan ta uttrycksformer såsom bland 

annat utskällningar, ryktesspridningar, kyla och utanförskap (ibid. s. 227). Intervjupersonerna 

berättar även att kollegor som framfört kritik, fått höra från arbetsgivaren att förtroende brustit 

och att vederbörande bör söka anställning på annan skola. Detta kan förstås utifrån Goffmans 

uttalande om att alla resurser sätts in för att återbringa ordningen, då normerna för vad som 

betraktas som ”normalt” har hotats (Goffman 2011, s. 138). Med detta i åtanke har 

arbetsgivaren troligtvis uttalat ovanstående kommentarer för att bli av med läraren – och på så 

sätt försökt återskapa ordningen.  

 

Intervjupersonerna belyste att lärare som påtalat missförhållanden, kan känna både rädsla, och 

hopplöshet i att fortsätta framförandet av kritik (protest). Detta då repressaliernas krafter är så 

pass starka, att många mer eller mindre känner sig tvingade till att överväga andra alternativ 

(Hirschman 2006, s. 40). En del lärare drar slutsatsen att sorti är det enda alternativ som 

fungerar i sådana situationer, medan andra upplevde att de tvingas ”bita ihop” och visa upp en 

fasad eftersom det är lättare att vara tyst (ibid. s. 40). Lien Holte menar att lärare som väljer 

tystnad gör det dels på grund av att arbetsgivaren inte lyssnar, dels på grund av rädsla över att 

förlora sina arbeten (ibid. s. 35ff). Intervjupersonerna berättade även att kollegor många 

gånger upplever psykisk och fysisk ohälsa i form av depression och sömnsvårigheter, i 

samband med framförd kritik till arbetsgivaren, vilket enligt Goffman (2011) är en 

följdverkan för individer som avviker från de beteende som omgivningen förväntar sig (ibid. 

s. 20f). 

 

Under våra intervjuer framkom det även att reaktioner från arbetsgivare eller ledning kan 

utebli i samband med att lärarna försöker påkalla deras uppmärksamhet om missförhållanden. 

Flera kommentarer antydde att arbetsgivare eller ledning bemötte lärarna med ignorans och 

ointresse – en taktik som kan uppfattas minst lika effektiv som repressalier. Det kunde bland 

annat handla om uteblivna mejlsvar från rektorn eller ledningen, som fick lärarna att sluta 

fråga om saker. Andra exempel var situationer där lärarna blev hänvisade till arbetslagsledare 
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att lösa problem, eller fick information om att besluten ligger på högre nivå. Detta kan 

kopplas till Lien Holtes uttalanden om ignorans från arbetsgivarens sida, som resulterar i att 

de anställda sluta tala då de känner likgiltighet inför vad som sägs (eftergiven tystnad) (Lien 

Holte 2009, s. 141–142).  

 

En annan intressant aspekt av arbetsgivarnas ignorans, kan möjligen förstås utifrån Alvessons 

betoning på maktaspekten av organisationskultur. Enligt Alvessons mening ger makt inte 

enbart synliga resultat, utan visar även frånvaron av handlingar, såsom varför det inte 

förekommer konflikter, varför man inte ställer krav eller framför klagomål (Alvesson 2009, s. 

169). Genom att arbetsgivaren varken tar kritik på allvar eller bemödar sig att svara på lärares 

kontaktförsök, har de dels avvärjt en konflikt eller framförande av kritik, dels visat vem som 

har makten. Detta kan utifrån vår studie förstås som att ledningen med hjälp av makt, skapar 

en kultur där inga krav, klagomål eller konflikter tillåts inom organisationen vilket medför att 

lärare upplever en rädsla inför att framföra kritik (ibid. s.167, s. 169).   

 

Att framföra kritik på arbetsplatsen kan så här långt sammanfattas som att lärares rädsla för 

repressalier eller ignorans från arbetsgivarens sida, ofta avhåller lärare från att fortsätta 

påkalla arbetsgivarens eller ledningens uppmärksamhet om problemet i fråga. Det finns dock 

ytterligare en dimension i sammanhanget som är av betydelse, vilken berör lärarnas 

upplevelser kring den ”sociala responsen” från sina kollegor vid framförd kritik gentemot 

arbetsgivaren (Haglunds 2009, s. 22f). Liknande arbetsgivarens respons till lärarens handling, 

kan kollegorna reagera med att ta avstånd från kritikern genom att bygga upp en skyddande 

mur för att distansera sig från den ”fara” som läraren utgör (Goffman 2011, s. 10–12). 

