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Abstrakt 

Whistleblowing är någonting som i dagsläget blir allt mer känt. Edward Snowden och 

Wikileaks är det första som kommer till tanken när whistleblowing nämns. I den ekonomiska 

världen förekommer även Enron som en whistleblowing skandal, som många känner till då 

det är den största företagsskandal som inträffat under modern tid. Whistleblowing definieras 

som ett verktyg som ska motverka oegentligheter och börjar införskaffas av fler företag. 

Medan föregående studier undersöker vad som rapporteras, men också vilka individer som 

blåser i pipan, förekommer det inte någon studie om hur arbetet med whistleblowing faktiskt 

ser ut i företagen. Därför finns ett intresse att undersöka hur de anställda, de som faktiskt 

blåser i pipan, uppfattar arbetet med whistleblowing samt vad det leder till. 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med whistleblowing uppfattas ur en anställds 

perspektiv, jämföra detta med andra anställda men även chefers uppfattning. Med denna 

kunskap syftar vi sedan till att fastställa vad det leder till och utifrån teoretiska begrepp kunna 

ge en insikt i hur arbetet med whistleblowing faktiskt ser ut i ett företag. 

Undersökningen sker via en abduktiv ansats där teorier om moral, institutionell samt 

förväntanskap används som hjälp vid tolkning av empirin. En hermeneutisk forskningsfilosofi 

används och en kvalitativ metod där intervjuer utförts på ett företag. Fem intervjuer som 

omfattar anställda på olika avdelningar i företaget, vilket ska ge olika perspektiv och 

uppfattningar så att bästa möjliga svar på forskningsfrågan kan ges samt att syftet kan 

fastställas. 

Uppsatsen fastställer att samtliga respondenter uppfattar arbetet med whistleblowing ur ett 

moraliskt perspektiv. Genom expectancy theory förekommer det dock brister i kunskap om 

hur whistleblowing faktiskt går till bland de anställda och denna brist bidrar till att många inte 

vill, eller kommer att använda sig av systemet. Detta gör att whistleblowing blir väldigt 

institutionellt i organisationen. Det betyder att det endast finns där för att det måste, utan att 

egentligen användas. Slutligen visar det sig att det finns effekter i form av fördelar och 

nackdelar, men att det i slutändan lönar sig att arbeta med whistleblowing inom 

organisationen. 

Nyckelord: intern kontroll, whistleblowing, arbetsmoral, bolagsstyrning, företagsetik, moral 

theory, institutional theory, expectancy theory, Sarbanes-Oxley Act, Svenska koden.  



 

 

 

Abstract 

Whistleblowing is currently becoming a more known subject. Edward Snowden and 

Wikileaks are famous in whistleblowing situations. In the economical world, another famous 

scandal concerning whistleblowing is Enron. It is the biggest corporate scandal in modern 

time. The definition of whistleblowing is to prevent misconduct/illegal activities and more 

companies are starting to implement whistleblowing-systems. While previous studies have 

investigated matters of whistleblowing and actual whistleblowers, there is no research about 

how whistleblowing actually exists and is perceived within organizations. Therefore we find 

an interest in investigating how employees perceive the work of whistleblowing, and what it 

could lead to. 

The purpose of this study is to examine how employees perceive the work of whistleblowing 

and then compare it to other employees and also managers. With help from different theories, 

a clearer insight can be provided in how the work with whistleblowing actually is perceived 

within an organization. 

The research approach is of abductive form, where theories about moral, institutional and 

expectancy are used as help to interpret the empirical data. A hermeneutic research 

philosophy is used and a qualitative method with interviews. Five different individuals are 

interviewed and everyone works in different departments of the company, which should give 

a wider span of perspectives and perceptions, thus a richer data. From this, a more accurate 

answer can be provided for the research question and also fulfill the purpose of this study. 

The conclusions are that the respondents perceive the work with whistleblowing from a moral 

standpoint. However, flaws are found through expectancy theory in the absence of knowledge 

about how whistleblowing actually works within the organization. This contributes to the fact 

that employees does not want and will not use the whistleblowing-system. From these factors 

whistleblowing becomes more of an institutional tool and is rarely used, however it exists 

because it has to. Lastly there are effects such as advantages and disadvantages. In the end it 

proves to be useful to work with whistleblowing within an organization. 

Keywords:  internal control, whistleblowing, work ethics, corporate governance, business 

ethics, moral theory, institutional theory, expectancy theory, Sarbanes-Oxley Act, Swedish 

Code.  
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Kapitel 1 

Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden för studiens ämne och en diskussion kring problemet. 

Detta leder slutligen fram till frågeställningen och studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi har valt att studera whistleblowing (avslöjandet av korruption samt oriktigheter inom en 

organisation) och hur det uppfattas av de anställda. Vi kommer även studera hur sambandet 

ser ut mellan den anställda och arbetet med whistleblowing samt hur de anställda uppfattar 

och hanterar denna process. Nedan presenteras skandaler och information till varför vi finner 

ett intresse i vår undersökning. 

Det finns globala skandaler som Enron, WorldCom, Tyco, Adelphia och Global Crossing 

vilket skakade om det finansiella systemet (Carrington, 2010; Rubinstein, 2007). När Enron, 

den mest kända skandalen, avslöjades ledde detta till att förtroendet brast för det ekonomiska 

systemet i USA. Utöver detta förlorade tusentals sina arbeten, livsbesparningar samt hem 

(Edelman & Nicholson, 2011). Chiara och Orenstein (2005) skriver att aktien för Enron föll 

från 85 dollar till 30 cent. Investerare gick inom loppet av några dagar miste om 60 miljarder 

dollar (Chiara & Orenstein, 2005; Rubinstein, 2007; GEN, 2014). Carrington (2010) skriver 

att när en whistleblower ignoreras eller att organisationen väljer att inte göra något åt saken 

tvingas staten att agera. Genom politisk reglering begränsar de företag för att förhindra att 

oriktigheter inte förekommer inom företaget. Ett exempel på det är Sarbanes-Oxley Act 

(Carrington, 2010). 

Sarbanes-Oxley Act (SOX) infördes år 2002 i den amerikanska rätten som ett svar på dem 

upprepande skandaler som förekom efter millenniumskiftet (Carrington, 2010). Sektion 806 

av SOX fanns till för att inspirera de anställda till att träda fram om eventuella oriktigheter 

förekom, genom att ge de skydd. SOX påverkar alla företag som är börsnoterade på den 

amerikanska börsen och gäller dessvärre inte för många svenska företag (Carrington, 2010). 

Kim (2009) skriver att även om SOX 806 skyddar anställda inom lagens gränser, skyddas de 

inte från framtida problem i jobbvärlden. Har de avslöjat intern information om deras tidigare 
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arbetsgivare blir det svårt att söka nytt arbete därför att de anses vara förrädare. Med andra 

ord, brister i lojalitet och arbetsmarknaden ser denna person som opålitlig (Kim, 2009).  

Även Rubinstein (2007) lyfter fram skandalerna och problemen som präglade USA under 

millenniumskiftet, och menar att de anställda måste ha varit medvetna om de bedrägerier som 

utfördes internt inom företaget. Det visade sig att cheferna och styrelsen ignorerade de 

anställdas varningar och därför inträffade skandaler som exempelvis Enron (Rubinstein, 

2007). Tanken med SOX 806 är att inspirera anställda till att träda fram om oriktigheter skulle 

förekomma, men även att skydda dem (Rubinstein, 2007). Det förekommer dock en sidoeffekt 

av SOX 806 och Rubinstein (2007) menar att de anställda nu agerar helt utom rädsla när de 

avslöjar företag och går direkt till publika medier. SOX 806 är menat till att lösa dessa 

oriktigheter snabbt och effektivt då de anställda är de bästa bevakarna av det företag de 

arbetar för (Rubinstein, 2007). 

Inhemska skandaler existerar också och Tidningarnas Telegrambyrå (2003) lyfter fram 

Northland, ett svenskt företag, som en väldigt aktuell skandal som tog plats för knappt ett år 

sedan. Northland lurade 12 000 aktieägare och 2,5 miljarder kronor försvann mystiskt ur 

företaget. VD:n lovade att allt var under kontroll medan han var medveten om att det 

saknades väldigt mycket pengar i företaget (Larsson Hultin, 2013). En annan skandal som är 

väldigt känd i Sverige är Skandia, där ett antal chefer gång på gång utnyttjat företaget till sin 

fördel genom att ta ut orealistiska bonusar. Girighet blev deras fall och Skandia ses som 

Sveriges motsvarighet till USA:s Enron (Tidningarnas Telegrambyrå, 2003). 

Alestig Blomquist (2014) på SvD Näringsliv skriver att Institutet mot mutor, Transparency 

International samt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

överensstämmer om att svensk antikorruptionslagstiftning ligger bakom resten av världen. De 

uppmanar Sverige till att fokusera på denna typ av lagstiftning, något som även EU håller 

med om (Alestig Blomquist, 2014). I en annan artikel framkommer det att lagskyddet för 

whistleblowers inte är tillräckligt och att det samtidigt följs upp väldigt dåligt. I en rapport 

framkommer det att det existerar många brister i den svenska lagstiftningen enligt 

Transparency International gällande whistleblowing, som menar att Sverige måste arbeta med 

detta och göra skyddet för whistleblowers mycket bättre (Alestig Blomquist, 2013). 
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1.2 Problemdiskussion 

Tidigare forskning av Ashbaugh-Skaife, Collins och Kinney Jr (2007) studerar brister inom 

intern kontroll och hur det påverkar förmågan att rapportera fel. I Ashbaugh-Skaife et al. 

(2007) vetenskapliga artikel undersöker de vilka ekonomiska faktorer som får företagen att 

kontrollera fel och ledningens incitament att upptäcka och rapportera kontrollproblemen. De 

behandlar intern kontroll som en process för att förebygga fel, något som kan jämföras med 

begreppet whistleblowing. Skillnaden är att whistleblowing förebygger fel på ett annat sätt, 

genom att en anställd rapporterar fel som uppmärksammas internt till företaget så de kan 

åtgärdas. I Ashbaugh-Skaife et al. (2007) fall handlar det mer om att ledningen och företaget 

självt ska hitta de fel som existerar. 

MacNab, Brislin, Worthley, Galperin, Jenner, Lituchy, MacLean, Munoz Aguilera, Ravlin, 

Tiessen, Bess och Turcotte (2007) undersöker relationen mellan kulturell benägenhet för både 

intern rapportering och whistleblowing samt dess potentiella effektivitet som etiska 

ledningsverktyg. MacNab et al. (2007) erkänner whistleblowing som ett etiskt verktyg som 

har en viss nytta och det menas att styrelsen kan använda sig av detta verktyg för att styra 

organisationen. Från detta utgår vi att whistleblowing är ett verktyg som är menat till att ha en 

nytta på en verksamhet då vi valt att titta mer djupgående på hur det påverkat de anställda. 

Kaplan, Richmond Pope och Samuels (2010) har gjort en studie om effekterna av social 

konfrontation på individers avsikt att rapportera intern bedrägeri. Hur deras studie relaterar till 

vår är det faktum att Kaplan et al. (2010) nämner att det är den anställda som först stöter på de 

felaktigheter som förekommer. Alltså finns där finns en mening i att undersöka de anställdas 

koppling till whistleblowing. 

Miceli, Near och Morehead Dworkin (2009) har studerat whistleblowing genom ett etiskt 

perspektiv där de utgår från gammal forskning och menar att felrapportering genom 

uppmuntran att göra rätt för sig, leder till positiva effekter som god arbetsmoral. De studerar 

ledningens förmåga att hantera de anställda i situationer då fel uppstår. Däremot framkommer 

det att en rädsla existerar som ofta förhindrar den anställda från att avslöja väsentlig 

information som då leder till sänkt arbetsmoral. Klagomål är något som oftast inte tas emot på 

ett bra sätt och detta är vad som oftast står i vägen för whistleblowing (Miceli et al., 2009). 

Här fokuserar Miceli et al. (2009) på ledningen och deras förmåga att påverka de anställda. 

Det framkommer inte hur de anställda faktiskt uppfattar arbetet med whistleblowing som ska 

finnas som ett skydd för att de ska våga träda fram, vilket vi anser vara en intressant aspekt att 
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undersöka. Ledningen kan bara agera till en viss del och om där inte finns något skydd eller 

om de anställda inte är medvetna om att där finns ett skydd vågar de kanske inte träda fram i 

slutändan. 

Rothschild och Miethe (1999) undersöker situationen för de anställda efter att de har avslöjat 

felaktigheter inom företagen de arbetat för. Det förekommer att företagen och ledningen slår 

tillbaka mot de anställda som avslöjar intern information eftersom det anses att den anställda 

har förrått företaget (Rothschild & Miethe, 1999). I en annan studie, gjord av Mesmer-

Magnus och Viswesvaran (2005) studeras whistleblowing där de undersöker själva utförandet 

av felrapporteringen och de repressalier som uppstår efteråt. Mesmer-Magnus och 

Viswesvaran (2005) anser att där finns en stor potential med whistleblowing som kan leda till 

positivt utfall. Därför är det allt mer tråkigt att många anställda fruktar att uppge korruptionen 

inom företaget, på grund av vetskapen om potentiella repressalier (Mesmer-Magnus och 

Viswesvaran 2005). Det framkommer att den anställda egentligen inte har agerat fel, men kan 

ändå hamna i problem utifrån sina handlingar, vilket är att denna har blåst i pipan. Detta kan 

relateras till den rädsla som Miceli et al. (2009) tar upp i sin studie. Om företagen slår tillbaka 

vågar till sist ingen rapportera dem felaktigheter som uppstår.  

Paul och Townsend (1996) håller med om att whistleblowing kommer med ett högt pris för att 

avslöja de felaktigheter som förekommer. Det är den anställda som får betala priset när denna 

egentligen inte har gjort något fel. Återigen nämns rädsla bland de anställda där 

konsekvenserna av detta inte utforskas. Det bli oetiskt om de anställda inte vågar rapportera 

eventuella fel som uppstår, som Miceli et al. (2009) då menar att arbetsmoralen påverkas 

negativt. Detta styrker det faktum att en undersökning av hur de anställda faktiskt uppfattar ett 

företags arbete med whistleblowing kan vara intressant. 

Rehg, Miceli, Near och Van Scotter (2008) undersöker huruvida företag tenderar att slå 

tillbaka mot kvinnor mer än män när felaktigheter rapporterats genom whistleblowing. De 

introducerar en tänkvärd aspekt att undersöka även i vår studie, om det finns en skillnad 

mellan hur whistleblowing uppfattas av de olika könen. 

Whistleblowing är en process, en del av intern kontroll, som många företag erkänner som ett 

verktyg varav Swedbank är ett exempel. Det finns potential för whistleblowing att ge positiva 

effekter inom verksamheten, ändå är många rädda för att träda fram (Mesmer-Magnus & 

Viswesvaran, 2005). Anledningen till rädslan är oftast repressalier från företaget och 

ledningen. Hur ser det egentligen ut på arbetsgolvet? Whistleblowing som ska motverka 
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korruption kan ha motsatta effekter, exempelvis hängs anställda ut som förrädare när de träder 

fram. Däremot det kan även vara att många känner sig tryggare genom whistleblowing och 

arbetsmoralen höjs.  

 

1.3 Frågeställning 

 Hur uppfattar anställda arbetet med whistleblowing? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med whistleblowing uppfattas ur en anställds 

perspektiv, jämföra detta med andra anställda men även chefers uppfattning. Med denna 

kunskap syftar vi sedan till att fastställa vad det leder till och utifrån teoretiska begrepp kunna 

ge en insikt i hur arbetet med whistleblowing faktiskt ser ut i ett företag. 
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Kapitel 2 

Teoretisk Referensram 

I detta kapitel presenteras först nyckelbegreppet, whistleblowing, och sedan de teorier som 

ska användas som hjälp genom studien. En sammanfattning förklarar sedan kopplingen av 

referensramen till undersökningen och slutligen presenteras analysmodellen. 

 

2.1 Whistleblowing som intern kontroll 

I situationer med whistleblowing handlar det oftast om avslöjande av intern information, 

mestadels brister i den interna kontrollen. Det är en process som möjliggör för företag att 

kontrollera sig själva genom sina anställda på arbetsgolvet (Carrington, 2010). Ett ramverk för 

intern kontroll har tagits fram av The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO), vilket har påverkat synen på intern kontroll både i teori samt 

praktik (Carrington, 2010). En definiering av intern kontroll enligt COSO är: 

”Internkontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan 

personal, och som utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås 

inom följande kategorier: 1) ändamålsenlig och effektiv verksamhet, 2) tillförlitlig 

finansiell rapportering, samt 3) efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar” 

(Carrington, 2010, s. 110).  