Situationer där en lärare ”rör om i grytan” på arbetsplatsen kan bli känsliga och ansträngande 

för alla inblandade parter, då hela kollegiet riskerar att bli bestraffat. Intervjupersonerna 

beskriver att de kan bli svartlistade, stämplade som det ”svarta fåret” eller bli tillsagda att de 

inte passar in, vilket påminner om Goffmans stigma (vår citering). Läraren hamnar i kylan 

och får på personalmöten och liknande, själv ta hela ansvaret för den framförda kritiken inför 

arbetsgivaren (oavsett om kollegor håller med eller inte), vilket enligt Goffman är det 

vanligaste händelseförloppet när en individ framför kritik (ibid. s. 10f). Läraren blir utifrån 

Haglunds perspektiv en syndabock, som får ta hela skulden för en åsikt som egentligen delas 

av resten av omgivningen (ibid. s. 52).  
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Det finns även andra faktorer som spelar in då kollegor väljer att distansera sig från 

”whistleblowern” på arbetsplatsen. Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) menar att 

kollegornas egna karriärmål och livsmål kan resultera i att kollegor tar avstånd från 

”kritikern”. Genom att välja att vara lojal mot arbetsgivaren, behöver kollegorna inte riskera 

att själva få problem med anställning eller försörjningsmöjligheter (ibid. s. 224f). Detta kan 

eventuellt förstås utifrån prosocial tystnad, det vill säga att kollegorna är inställsamma och 

söker gemenskap med ledningen av rädsla över att riskera sin karriär (Lien Holte 2009 s. 141–

142).  

 

4.2.2 Trygghet i att framföra kritik gentemot arbetsplatsen 

Uppriktighet är en egenskap, eller snarare ett val av handling, som inte alltid tas emot med 

öppna armar. Därav har vi i denna studie ställt frågan, hur lärare som framfört kritik om 

missförhållanden kan känna trygghet i att framföra kritik gentemot sin arbetsgivare. 

Intervjupersonerna var rörande överens om att trygghet i att framföra kritik kan skapas genom 

(god) organisationskultur, som avser kultur mellan lärarkollegor, kultur på arbetsplatsen (det 

som sitter i väggarna) och kultur som skapas av ledningen. Sett utifrån Alvessons perspektiv 

ligger det något i detta uttalande, då organisationskultur är betydande för mer eller mindre allt 

som berör organisationen (Alvesson 2009, s. 7).  

 

Intervjupersonerna upplevde att företagsandan fungerar som ett grupptryck ”uppifrån”. Detta 

är intressant att jämföra med Alvessons (2009) uttalande i sammanhanget om socialt kitt, som 

används från arbetsgivarens sida i syfte att forcera fram normer och gemensamma värderingar 

bland de anställda (ibid. s. 48f). Andra intervjupersoner menade att makthierarkin inom 

läraryrket bör ses över för att skapa större trygghet i att framföra kritik, vilket kan kopplas till 

Alvessons syn på makt. Enligt hans mening är makt ett medel för arbetsgivaren att utforma 

kulturen, men även för att undvika konflikter och klagomål (ibid. s.167, s. 169). Detta liknar 

situationen som intervjupersonerna berättar om, där rektorn och ledningen med hjälp av 

organisationskulturen sänder ut signaler om att det inte är tillåtet att framföra kritik – vilket 

kan förklara den tystnadskultur som råder. Om maktstrukturen skulle ses över kanske detta 

medel skulle bli mindre effektfullt, vilket möjligen skulle kunna resultera i en öppnare 

organisationskultur där lärare känner större trygghet i att framföra kritik. 

 

Våra intervjupersoner uttryckte även att ledningen spelar en viktig roll för kulturen, då de 

sätter agendan för vad som är tillåtet. Liknande hävdar Alvesson att kulturen influeras av de 
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ledande i organisationen, då de skapar ramarna för vad som är tillåtet (Alvesson 2009, s. 7). 