Definitionen kan liknas med syftet för whistleblowing. Det förekommer att whistleblowing 

behandlas som en del av den interna kontrollen, oftast i en av komponenterna som COSO 

listar under sitt ramverk, information och kommunikation (COSO, 2012). COSO har 

strukturerat upp ett ramverk för interna kontroller som många företag följer. Den är väldigt 

omfattande och vi använder endast en del av denna, en komponent. Information och 

kommunikation definieras som att väsentlig information ska identifieras, fastställas samt föras 

vidare så att personer kan fullborda sitt ansvarstagande (Carrington, 2010). Processen för 

whistleblowing överrensstämmer med detta och därför brukar företag behandla den som en 

del av den interna kontrollen (Swedbank, 2013). 

Whistleblowing förklaras i litteratur som avslöjande utifrån medlemmar av organisationen 

(dåvarande och nuvarande) angående illegal, omoralisk eller illegitim verksamhet till personer 

eller organisationer som kan påverka och åtgärda dessa (Lewis & Trygstad, 2009; Paul & 
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Townsend, 1996). Det kan beskrivas som ett förlopp när någon, oftast inifrån en grupp, 

påkallar omgivningens uppmärksamhet angående en olägenhet (Miceli, Near & Morehead 

Dworkin, 2008). När en anställd upptäcker dessa oegentligheter eller missförhållanden kan 

denna välja att uppmärksamma dem genom att ”blåsa i pipan” (Morehead Dworkin & Baucus, 

1998). Oftast brukar det omfatta mer allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som på 

något sätt äventyrar andra människors välfärd som whistleblowing är menat till att avslöja. 

Whistleblowers är personer som är anställda eller har varit anställda vid en organisation och 

väljer att rapportera angående illegala, omoraliska samt illegitima aktiviteter inom en 

organisation. (Morehead Dworkin, Miceli & Near, 2009). Konsekvenserna för whistleblowern 

kan bli uppsägning eller avsked, medan för organisationen kan de negativa konsekvenserna 

bli; ett skadat rykte, dålig publicitet och stora kostnader vid eventuella rättsprocesser 

(Morehead Dworkin & Baucus, 1998). 

Morehead Dworkin och Baucus (1998) förklarar att intern och extern whistleblowing beror på 

vem som tar emot informationen. Intern whistleblowing är när rapporteringen sker till 

företagets ledning medan extern whistleblowing är när personen rapporterar om oriktigheter 

samt korruption till en extern mottagare, som en myndighet eller media (Morehead Dworkin 

& Baucus, 1998; Paul & Townsend, 1996). För vem denna anställda rapporterar till kan det 

leda till olika konsekvenser. Om förhållandet uppmärksammas av ledningen genom intern 

rapportering, kan intern whistleblowing vara tillräckligt för att nå förändring. Om ledningen 

istället ignorerar eller försöker dölja missförhållandet trots kännedom om förhållandet kan 

extern whistleblowing vara det enda utvägen för en anställd att agera (Miceli, Near & 

Morehead Dworkin, 2008; Paul & Townsend, 1996).  

Sammanfattningsvis är whistleblowing en del av intern kontroll vars syfte är att kontrollera 

sig själv som organisation. Det fungerar genom att en medlem av organisationen avslöjar 

intern korrupt information (Lewis & Trygstad, 2009; Paul & Townsend, 1996). Innan 

whistleblowing ens kan utföras menar Kassing (2009) att det måste finnas något som 

motiverar eller stödjer visselblåsaren till att förbigå den hierarki som existerar. Det kan bero 

på den anställda själv, men även att organisationen kan hjälpa sina visselblåsare genom att 

uppmuntra samt inspirera de (Morehead Dworkin & Baucus, 1998; Carrington, 2010; Keenan, 

2002). Sarbanes-Oxley Act stödjer de på ett positivt sätt, men i Sveriges lagverk existerar 

inget liknande och därför är istället organisationens regelverk väsentligt (Miceli et al., 1999; 

Ashbaugh-Skaife et al., 2007). Att organisationen arbetar med whistleblowing på rätt sätt är 
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viktigt för verksamheten då förödande effekter kan förekomma om organisationen väljer att 

ignorera visselblåsaren, vilket Ray (2006) visar. Miceli et al. (2009) lyfter fram att det finns 

mycket att tjäna på om företaget väljer att arbeta med whistleblowing, främst god arbetsmoral 

när de uppmuntrar till stabilitet och trygghet för de anställda. 

 

2.2 Moral theory 

Moral theory kopplas väldigt bra till vår studie då whistleblowing oftast handlar om moraliska 

dilemman. Teorin handlar om vad som är rätt och bra (Rawls, 1974). Miceli et al. (2009) 

studerar whistleblowing där det framkommer att moral är en viktig aspekt för de anställda och 

cheferna men även företaget som helhet. De förespråkar att då ett företag uppmuntrar till god 

moral, leder det till ökad effektivitet. Som företagets ledare bör ledningen göra allt i sin makt 

för att försöka stoppa pågående fel samt förebygga framtida förseelser (Miceli et al., 2008). 

Sekerka och Bagozzi (2007) menar att tapperhet är en lojalitetshandling där en individ väljer 

att ta en personlig risk för att kunna bidra positivt för andra. Att uttala kritik inom den egna 

organisationen anser Sekerka och Bagozzi (2007) liknas vid att uppvisa civilkurage. Att uttala 

kritik är en fråga om etik och moral, men kan samtidigt inspirera kolleger till rättfärdigt arbete 

och god företagskultur vilket ökar prestationen hos personalen (Sekerka & Bagozzi, 2007; 

Miceli et al. 2008). 

Kohlbergs theory of moral reasoning används för att förklara det inflytande ett företag kan ha 

på individen (Paul och Townsend, 1996). Det är något som även Schminke, Ambrose 

och Neubaum (2005) lyfter fram i sin artikel där Kohlbergs tolkning av moral anses vara 

väsentlig eftersom olika personers moraliska synvinkel kan variera (Treviño, Weaver & 

Reynolds, 2006). Det finns tre nivåer skriver Schminke et al. (2005) samt Treviño et al. 

(2006). I den första nivån reagerar individen till etiska situationer utifrån ett egoistiskt 

perspektiv, oftast självvinning samt för att undvika bestraffning. I den andra nivån identifierar 

individen moraliska beslut utifrån rätt och fel beroende på den krets och umgänge som 

personen omgivs av. Vad som är rätt att utföra är vad omgivningen förväntar sig, medan fel är 

att göra tvärtemot förväntningarna. I den sista nivån utgår individen från universala principer 

när denna resonerar kring rätt och fel. Samhällets visioner och ideal anses här vara av mest 

betydelse för individens åsikt angående moral (Schminke et al., 2005; Treviño et al., 2006). 

En nyanställd passar in på den första nivån, medan en anställd av längre tid passar in på de 

senare nivåerna då denna har hunnit anpassa sig mer till företagets kultur. Alltså kan 
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anställningstiden ha betydelse för whistleblowing genom att den nyanställda inte har hunnit 

bekanta samt anpassa sig till den kultur och regler som finns inom organisationen (Morehead 

Dworkin & Baucus, 1998). Personal med längre anställningstid är oftast mer anpassade och 

känner en större lojalitet till organisationen samt en större trygghet (Morehead Dworkin & 

Baucus, 1998).  

Hur en individ resonerar kring rätt och fel behandlas i moral theory och då är Kohlbergs 

nivåer lämpliga att utgå ifrån, menar Rawls (1974). Vi undersöker med hjälp av denna teori 

ifall arbetet med whistleblowing uppfattas som ett moraliskt arbete ur den anställdas 

perspektiv. Sekerka och Bagozzi (2007) skriver att tapperhet och lojalitetshandlingar kan 

sprida sig internt och redan här kan det finnas en fördel med whistleblowing-arbetet. 

Schminke et al. (2005) och Treviño et al. (2006) visar att det finns avvikelser hos personer då 

resonemang kring moral inte alltid samstämmer med varandra. Det kan då vara så att ett 

företagets moraliska arbete inte påverkar alla individer på samma sätt och det kan bero på 

anställningstiden. 

 

2.3 Institutional theory 

Under en tidigare undersökning om institutional theory skriver Scott (2005) att teorin avser de 

processer genom vilka strukturer, scheman, regler, normer och rutiner har upprättats som 

auktoritära riktlinjer för socialt beteende. Institutional theory frågar sig om varför dessa 

element skapas, antas, anpassas och sprids över tid och rum, och hur de faller i nedgång och 

glömska. Vår studie kopplas till institutional theory på så sätt att whistleblowing fungerar som 

ett regelverk inom organisationer, men att det finns risker för att det faller i glömska. Keenan 

(2002) poängterar tydligt att det är högre upp i hierarkin som kunskap och vetande om 

whistleblowing förekommer, men att det aldrig är de som blåser i pipan. De som faktiskt 

blåser i pipan, de anställda på arbetsgolvet, vet sällan om att whistleblowing ens existerar. 

Scott (2005) nämner även att det påstådda motivet med teorin är att skapa stabilitet och 

ordning i det sociala livet, alltså en säkerhet för att undvika kaos ifall någon skulle välja att 

blåsa i pipan. Bruton, Ahlstrom och Li (2010) beskriver institutional theory som sociala och 

kulturella inflytanden som främjar överlevnad och legitimitet i en organisation. Institutional 

theory har oftast, ur ett traditionellt sätt, handlat om hur olika organisationer och myndigheter 

styrkt sin legitimitet och förbättrat sina positioner genom att anpassa sig till de regler och 

normer som existerar (Bruton et al., 2010). Enligt institutional theory, handlar whistleblowing 
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inte längre om att förhindra korruption utan siktar mer mot att anpassa sig till de regler och 

normer som existerar. Ett företag som aktivt arbetar med whistleblowing ser bättre ut för 

allmänheten än ett företag som inte arbetar med whistleblowing. Vi menar i detta fall att 

whistleblowing kan existera för synens skull men möjligen inte ha någon effekt på 

organisationen internt. Själva termen institution ses i huvudsak avse exempelvis de formella 

regeluppsättningar och förhandsavtal som både individer och organisationer förväntas följa 

(Bruton et al., 2010). Ordet formella är vagt då det syftar mer åt synens skull, att en regel 

finns till för organisationens image. Enligt institutional theory kan whistleblowing vara menat 

åt stabilitet och även i vissa fall konkurrens. 

Miceli, Rehg, Near och Ryan (1999) har i sin studie undersökt huruvida whistleblowers 

skyddas av lagar. Författarna lyfter fram att individerna i undersökningen varken använt sin 

lagliga rätt eller startat en rättslig process trots oriktigheter inom organisationer. Det kan vara 

att brist på kunskap om existerande skydd, som påverkar deras förmåga att träda fram. Detta 

är ett fall då institutional theory passar in. Däremot försäkrar företag sina anställda om att 

whistleblowing är positivt för organisationen (Swedbank, 2013). 

Morehead Dworkin, Miceli och Near (2008) menar att ledningen ska säkerställa att 

organisationen har flera olika kanaler för anställda att rapportera genom, som Carrington 

(2010) kallar whistleblower hotlines. I dessa kanaler ska den anställda kunna välja vilken den 

känner sig mest bekväm att rapportera genom. Keenan (2002) lyfter fram att det oftast är på 

en högre nivå inom hierarkin, där kännedom förekommer om hur situationer med 

whistleblowing ska handskas. Det framkommer att anställda på arbetsgolvet sällan vet hur den 

ska agera om ett väsentligt problem uppstår. Alltså är kännedomen om whistleblowing relativt 

låg för den grupp som faktiskt blåser i pipan. Åter igen förekommer whistleblowing som 

institutionellt då det existerar utan att rätt grupp, de anställda, har kännedom om detta (Scott, 

2005). 

Relationen mellan över- och underordnad är av stor betydelse när en anställd väljer att 

uttrycka sitt missnöje om sin arbetssituation (Kassing, 2009). De flesta anställda väljer att inte 

säga något överhuvudtaget utan väljer hellre att vara tysta. Då problemen kan påverka 

relationen med sin överordnade, är tystnad vanligast. De som väljer tystnad är också rädda för 

vilka konsekvenser de kan drabbas av ifall de uttrycker sitt missnöje angående sin 

arbetssituation. Whistleblowing blir i detta fall institutionellt, men kan motverkas genom att 
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en organisations arbete med whistleblowing försäkrar visselblåsaren om eventuella 

konsekvenser, så att den anställda vågar träda fram överhuvudtaget (Kassing, 2009).  

Den sista teorin som inkluderas är institutional theory. Det som framlyfts är att 

whistleblowing kan ses som en möjlighet företag kan utnyttja sig av för att bättra sin position 

bland allmänheten, genom att förbättra deras image (Bruton et al., 2010). Scott (2005) menar 

att många regelverk oftast finns till för synens skull och i många fall glöms bort. Keenan 

(2002) menar även att det är högre upp i hierarkin då kunskap kring processer som 

whistleblowing förekommer samt vad som gäller i de situationerna. Många regelverk fungerar 

som formella riktlinjer samt förväntas att efterföljas (Bruton et al., 2010). Däremot finns inte 

något som faktiskt antyder att det måste efterföljas. 

 

2.4 Expectancy theory  

Paul och Townsend (1996) skriver att whistleblowing studeras utifrån Vrooms expectancy 

theory. Expectancy theory har haft en stark position när det gäller forskning inom 

arbetsmotivation. En teori som anses vara speciell är Vrooms Valence – Instrumental – 

Expectancy model (VIE modellen). Modellen har varit centrum för en del empiriska studier 

och har hjälpt forskare till vidare innovation vid utformandet av teorier, som beteende och 

ledarskap (Van Eerde & Thierry, 1996). Ordet valence i Vrooms expectancy theory definieras 

som alla möjliga utfall som kan uppstå. Van Eerde och Thierry (1996) tolkar Vrooms 

definition av valence som betydelsen, attraktiviteten och önskvärdheten, eller den förväntade 

tillfredställelsen med utfallen. Instrumental eller instrumentality kan sägas vara en prestation 

som leder till ett utfall. I praktiken har expectancy mätts som den upplevda relation eller 

samband mellan en handling och ett utfall. Dessutom har expectancy tolkats som den 

subjektiva sannolikheten att ansträngning leder till ett utfall motsvarande prestationen. Vilket 

kan vidare betyda att arbetare är endast motiverade att prestera om det leder till något. Ju mer 

attraktivt (valence) ett utfall är desto hårdare försöker arbetaren prestera för att nå det målet 

(instrumentality) (Van Eerde & Thierry, 1996).  

Kommande figur ska kunna illustrera expectancy theory på ett mer tydligt sätt och ge en 

klarare uppfattning om hur den fungerar. Genom figuren kan även whistleblowing brytas ner 

och tolkas noggrannare. Beroende på hur en anställd uppfattar arbetet med whistleblowing 

kan vi ta hjälp av expectancy theory modellen under tolkning av empirin. 
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Figur 2.1: Expectancy theory modell. 

(Baserad på: Van Eerde & Thierry, Vroom's Expectancy Models and Work-Related Criteria: A Meta-Analysis, 

s.575-576, 1996) 

I en organisations aktiva arbete med whistleblowing måste det finnas en försäkran för den 

som blåser i visselpipan, något som Swedbank visar att de arbetar med. Om den försäkran inte 

finns blir utfallet mindre attraktivt och den anställda väljer att inte agera. Alltså måste utfallet 

vara så attraktivt som möjligt för ett agerande. Om vi utgår från figuren ovan måste 

ansträngningen (blåsa i pipan) leda till en prestation (problemet följs upp och åtgärdas) och 

inte ignoreras. Skulle ansträngningen ignoreras kommer ingen i framtiden att rapportera något 

eftersom det inte lönar sig. Om problemet åtgärdas uppstår det sista steget. Den anställda inser 

att deras ansträngning leder till en prestation och utfallet blir då en sorts vinst genom 

exempelvis någon belöning, exempelvis en moralisk seger. Samtidigt uppmuntras det i 

framtida situationer att agera på detta sätt. Detta sprids inom organisationen så att arbetet mot 

missgärningar och korruption motverkas (Van Eerde & Thierry, 1996).  

Det framkommer inte i svenskt regelverk någonting om begreppet whistleblowing eller 

motsvarande, vilket betyder att svenska visselblåsare eventuellt kan vara mer rädda att träda 

fram jämfört med omvärlden. Ett företags arbete med whistleblowing, för att bistå med en 

trygg arbetsmiljö samt en god arbetsmoral, är därför extra viktigt i svenska fall. Sarbanes-

Oxley Act (SOX) existerar i USA och agerar över företag på amerikanska börsen. Sektion 806 

skyddar visselblåsare och redan här existerar det en försäkran enligt lag på nationell nivå som 

leder till förbättrad trygghet, något som saknas i Sverige (Ashbaugh-Skaife et al., 2007). Om 

det saknas ett befintligt skydd, samtidigt som det inte finns något att förvänta sig från 
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whistleblowing, kommer visselblåsaren inte träda fram. Detta kopplas till expectancy theory 

som menar att det måste finnas någon sorts förväntning, oftast en belöning, som motiverar 

visselblåsaren till att träda fram. Detta är ännu viktigare i svenska fall då ett lagligt skydd inte 

existerar. 