Utifrån detta synsätt krävs det att arbetsgivaren uppmuntrar lärare att framföra kritik, för att 

trygghet ska uppnås. Intervjupersonerna efterfrågade även ledningens närvaro och 

engagemang i det dagliga arbetet. Detta liknande Alvessons uppfattning om att fokus bör 

ligga på arbetsprocesser och samspel på den vardagliga nivån eftersom det skapar en insikt i 

vad både anställda och arbetsgivare anser är viktigt inom organisationen (ibid. s. 208). 

Förutsatt att arbetsgivarna tog till sig detta synsätt, skulle eventuellt relationen mellan dem 

och lärarna kunna bli till det bättre – vilket eventuellt skulle skapa en öppnare 

organisationskultur. Huruvida detta skulle kunna bidra till att lärare känner större trygghet i 

att framföra kritik på arbetsplatsen kan dock diskuteras. Intervjupersonerna menar dock att 

trygghet i framföra kritik kan nås genom ett öppnare klimat, och en bättre sammanhållning 

kollegor emellan.  

 

Hirschman menar att framförande av kritik visar prov på lojalitet och stark bindning till 

organisationen, och liknande menar TCO att kritik syftar till en förbättring av verksamheten. 

En av våra intervjupersoner summerar tankegången och menar att ledningen bör värdera alla 

åsikter, då synpunkter och kritik ska ses som ett förslag snarare än påhopp och gnäll 

(Hirschman 2006, s. 97–100;TCO 2011, s. 11). Våra resultat i studien tyder på att 

arbetsplatser som präglas av en ledning eller arbetsgivare som (outtalat) signalerar intolerans 

mot framförande av kritik, överför attityden till hela arbetsplatsen.  Om arbetsgivarna istället 

skulle se kritik som lojalitet, skulle sannolikt resten av arbetsplatsen göra detsamma. I och 

med detta skulle lärarna kunna känna större trygghet i att framföra kritik på arbetsplatsen, då 

repressalierna från både arbetsgivare och kollegor skulle utebli. 

 

4.2.3 Inställningar till en svensk whistleblowing-lagstiftning 

Intervjupersonerna ställer sig, liksom Transparency International Sverige (TIS 2012) positiva 

till en svensk whistleblowing-lagstiftning. Intervjupersonerna menar att det är ett steg i rätt 

riktning då lagen kan medföra att fler lärare känner trygghet våga blåsa i visslan. Detta ligger i 

linje med TCO:s rekommendationer, då rätten att slå larm på arbetsplatsen handlar om att 

våga påtala kritik, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv (TCO 2011, s. 12ff; vår 

kursivering). Den trygghet som kom på tal i förra avsnittet, handlar i mångt och mycket om 

kulturen, som enligt Alvesson (2009) formas och skapas av ledningen (ibid. s. 7). Kulturen är 

en faktor att ta i beaktande mot bakgrund av att intervjupersonerna ställer sig väldigt skeptiska 

till en svensk whistleblowing-lagstiftnings effektivitet i praktiken. I denna kontext är det 
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intressant att Lien Holte hävdar att whistleblowing-lagstiftningen i Norge inte haft någon 

större verkan på kulturen som finns på arbetsplatserna, och sålunda inte heller på de anställdas 

benägenhet att påtala missförhållanden (Sveriges Radio 2012; vår kursivering). Huruvida 

detta skulle gälla även i Sverige kan dock diskuteras. Miceli, Regh, Near och Ryan’s (1999)  

erfarenhet från deras studie, var att alltfler whistleblowers hade valt att vara anonyma. 

Författarna ställde sig dock undrande till varför lagen inte var tillräckligt kraftfull då 

whistleblowers i allt högre grad upplevde repressalier då deras identitet avslöjats (ibid. 

s.148f). 

Anonymitet betonas som en avgörande faktor för att våga stå på sig då lärare vill undvika att 

betraktas som förrädare. Detta är ett värdeladdat ord som i sammanhanget kan jämföras med 

Haglunds (2009) ”enemy of the people”, där omgivningen responderar negativt på en individs 

val att slå larm (ibid. s. 22f). För offentligt anställda finns idag lagstadgat meddelarskydd, 

vilket inte privatanställda omfattas av, och därmed är risken stor att bli stämplad som 

”informatör” eller angivare och på så sätt anses illojal (TCO 2011, s. 21f; Haglunds 2009, s. 