Ray (2006) visar i sin artikel vad som kan hända ifall en visselblåsare ignoreras, det vill säga 

om steg två, prestationen, i figur 2.1 skulle falla igenom. Susan L. Ray och hennes kollegor 

arbetade inom en organisation som var avvikande angående problem som ansågs strida mot 

organisationens kultur, ur ett moraliskt perspektiv. Ray valde att blåsa i pipan internt och 

hoppades att missförhållandena skulle åtgärdas, istället blev både hon och hennes ärende helt 

ignorerat. Detta resulterade i smärta, lidande, rädsla, sorg, ångest, ilska samt maktlöshet i 

hennes arbete och det uppstod svårigheter för henne att acceptera organisationen, ännu mindre 

arbeta effektivt för denna (Ray, 2006). Här visar Ray vad som kan hända när en organisation 

ignorerar ett internt problem. Att agera på ett ignorant sätt kan leda till att verksamheten blir 

ineffektiv.  

I samband med expectancy theory är utfallet viktigt för att inspirera till ansträngning. Det 

måste även finnas något att vinna utifrån sin ansträngning då den anställda har blåst i pipan, 

en personlig lönsamhet (Van Eerde & Thierry, 1996). Sedan är det viktigt att prestationen 

(mitten steget) agerar på rätt sätt så att den anställda känner att något händer samt att dennas 

ansträngning inte är förgäves och försummas. Skulle det behandlas på rätt steg leder det till 

uppmuntran av fler ansträngningar vilket i sin tur leder till fler utfall (Van Eerde & Thierry, 

1996). När detta sprids internt har det då skapats fördelar för företaget genom arbetet med 

whistleblowing. 

 

2.5 Analysmodell 

Teorierna används som hjälp för att kategorisera våra frågor i intervjun. Genom teorierna 

delas frågorna in i olika teman så att respondenterna kan enklare begripa syftet med våra 

frågor, då teorierna kan anses vara utanför deras kunskap. Med temat ”upplevt syfte” baserar 

det sig på moral teori och riktar sig mot hur de anställda uppfattar att deras, men även 

organisationens, syfte med whistleblowing är. Kännedom undersöker kunskapen om arbetet 

med whistleblowing i organisationen och handlar mer om institutionell teori, att det kan 

finnas där utan att de själva vet om det. Det sista temat omfattar hur de anställda upplever att 

organisationen arbetar med whistleblowing och riktar sig mot förväntanskaps teori. Genom att 
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undersöka hur deras kunskap är om själva arbetet med whistleblowing och dess olika steg i 

processen kan det fastställas var i expectancy theory modellen det brister. Bristerna leder till 

kunskapsbrist som resulterar i okunnighet om arbetet med whistleblowing, vilket kan 

förknippas med institutionell teori. Genom förväntanskaps teori kan det då delvis förklaras 

varför whistleblowing har blivit institutionellt, om okunnighet skulle vara något som existerar. 

Med hjälp av dessa tre teorier och teman ska det bildas en övergripande bild av hur arbetet 

med whistleblowing uppfattas samt vad det kan leda till. 

Figur 2.2. Analysmodell.   
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Kapitel 3 

Metod 

I detta kapitel behandlas den både den vetenskapliga samt den empiriska metoden. 

Forskningsfilosofin presenteras först och sedan diskuteras den valda forskningsmetod som 

tillämpas. Olika former att data presenteras samt intervjuernas utformning, intervjuguiden och 

slutligen validitet som även tas upp under detta kapitel. 

 

3.1 Forskningsfilosofi 

Hermeneutik vill skapa en inlevelse, en förståelse. Ett kännetecken för hermeneutik är att 

filosofin ser människan som en unik varelse, då den också förklarar beteendet hos människan 

(Bryman & Bell, 2011; Ödman, 2007). Inlevelse och empiri är väsentligt för förståelsen och 

ett exempel är att kunna sätta sig in i andra personers förhållanden (Johansson, 1999). 

Begreppet positivism betyder att filosofin utgår från tidigare skapad teori som sedan leder till 

ett mätbart resultat som ligger till grund för allmänna och generella förslag (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2009). Avsikten är att använda sig av olika metoder i forskningen för att 

analysera det sociala livets verklighet. Det kräver verktyg och teknik för att undersöka 

mönster och regelmässigheter i den sociala världen (Denscombe, 2004).  

Studien kommer att basera sig på hermeneutik då syftet med undersökningen är att skapa en 

förståelse för hur de anställda uppfattar whistleblowing. Hur en människa tänker och 

resonerar baserar sig på hermeneutik och därför är detta passande då filosofin fokuserar kring 

människan. Meningen är att förstå, tolka vilket är ur ett filosofiskt synsätt är baserat på 

hermeneutik. 

 

3.2 Forskningsansats 

Induktiv, deduktiv och abduktiv är de olika vetenskapliga forskningsansatser som används vid 

utförandet av en studie. Den induktiva metoden studerar först empiri för att sedan presentera 

resultatet i teorier. Deduktiv metod är tvärt om, då den istället utgår från teorin som undersöks 

empiriskt (Saunders et al., 2009). Den abduktiva forskningsansatsen är den sista och är en 

kombination av de två tidigare metoderna; induktiv och deduktiv. Studien tar hjälp av tidigare 
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teorier inom ämnet men blir inte stämplat av teorierna, utan använder de som inspiration samt 

att skapa en förståelse för empirin (Alvesson & Sköldberg, 1994; Saunders et al., 2009).  

Forskningsansatsen som valts för denna studie är av abduktiv form, då studien utgår från tre 

teorier för att inspirera samt hjälpa förstå olika anställdas uppfattning av arbetet med 

whistleblowing. Den induktiva formen hade varit problematisk på det sätt att där inte finns 

någon förkunskap att använda sig utav. Samtidigt är studien inte deduktiv på det sätt att 

empirin enbart baseras på teorierna. Den abduktiva formen passar bäst eftersom vi inte vill 

basera studien på våra teorier utan använda de som hjälp och inspiration. Då vi intervjuar ett 

system inom ett företag krävs det förkunskaper för att ställa rätt frågor samt att kunna tolka 

empirin. Vi vill hålla empirin öppen för tolkning av olika slag och inser att det inte går att 

endast koppla till teorier. 

 

3.3 Teoretiskt perspektiv och litteratursökning 

Vi har valt tre teorier som förklaras under referensramen. Teorierna är moral theory, 

institutional theory samt expectancy theory och behandlar moral, kännedom och förväntning. 

Dessa kan kopplas till vår undersökning för att teorierna kan tolkas och tillämpas till vad vi 

studerar, whistleblowing, genom att det ger olika perspektiv och infallsvinklar på ämnet. 

Detta behövs för att det begrepp vi undersöker varken är känt eller definierat på ett teoretiskt 

plan. Genom teorierna har whistleblowing brutits ner och uppfattningen av de anställda kan 

därför förklaras genom dessa teorier. 

Insamlandet av fakta till studien har skett via ett antal databaser som; Kristianstad Högskolas, 

Lunds Universitets samt Linne Universitetet. Google Scholar har också visat sig vara väldigt 

användbart där utbudet är större. Vi har dock varit mer kritiska till de artiklar vi funnit via 

Google Scholar och säkerställt att dessa är en bra källa innan användandet av dessa. De 

söktermer som främst förekommer under sökandet är; whistleblowing, internal control, 

employee ethics samt corporate governance. Även läroböcker förekommer som används till 

att ta upp eller förklara begrepp som är relevanta och har betydelse för studien. De 

vetenskapliga artiklarna erbjuder en begränsad kunskap då vår studie riktar sig mot en 

infallsvinkel som inte undersökts förut. Därför har läroböcker varit väldigt hjälpande genom 

att presentera fakta som inte kunde hittas i de vetenskapliga artiklarna. 
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3.4 Forskningsmetod 

Enligt Denscombe (2009) är en kvalitativ metod bäst passad på en studie som letar efter 

komplex information som personers uppfattning och åsikter. Han nämner även vilka 

forskningsmetoder som oftast används i kvalitativa undersökningar; intervjuer och 

observationer. Eftersom studiens syfte är att undersöka vilken uppfattning anställda har om 

whistleblowing krävs en mer djupgående metod, vilket innebär att studien kommer använda 

sig av en kvalitativ metod istället för det strukturellt utformade kvantitativa tillvägagångssättet 

(Denscombe, 2009). Medan resultat från en kvantitativ undersökning grundar sig i statistiska 

samband och kategoriserade svar, ger en kvalitativ metod med intervjuer mer djupgående svar 

som kan hjälpa att bättre förstå de anställdas inställning. Det passar till vår studie eftersom 

svaren blir personliga och öppnar upp möjligheter för vidare tolkning. Personliga svar skapar 

en bättre insyn till hur anställda uppfattar whistleblowing, samt till de eventuella 

konsekvenser som kan uppstå (Denscombe, 2009). Studiens empiri samlas in genom fem 

intervjuer med företag som aktivt arbetar med whistleblowing. Varje respondent intervjuas 

separat för att ge olika perspektiv samt för att behålla deras personliga uppfattningar kring 

ämnet. I en intervju förekommer två respondenter samtidigt då dessa två individer 

tillsammans representerar en avdelning. Varje intervju har utförts med respondenter från olika 

avdelningar för att ge en större bredd. Utifrån detta ska förhoppningsvis eventuella mönster, 

likheter och olikheter samt uppfattningar kunna fastställas. Studien är av abduktiv ansats 

vilket betyder att den skiftar mellan empiri och teori (Alvesson & Sköldberg, 1994). Dock 

sker det under en begränsad tidsperiod, tvärsnittsdesign är därför att föredra då tidsperioden är 

begränsad (Denscombe, 2009). 

 

3.5 Datainsamlingsteknik 

Under denna studie kommer datainsamlingen att begränsas till semistrukturerade intervjuer. 

Vid en semistrukturerad intervju använder intervjuaren fortfarande, precis som vid en 

strukturerad intervju, en färdig lista med frågor. Intervjun är dock utformad på så sätt att den 

intervjuade inte hålls fast vid de specifika frågorna som ställs, utan får chans att utveckla sina 

idéer och tankar. Den intervjuade kan tala friare, vilket även ger forskaren mer genuina svar 

att analysera (Denscombe, 2009). En semistrukturerad intervju bäst för den typ av studie vi 

genomför då vi vill ha personliga och öppna svar, för att bättre kunna förstå de anställdas 

uppfattning av arbetet med whistleblowing. Med tanke på den känsliga karaktären av denna 
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studies ämne kommer alla som intervjuas vara anonyma så att deras svar inte ska ge 

eventuella påföljder.  

En intervju kommer dock inte utan svagheter. Forskaren påverkar den intervjuade även om 

det är omedvetet. Det kan vara allt från forskarens kön och ålder till dess etniska ursprung. 

Den intervjuades uppfattning av forskaren kan på så vis påverka ärligheten bakom svaren som 

ges eller viljan att avslöja information, vilket i sin tur påverkar insamlad data (Denscombe, 

2009). Vi vill dock utnyttja detta, och vända det till vår fördel. Genom att vara på plats med 

den intervjuade kan det ge de en trygghet i sällskap, något som kan utveckla en personlig 

relation och tillit (Denscombe, 2009).  

 

3.6 Primär- och Sekundärdata 

Primärdata är något som inte tidigare blivit insamlat av andra forskare. Fördelen med det är 

att de data som samlas in anpassas till den studie som görs, vilket kan göras genom 

exempelvis intervjuer, observationer eller enkäter (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund, 

2010). Denna studie kommer att fokusera på datainsamling via intervjuer, då de ger en 

personlig koppling till den intervjuade. Studien kommer inte att använda sig av sekundärdata, 

då denna form är väldigt lätt att kritisera samt att relevansen till den egna studien kan 

ifrågasättas. Till skillnad från primärdata är sekundärdata istället data från tidigare studier och 

använts för något annat syfte (Christensen et al., 2010). 

 

3.7 Urval 

Urvalet består av två företag, Sparbanken och PwC, varav majoritet av intervjuer utförs på det 

ena (Sparbanken). Det beror främst på tillgång då ämnet som undersöks i många fall anses 

vara av känslig natur. På grund av detta väljer även respondenterna att vara anonyma. Genom 

att försöka uppnå någon form av variation i det empiriska materialet har det anordnats så att 

intervjuerna sker hos olika avdelningar. Swedbank är ett av företagen som arbetar med 

whistleblowing där Sparbanken är deras dotterbolag (Swedbank, 2014). PwC arbetar aktivt 

med whistleblowing men också för att hjälpa andra företag att sätta upp whistleblowing 

system (PwC, 2012). Att välja dessa företag garanterar att whistleblowing existerar internt 

samt att känsligheten att prata om detta minimeras avsevärt, jämfört med företag som inte 

arbetar med whistleblowing. Enligt Denscombe (2009) har företagen valts ut enligt ett 
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bekvämlighetsurval. Det betyder att, på grund begränsad tid och resurser, har närliggande 

företag valts. Däremot har det tack vare bekvämlighetsurvalet erbjudit möjligheten att utföra 

personliga intervjuer som ger ökat förtroende, samtidigt som tydligheten samt förståelsen ökar 

genom exempelvis kroppsspråk (Denscombe, 2009). 

 

3.8 Intervjuguide  

För att försöka få svar som passar vår studie har en förberedelse av frågor gjorts i en 

intervjuguide (se bilaga 1). I början presenteras övergripande uppvärmningsfrågor för 

respondenten så att denna känner sig bekväm, men också för att få övergripande information. 

Sedan börjar de mer kategoriserade frågorna att ställas då intervjuguiden är indelat i tre 

teman; kännedom, moral samt förväntanskap. Dessa teman är riktade mot de teorier som tas 

upp i referensramen för att försöka använda teorierna som hjälp vid tolkningen av empirin i 

kommande kapitel. I det första temat ställs frågor som ska få respondenten att svara huruvida 

känt whistleblowing är på dennas kontor, både för sig själv men också generellt. Under det 

andra temat ställs frågor kring upplevt syfte med whistleblowing och då förekommer det 

mycket frågor som tacklar whistleblowings existens. Det sista temat behandlar upplevt arbete 

och då ställs frågor om whistleblowing och hur det faktiskt arbetas med, hur det kan bli bättre 

samt vad de anser om det. Slutligen finns två slutfrågor som är omformulerade frågor för att 

se om respondenterna svarar olika eller för att se om deras uppfattning har ändrats under 

intervjuns gång. 

 

3.9 Informationsbearbetning och analys 

Intervjuerna som utfördes spelades in digitalt. Genom att spela in intervjuerna ger det 

möjligheten att i efterhand transkribera och analysera mer utförligt. En forskare påverkar 

alltid analysen genom exempelvis sin identitet, erfarenhet samt värderingar. Att försöka hålla 

en öppenhet är därför väsentligt för att minimera påverkandet (Denscombe, 2009). 

 

3.10 Forskarens roll och etiska aspekter 

Som forskare är det viktigt att försöka minimera sitt inflytande samtidigt som den utför sitt 

arbete. Intervjuareffekten innebär att svaren från en intervju påverkas genom forskarens 

identitet. Det kan vara ålder, utbildning men också kön som påverkar hur respondenten svarar 
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på särskilda frågor (Denscombe, 2009). Uppmärksamhet är viktigt, genom detta kan forskaren 

styra intervjun utan att påverka den. Ställa följdfrågor som får respondenten att förklara sitt 

resonemang. Denscombe (2009) tar upp att det är viktigt att forskaren sufflerar. Det menas att 

den ber respondenten att utveckla samt reflektera över saker och ting. Uppföljning är också 

väsentligt (Denscombe, 2009), om respondenten är väldigt positiv eller negativ kan det vara 

bra att fråga varför. Detta ger bredare svar men också lättare för forskaren att i efterhand 

analysera. Det gäller att alltid tänka på att inte påverka den intervjuade som forskare samtidigt 

som sufflering och uppföljning ligger i minnet.  

Det finns även etiska aspekter som spelar en roll under forskningen. Speciellt i vår studie, då 

ämnet som undersöks anses vara relativt känsligt. Att intervjua personer i hemlighet hade 

kunnat bidra till en mer utförlig data, dock starkt kunnat ifrågasättas om det är etiskt. Då 

personerna som intervjuades valdes av organisationen kan även det ifrågasättas om det är 

etiskt rätt för forskningens syfte. Exempelvis kan personer med högre kunskap kring ämnet, 

eventuellt personer med åsikter som gynnar organisationen, ha valts. Detta medför risker som 

att datainsamlingen kan anses vara manipulerad. Däremot poängteras det att inte gå emot 

företagen allt för mycket, för då riskeras det att tillgången till dem försvinner och möjligheten 

för studien försvinner. 