51f). I detta sammanhang är det dock intressant att även många offentligt anställda lärare, 

fastän de omfattas av meddelarskydd, upplever rädsla att framföra kritik (Lärarnas 

Riksförbund 2008, s. 11). Intervjusvaren speglar att det finns en oro över att uppfattas som 

illojal gentemot sin arbetsgivare och den kultur som råder då man som lärare framför kritik. 

Möjligen kan det vara så att arbetsgivaren uppfattar frånvaron av kritik som lojalitet och 

engagemang i organisationen (Hirschman 2006, s. 97). Dock kan tystnad , det vill säga lärare 

som väljer att inte framför kritik, även kan handla om en rädsla inför att bli utestängd från 

gemenskapen (prosocial tystnad) eller att förlora sin anställning (Lien Holte 2009, s. 141f; 

Hedin et al. 2008, s. 224f).  

För att återgå till privat och offentligt anställda, menar Sanna, att lojalitetsplikten bör vara 

densamma oavsett anställningsform, vilket även TIS framhåller i sin positionspolicy (TIS 

2012). Sanna menar även att om det skulle finnas ett lagstadgat skydd genom en 

whistleblowing-lagstiftning, så kan privatanställda lärare dra nytta av lagen och inte behöva 

känna att de ska vara lojala till varje pris då de vill framföra kritik gentemot arbetsgivaren 

(TCO 2011, s. 10). Sanna menar att problem på fristående skolor kommer kvarstå till dess att 

man kommit tillrätta med skolornas vinster, vilket till viss del kan förstås utifrån samhälleliga 

förändringar som Hedin, Månsson och Tikkanen (2008) talar om. Författarna menar att 

samhällsförändringarna är uppkomsten till att arbetsplatserna blir mer mål- och resultat 

inriktade, och i samband med detta får de anställda nya uppgifter och ökade krav som inte 
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alltid är helt tydliga vilket innebär att konflikter uppstår (ibid. s. 215–220, s. 222f). Det 

handlar även som tidigare nämns, om att skolan är en konkurrensutsatt sektor, och lojalitet 

gentemot sin arbetsgivare gynnar skolans attraktivitet (Lärarnas Riksförbund 2008, s. 3).  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intervjupersonerna, i likhet med TCO och TCI 

ställde sig för en svensk whistleblowing-lagstiftning. Intervjupersonerna menar att en lag 

skulle kunna skapa en debatt och uppmärksamma de problem som resulterar i att lärare inte 

vågar framföra kritik på arbetsplatsen. Resultatet visade dock att det finns skepticism till att 

fler lärare skulle våga offentliggöra sin kritik om missförhållanden på arbetsplatsen med en 

svensk whistleblowing-lagstiftning. De ställer sig därför frågande till om en lag verkligen 

skulle fungera när det kommer till kritan. Intervjupersonerna uppfattade att rådande kultur, 

och oron att uppfattas som illojal gentemot sin arbetsplats bör tas i beaktande. De befarade 

även att lagstiftningen enbart skulle bli något som ser bra ut på pappret.  

 

5. Diskussion  

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur lärare upplever att de blir bemötta 

vid framförd kritik om missförhållanden på arbetsplatsen. Vi ville även undersöka lärares 

uppfattningar av vad som krävs för att de ska känna större trygghet i att framföra kritik 

gentemot sin arbetsgivare, samt hur de ställer sig till en svensk whistleblowing-lagstiftning. 

 

Vår studie visar att lärare som framför kritik om missförhållanden blir bemötta en rad olika 

bestraffningar, i form av repressalier och/eller ignorans från arbetsgivare såväl som kollegor. 

Detta skapar rädsla och en känsla av hopplöshet i att kunna påverka, vilket i sin tur resulterar i 

en ”tystnadskultur” på arbetsplatsen. Lärares val att framföra kritik på arbetsplatsen påverkar 

även relationen med lärarkollegorna eftersom beslutet att ”blåsa i visslan” får konsekvenser 

för hela arbetsplatsen.  