 

3.11 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

Validitet och reliabilitet kallas det för när försäkran om att den insamlade data uppsatsen 

använder är tillförlitlig (Bryman & Bell, 2011). Undersökningen genomförs med hjälp av 

noga och systematisk bearbetning av samtlig data. Behovet att öka uppsatsens trovärdighet är 

viktig och därför används litteratur/teorier för att fastställa en bakgrund samt validera empirin. 

Vetenskapliga artiklar publicerade av olika författare styrker de våra argument och valen av 

de teorier som används, som sedan fungerar som hjälp i tolkning av empirin i vår kommande 

analys. 

Vid insamling av data gjordes fem intervjuer där båda skribenter medverkade vid alla fem 

samt vid sammanställningen av svaren, för att öka studiens reliabilitet och kvalitet. 

Anledningen till detta var att inte lämna utrymme för misstolkning om vad som sades under 

intervjuerna. När Bryman och Bell (2011) berättar om pålitlighet nämner de även den interna 

reliabiliteten, vilket innebär att alla medlemmar som gör en undersökning kommer överens 
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om vad de ser och hör. Detta är en annan anledning till varför samtliga intervjuer och 

sammanställningar av svar gjordes tillsammans. 

När en kvalitativ undersökning görs påverkas dennes trovärdighet också av intervjuareffekten 

och kontexteffekten. Intervjuareffekten är som tidigare nämnt hur den intervjuade påverkas av 

intervjuarens utseende, kroppsspråk och tal, vilket i sin tur påverkar de svaren som ges. 

Kontexteffekten är sammanhanget mellan insamlandet av information och hur resultatet 

påverkas av den informationen. Kontexteffekten förändrar istället den intervjuades svar 

beroende på hur väl förberedd intervjun är samt var den tar plats. För att på bästa möjliga vis 

minska effekten på den intervjuade försökte båda skribenter hålla sig neutrala, vara objektiva 

(Jacobsen, 2002). 
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Kapitel 4 

Presentation av empirin 

I detta kapitel presenteras de intervjuade samt deras svar. Bakgrundsinformation presenteras 

först, följt av chefsrollen, de anställda och slutligen fallet med PwC. Intervjuerna delas in i 

mer djupgående delar som kännedom, upplevt syfte, upplevt arbete och slutligen effekter. 

 

4.1 Bakgrundinformation 

Swedbank är en organisation som arbetar aktivt med whistleblowing (Swedbank, 2013). 

Sparbanken är ett dotterbolag och är den organisation som ställt upp på intervjuer (Swedbank, 

2014). Sparbanken är företaget i fokus. PwC har deltagit genom att ställa upp på en intervju. 

Eftersom det här, i PwC, bister i antalet deltagare kommer den enstaka intervjun användas 

som hjälp och komplettering till fallet i Sparbanken.   

Av anonymitetsskäl kan inte alldeles för mycket information kring individerna publiceras och 

därför kommer endast väsentligt information som inte äventyrar deras identitet att nämnas. På 

Sparbanken har en grupp samt tre respondenter intervjuats. Respondenterna arbetar på olika 

avdelningar där de är anställda (respondent B, C & D). Med anställda menas det den grupp 

som med större sannolikhet kan använda sig av whistleblowing. Grupp A arbetar med 

whistleblowing inom organisationen och ansvarar för systemet, därför kategoriseras de som 

en chefsroll. Detta betyder att alla har olika personliga erfarenheter, arbetsförhållanden samt 

bekantskap med ämnet som undersöks.  

Tabell 4.1: Intervjudetaljer. 

 Organisation Längd Datum Position  Kön 

Grupp A Sparbanken 17 minuter 2014-05-22 Chefer Man & Kvinna 

Respondent B Sparbanken 27 minuter 2014-05-20 Anställd Man 

Respondent C Sparbanken 23 minuter 2014-05-20 Anställd Man 

Respondent D Sparbanken 14 minuter 2014-05-26 Anställd Kvinna 

Respondent E PwC 24 minuter 2014-05-20 Chef Man 
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Det börjar med att Grupp A presenteras och vad som har framkommit från den intervjun då 

denna grupp sitter på en högre position som ansvarar för whistleblowing. Efter det tas 

intervjun med de tre anställda upp, därefter PwC.  

 

4.2 Grupp A 

4.2.1 Övergripande information 

Grupp A arbetar samt ansvarar för whistleblowing på Sparbanken. De går varje år ut på 

kontorsrundor för att informera om whistleblowing samtidigt som alla ärenden för 

närliggande kontor rapporteras in till dem. De känner självklart till arbetet med 

whistleblowing, men de menar att förut var det inte alltid så. Dagens situation med Edward 

Snowden har utvidgat kunskapen om whistleblowing allmänt men också inom deras 

organisation. 

 

4.2.2 Syfte 

När syftet kring whistleblowing kommer på tal säger de ”Ja det är väl ett sätt att få ut sitt… 

alltså, missnöje”, vilket är deras generella tanke om whistleblowing. Däremot ser de 

whistleblowing-systemet som ett verktyg till att skapa en sorts öppenhet i företaget. Här 

pratas det om bekvämhet och trygghet, men även att möjligheten till att rätta till misstag skall 

finnas. Det framkommer även att whistleblowing-systemet finns till för att signalera internt 

(liknas med vad respondent E säger om signalvärde, vilket presenteras senare), att visa att 

vissa saker inte accepteras. Samtidigt fungerar det i många fall som en informationskanal, 

som ledningen använder för att finna väsentliga problem som behöver åtgärdas. Då 

respondenterna fått fundera och reflektera är det tydligt att där finns många olika syften med 

whistleblowing. Det främsta är att förhindra missförhållanden, alltså att åtgärda misstag på ett 

diskret sätt och det framkommer genom frasen ”Syftet med det är ju att skapa en… vad ska 

man säga… en öppen atmosfär i företaget, så att ingen känner sig obekväm att anmäla 

eventuella missförhållanden”. 
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4.2.3 Systemets funktion 

Grupp A visar även hur systemet fungerar. Via ett webbformulär i intranätet kan anställda få 

tillgång till systemet, där en blankett finns tillgänglig. Där fylls ett antal uppgifter i som sedan 

hamnar hos det kontor som ansvarar för whistleblowing. Den som fyller i blanketten kan välja 

att vara anonym. Av sekretesskäl har det bestämts att dessa dokument inte ska visas upp, 

däremot kan de nämnas samt diskuteras kring här i studien.  

 

4.3 Respondent B 

4.3.1 Övergripande information 

Denna anställd är av manligt kön och arbetar utåt, det vill säga med kunder och har varit 

anställd på Sparbanken en längre tid. 

 

4.3.2 Kännedom 

Whistleblowing uppfattas som en term denna individ är bekant med. Det förekommer att 

whistleblowing är en process som ska hitta olika former av oegentligheter. För respondenten 

framgår det inte lika tydligt hur kollegornas kännedom kring whistleblowing är, dock tror 

respondenten att kännedomen är avsevärt låg. Bland de yngre kan det förekomma kunskap 

kring ämnet men tvärtemot hos de äldre och det utrycker respondenten genom ”Dem yngre 

kanske, dem äldre… nej. Om vi skulle generalisera”. 

 

4.3.3 Upplevt syfte 

När syftet kring whistleblowing kommer på tal har individen olika tankar. Som nämnt förut 

existerar whistleblowing för att upptäcka oegentligheter. Detta stämmer delvis överens med 

hur denna uppfattar sin organisations syfte. Det framkommer att respondenter anser att det 

finns ett tvång som har fått organisationen till att införa detta system. Speciellt i bankvärlden 

som har strikta regler. I grund och botten tror den intervjuade att detta är den främsta 

anledningen, sedan att det framkommer mer som en process för att förhindra missförhållanden 

internt. Respondenten är väldig tydlig i sin formulering gällande tvånget: 



 

33 

 

”Här existerar den… alltså man kan säga tusen olika saker om att vi tycker detta är 

jättebra och ja, allt möjligt. Men om man verkligen har tagit bort alla dem lagren så kan 

man säga: här existerar det för att vi är tvungna.” 

Det är positivt både internt och extern, att det ger företaget en bra image är fördelarna externt. 

Respondenten framlyfter även att utan tvånget hade många företag undvikit att införa 

whistleblowing-system. Anledningen till detta beror främst på ekonomiska skäl. Det är inte 

lönsamt att betala för något som inte anses ha någon mening eller som inte används 

överhuvudtaget.  