 

För att lärare ska känna större trygghet i att framföra kritik om missförhållanden på 

arbetsplatsen, krävs enligt intervjupersonerna en närvarande ledningen som tar initiativ till ett 

öppet klimat där allas kompetens tas tillvara. De menar även att det behövs mer transparens 

och tydlighet i vad som gäller på arbetsplatsen, samt att makthierarkin bör ses över för att ge 

utrymme till att fler lärare ska våga tala.  
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Alla intervjupersoner ställde sig positiva till en whistleblowing-lagstiftning, dock med vissa 

reservationer och funderingar kring hur det i praktiken skulle fungera eftersom 

organisationskulturen på arbetsplatsen upplevdes väga tyngre än en lag. Intervjupersonerna 

menade att det krävs anonymitet om en lag ska fungera, eftersom det finns en stor rädsla över 

att uppfattas som illojal. Slutligen fanns det funderingar på om inte arbetsgivaren trots en 

lagstiftning kunde använda repressalier och i syfte att straffa den som slår larm, dock på ett 

mer subtilt sätt. 

 

Utifrån intervjupersonernas berättelser, förvånandes vi över att lärare i sådan stor omfattning 

möttes av intolerans och ogillande vid framförd kritik på arbetsplatsen. Inte minst då de 

vittnade om metoder som arbetsgivarna använde för att bestraffa lärare. Vi uppfattade detta 

som ett resultat av att de lärare som ”blåser i visslan” förlorar ledningens förtroende, eftersom 

framförandet av kritik ses som ett illojalt handlande. Detta skulle eventuellt kunna belysa 

kärnan i problemet kring att framföra kritik. Enligt vår mening bör kritik ses som ett uttryck 

för engagemang och lojalitet, snarare än illojalitet. Med detta synsätt skulle skammen och 

rädslan kring att framföra kritik kunna lättas upp, vilken i sin tur skulle kunna skapa en bättre 

relation mellan anställda och arbetsgivare och därmed en öppnare kultur. Vi menar att det 

största ansvaret ligger hos arbetsgivaren, då vårt resultat visar att de ledande på 

arbetsplatserna styr hur organisationens värld ska uppfattas vilket även påverkar relationen 

mellan kollegorna.  

 

I likhet med lärarnas uppfattning ställer även vi oss positiva till en whistleblowing-

lagstiftning. Liksom intervjupersonerna är vi dock fundersamma till om en lag skulle vara 

effektiv mot till exempel repressalier av den subtila varianten. Kanske skulle det krävas en 

kombination av stärkt rättsligt skydd (whistleblowing-lagstiftning) och en strävan mot 

öppnare kultur på arbetsplatserna inom läraryrket för att fler ska känna trygghet i att föra sin 

talan? Slutligen kan vi konstatera att det finns ett flertal viktiga faktorer ute på arbetsplatserna 

värda att rikta uppmärksamhet mot, såsom organisationskultur, tysta normer och ledningens 

bemötande.  

 

6. Fortsatt forskning 

Då det saknas studier kring whistleblowing i Sverige, vore det intressant att genomföra fler 

undersökningar ur olika perspektiv. Ett alternativ vore att undersöka hur anställda i andra 
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branscher upplever att de blir bemötta vid framförd kritik om missförhållanden och 

oegentligheter på arbetsplatsen, samt hur de ställer sig till en whistleblowing-lagstiftning. 

Finns det några skillnader mot läraryrket? Det vore även intressant att fokusera på enbart 

privat eller offentlig sektor för att se om det finns några skillnader i de anställdas 

uppfattningar. Om en whistleblowing-lagstiftning införs i Sverige vore det intressant att efter 

några år följa upp om anställdas uppfattningar kring att ”blåsa i visslan” förändrats.  
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Bilaga 1 - intervjuförfrågan 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Förvaltningsprogrammet på Södertörns högskola som studerar vårt 

tredje- och sista år. Vi ska nu skriva C-uppsats inom vår ämnesinriktning sociologi och har 

kommit att intressera oss för fenomenet ”whistleblowing”, samt ett förslag om förstärkt 

lagskydd för whistleblowers i Sverige (se bilaga 1- och 2).  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken betydelse ett förstärkt lagskydd för 

whistleblowers kan få för privatanställda lärare, samt deras möjlighet att externt framföra kritik 

riktat mot sin arbetsplats. Vi vill gärna intervjua dig som facklig företrädare, då vi kan tänka 

oss att du har kommit i kontakt med ett antal medlemmar som upplevt olika typer av 

missförhållanden på sina arbetsplatser. Vi är även intresserade av att intervjua någon/några av 

era medlemmar som har egen erfarenhet kring detta. Om du har möjlighet att förmedla 

kontakt med anställda som kan tänka sig att ställa upp på att bli intervjuade skulle vi bli 

mycket glada. 

 

Vi vill även understryka att det vi talar om är konfidentiellt, det vill säga att ingen 

utomstående kommer att få ta del av vem som sagt/gjort vad. Vidare vill vi poängtera varken 

ditt namn, din arbetsplats namn eller andra igenkänningstecken kommer att skrivas ut i den 

färdiga uppsatsen. Detta eftersom vi enbart intresserar oss för din erfarenhet och uppfattning 

kring uppsatsämnet.  

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma och glada om du vill medverka i vår undersökning genom 

att ställa upp på en intervju.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Johnson och Malin Hedkvist Manninen 

 

 



43 

 

Whistleblowing  

Begreppet whistleblowing (visselblåsning) syftar främst till att beskriva skeenden där 

anställda rapporterar eller slår larm (internt eller externt) om olika typer av missförhållanden 

på sin arbetsplats. Whistleblowing avser inte enbart illegala missförhållanden, utan kan även 

avse förhållanden som uppfattas som oetiska, eller grovt resursslöseri för organisationen i 

fråga (Transparency International Sverige 2012).  

 

Lagförslag 

I Sverige har allt fler fall av missförhållanden av olika slag uppdagats, vilket har föranlett till 

idéer om ett utökat skydd för ”öppenhet och integritet”. I länder såsom Norge, Storbritannien 

och USA har man infört lagstiftning som avser skydda whistleblowers. Den ideella 

organisationen Transparency International Sverige (TIS) rekommenderar nu en liknande 

lagstiftning i Sverige, i syfte att stärka skyddet för personer som påtalar eller slår larm vid 

korruption och andra oegentligheter (Transparency International Sverige 2012). 

 

Hemsida 

http://www.transparency-se.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transparency-se.org/
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Bilaga 2 – Intervjuguide till lärare  

 

1. Har du upplevt situationer där du själv, eller någon arbetskamrat, framfört kritik kring 

missförhållanden eller oegentligheter på din arbetsplats? 

a) Hur har en sådan situation kunnat se ut? Ge gärna exempel. 

b) Hur och till vem framfördes kritiken? 

 

2. Finns det en tydlig policy om hur man som anställd ska gå till väga för att framföra 

kritik på din arbetsplats? 

a) Är du medveten om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för privatanställda 

vid framförande av kritik gentemot arbetsplatsen? 

b) Har din arbetsplats varit tydlig med att medvetandegöra dessa rättigheter och 

skyldigheter? 

 

3. Hur upplever du, rent generellt, att du eller dina kollegor blir bemötta av arbetsgivaren 

vid framförd kritik av missförhållanden på arbetsplatsen? 

a) Har du, eller någon av dina kollegor upplevt problem med att framföra kritik? 

b) Har någon/några former av repressalier upplevts i samband med detta? 

c) Hur har du upplevt att arbetsgivaren reagerat i sådana fall? Med öppenhet, eller en 

vilja att tysta ner det hela?  

d) Upplever du att arbetsgivaren uppmuntrar dig och dina kollegor att fritt kunna uttrycka 

åsikter och framföra kritik? 

 

4. Hur upplever du att man som anställd blir bemött av sina kollegor om man framför 

kritik om missförhållanden på arbetsplatsen? 

a) Medhåll eller avståndstagande? (eller ingenting) 

b) Har någon anställd som framfört kritik på din arbetsplats ångrat sig? I så fall, vad kan 

detta tänkas berott på? 

c) Har du själv upplevt, eller sett att någon av dina kollegor som framfört kritik fått några 

problem på det personlig planet? (Hälsa, sinnestämning osv.) 

 

5. Känner du till några fall där lärare funnit en situation på din arbetsplats så pass 

ohållbar, att de valt att säga upp sig? 
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6. Känner du till några fall där det förekommit missförhållanden på arbetsplatsen, som 

lärare inte vågat uttala sig om? 

a) Vad tror du att detta berott på? 

 

7. Har du upplevt eller fått kännedom om missförhållanden som arbetsgivaren inte 

uppmärksammat? 

 

8. Hur ställer du dig till en lag som ger ett förstärkt skydd mot repressalier, ifall man 

exempelvis vill uttala sig i media? 

a) På vilket sätt skulle det skapa större trygghet, enligt din mening? 

 

9. Tror du att fler lärare skulle våga framföra kritik, ”blåsa i visslan” med en 

whistleblowing-lagstiftning? 

 

10. Tror du att det kan förkomma svårigheter eller problem för de lärare som valt att 

”blåsa i visslan”, trots ett förstärkt rättsligt skydd (whistleblowing-lagstiftning)? 

Skulle några av följande faktorer spela in: 

a) Kulturen på arbetsplatsen? 

b) Socialt tryck från kollegor och/eller arbetsgivare? 

 

11. Tror du att arbetsgivare, trots ett förstärkt rättsligt skydd, skulle utöva inflytande så att 

lärarna i alla fall inte skulle våga utnyttja sin rätt att framföra kritik? 

 

12. Finns det enligt din mening andra insatser eller stöd från arbetsgivarens sida, som 

skulle kunna underlätta och skapa bättre möjligheter för anställda att framföra kritik? 

 

13. Finns det något annat du spontant skulle vilja tillägga vad gäller detta ämne? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till regional ombudsman 

 

1. Har du som facklig förtroendevald kommit i kontakt med medlemmar som framfört 

kritik kring missförhållanden eller oegentligheter på sin arbetsplats:  

a) Hur har en sådan situation kunnat se ut? Ge gärna exempel.  

b) Hur och till vem framfördes kritiken? 

 

2.  Har du upplevt att det finns tydliga policys på arbetsplatserna om hur man som 

anställd ska gå tillväga för att framföra kritik?  

a) Upplever du att era medlemmar är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter 

som gäller då de vill framföra kritik till arbetsgivaren?  

b) Har du upplevt att arbetsplatserna tydligt medvetandegör dessa rättigheter och 

skyldigheter? 

 

3. Hur har dessa medlemmar generellt upplevt att de blivit bemötta av sin arbetsgivare 

vid framförd kritik om missförhållanden på arbetsplatsen? 

a) Har era medlemmar upplevt några problem med att framföra sin kritik? 

b) Har medlemmarna upplevt någon form av repressalier i samband med att de framfört 

kritik? 

c) Har arbetsgivaren visat sig vara öppen till framförd kritik eller velat tysta och lägga 

lock på? Utveckla gärna.  

d) Har du någon uppfattning om ifall era medlemmar upplever att arbetsgivaren 

uppmuntrar de anställda att uttrycka åsikter och framföra kritik?  

 

4.  Hur har dessa medlemmar upplevt att de blivit bemötta av sina arbetskamrater vid 

framförd kritik om missförhållanden på arbetsplatsen? Medhåll eller avståndstagande? 

a) Har du upplevt att era medlemmar ångrat att de framfört kritik? I så fall, har du någon 

uppfattning om varför? 

b) Har medlemmar upplevt problem på det personliga planet efter framförd kritik (hälsa, 

sinnesstämning m.m.)? 
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5. Känner du till fall där lärare funnit en situation på arbetsplatsen så pass ohållbar att de 

valt att säga upp sig själva? 

 

6. Känner du till om det är vanligt förekommande att lärare väljer att inte uttala sig om 

upplevda missförhållanden på arbetsplatsen? 

a) Vad tror du detta beror på? 

 

 

7. Har du fått kännedom om fall där medlemmars rapportering av missförhållanden på 

arbetsplatsen inte uppmärksammats av arbetsgivaren?  

 

8. Hur ställer du dig till en whistleblowing-lagstiftning i Sverige? På vilket sätt tror du att 

det skulle kunna skapa större trygghet för privatanställda lärare? 

 

9. Tror du att fler medlemmar skulle våga framföra kritik (blåsa i visslan externt) med ett 

stärkt rättsligt skydd, dvs. en whistleblowing-lagstiftning?  

 

10. Tror du att det, trots ett stärkt rättsligt skydd, kan förekomma svårigheter och problem 

på arbetsplatsen för de medlemmar som väljer att ”blåsa i visslan”?  

 

Kan några av följande faktorer spela in: 

a) Kultur på arbetsplatsen? 

b) Socialt tryck från arbetskamrater/arbetsgivaren? 

 

11. Finns det enligt din mening, andra insatser eller stöd från arbetsgivarens sida som 

skulle kunna underlätta och skapa möjligheter för privatanställda lärare att framföra 

kritik? 

 

12. Finns det något du skulle vilja tillägga vad gäller detta ämne? 