 

4.3.4 Upplevt arbete 

Respondenten säger att arbetet med whistleblowing går främst genom en frikopplad funktion, 

compliance, som tar hand om dessa saker. Vad som framgår som mindre tydligt är vad som 

händer med den som faktiskt blåser i pipan. Visselblåsaren blir alltid utsatt och det måste då 

framkomma tydligare hur denna skyddas i de fallen. Det finns olika sätt att gå tillväga också, 

om det är ett mindre problem rapporteras det oftast till chefen medan större problem kräver 

mer fundering och mer säkerhet innan det rapporteras. Är det sin chef som det ska rapporteras 

på funderar visselblåsaren kring problemet ordentligt innan denna går över sin chef. Det 

framkommer även att ju mindre problemet är desto lättare är det att rapportera, däremot 

handlar whistleblowing om att rapportera de stora grova missförhållandena. Att arbetet med 

whistleblowing inte alltid märks av i organisationen är inte heller konstigt anser individen, då 

det framkommer att långtidsanställda oftast vet hur det de ska gå till väga i olika situationer 

genom andra metoder än whistleblowing. Den långtidsanställda är mer bekant med både det 

informella och det formella systemen som existerar i organisationen när olika problem 

uppstår. Tvärtemot vore det för en nyanställd vilket respondenten lyfter fram via ”Det är väl 

det som är utmaningen kan jag väl tänka som yngre och oerfaren. Att vågar jag lita på det 

formella?”. Därför är arbetet med whistleblowing istället är jätteviktigt i detta fall. Det måste 

visas att organisationen arbetar aktivt med whistleblowing samt tar det på allvar. 

 

4.3.5 Effekter 

Effekterna är att det framkommer en sorts förbättrad klarhet inom organisationen. Genom att 

whistleblowing finns framkommer det tydligare vad som får och vad som inte får göras. Detta 
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är därför att om någon gör något som inte är helt rätt har de andra rätt till att rapportera detta, 

alltså minimerar whistleblowing risken för att anställda ska agera fel. Det kan hända att någon 

skulle känna att en särskild metod att göra saker och ting skulle ha tagit mindre tid eller kostat 

mindre men som egentligen är fel. Det är dessa situationer som minimeras med 

whistleblowing, eventuellt upptäcks. 

 

4.4 Respondent C 

4.4.1 Övergripande information 

Denna anställd är, som föregående, av manligt kön och arbetar utåt. Det vill säga med kunder 

och har varit anställd på Sparbanken en längre tid. 

 

4.4.2 Kännedom 

Respondent C tar upp Edward Snowden då whistleblowing nämns. Förut var begreppet inte så 

känt som det har blivit under den senaste tiden med bland annat Wikileaks. Den intervjuade 

vet att det är ett känsligt ämne och något som visselblåsaren oftast brottas med är huruvida 

den ska rapportera eller inte. Det framkommer att det fungerar som en rutin som de arbetar 

med i organisationen. Att det har funnits länge eller att det har varit känt länge upplever inte 

respondenten då den anser det vara relativt nytt. Det handlar främst om missförhållanden 

vilket får en individ att ”undra över ska det verkligen gå till så här?” säger respondenten. Det 

är absolut känt men det är en stor skillnad till om någon faktiskt rapporterar något menar 

respondent C. Det finns någon i banken som tar emot rapporteringen, vilket sker väldigt 

sekretessbelagt. Sedan tas det hand om av den avdelningen och hur det resulterar eller hur det 

fortsätter därifrån sker bakom stängda dörrar menar den intervjuade. 

 

4.4.3 Upplevt syfte 

Själva syftet är att ”det kanske existerar av den enkla anledning att man vill ju att det 

företaget som man jobbar i inte ska råka ut för saker” alltså, en sorts säkerhet. Att anställda 

kan skydda sitt företag genom att rapportera problemen internt så att de åtgärdas, i sin tur 

förlorar inte de anställda sitt arbete om företaget hamnar inte i problem. Det generella syftet är 

”det här med att man inte vill visa på missförhållanden eh… visa för omvärlden”. Det kan 
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handla om att visa internt att missförhållanden inte accepteras av företaget men också att visa 

det för omvärlden. Det kan finnas personliga syften för den som rapporterar om ett 

missförhållande. När det gäller omvärlden lyfter respondenten fram Snowden och Wikileaks 

som exempel. Internt är det mer av ett ”missförhållanden som man inte har vetat om tidigare 

och som man kan åtgärda i tid innan dem växer eller blir för stora”-syfte där det handlar om att 

skydda företaget så att det inte kommer till skada. 

 

4.4.4 Upplevt arbete 

Det framkommer inte tydligt att företaget arbetar med whistleblowing, folk vet att det finns 

där som en rutin. Däremot är det inget som visar sig väldigt tydligt menar respondenten. Detta 

är därför att det är en stängd process, det är förmodat att det sköts som det ska och att 

whistleblowing-ärenden inte är någonting som ska spridas offentligt. Det är positivt att det 

finns och det är bra om företaget kan uppmuntra till whistleblowing. Den intervjuade litar på 

whistleblowing-systemet och menar att trots att denna inte har haft något med systemet att 

göra finns där ändå förtroende, en sorts trygghet i systemet genom att det existerar. Det 

framkommer att det kan bli bättre, respondenten pratar om en tröskel som syftar på olika 

nivåer av problem att rapportera. Genom att uppmuntra och visa att whistleblowing-ärenden 

sköts professionellt och att det tas på allvar minimeras denna tröskel och fler fall kommer 

eventuellt att rapporteras vilket respondent C sammanfattar som ”jag tror det är viktigt att ha 

en ganska låg tröskel till att våga säga till om det är någonting som är fel”. 

 

4.4.5 Effekter 

Åter igen finns det en tydlighet whistleblowing som ger ifrån sig. Om någon individ skulle 

göra något och åka fast är det tydligt att denna straffas. Det kanske till och med blir ett 

polisärende beroende på situationen. Det som poängteras är att det framgår att företaget inte 

accepterar att någon anställd agerar på egen hand och trotsar reglerna. Risken för att någon 

ska göra något sådant minimeras när whistleblowing existerar. Det finns däremot mer att 

utvinna från whistleblowing menar den intervjuade. Att exempelvis presentera olika fall då 

whistleblowing har lett till något, kanske inte internt, men generellt. Det hade resulterat i en 

mer tydlighet och inspiration till systemet. Sedan måste det även bli mer generaliserbart vilket 

det håller på att bli. Det är kanske inte är något som företaget kan arbeta med utan det beror 

på tiden och omvärlden. Just nu finns här, utöver klarheten även en, otydlighet då en individ i 
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många fall kan undra om detta är något som passar in på whistleblowing eller om det är något 

ärende överhuvudtaget. En sorts okunskap som leder till att systemet inte används som det 

borde. Utöver detta finns det nackdelar som att vissa anställda kan bli felaktigt beskyllda för 

något som den inte har gjort, som respondenten förklarar: 

”Ja nackdelar kan ju vara att det blir personer som kan bli oförskyllt… alltså de kan ju 

få anklagelser på sig som kanske inte är berättigade, och det är hemskt säkerligen att bli 

beskylld för någonting som inte stämmer. Det kan också vara hemskt att vara beskylld för 

något som till viss del stämmer, men som man kanske inte har gjort avsiktligt.” 

Om något sådant förekommer i en organisation och det sprids ger det effekten av negativet i 

whistleblowing-systemet bland de anställda, vilket i sin tur resulterar i att de anställda blir 

mindre angelägna till att ”blåsa i visselpipan”. 

 

4.5 Respondent D 

4.5.1 Övergripande information 

Denna anställd är, tvärtemot de två föregående, av kvinnligt kön och arbetar internt. Det vill 

säga med övriga anställda i organisationen och inte med kunder. Individen har varit anställd 

på Sparbanken en längre tid. 

 

4.5.2 Kännedom 

Det är viktigt att det existerar då det i vissa lägen finns problem som inte kan tas upp med en 

kollega. Det är rätt känt på kontoret menar respondent E men tror inte att alla vet om hur de 

ska gå tillväga om det skulle finnas något som någon vill rapportera. Däremot är det väldigt 

lätt att hitta den information som behövs via intranätet, allting finns där om det skulle 

behövas. Alltså, trots att individer inte vet hur de ska gå tillväga går det att finna relativt lätt. 

Däremot märker respondenten inte av att företaget arbetar med whistleblowing. Kanske i det 

fall någonting skulle behöva undersökas kan det eventuellt komma till respondentens 

avdelning då denna arbetar med interna frågor. Annars märks det inte av mer än så.  
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4.5.3 Upplevt syfte 

Den intervjuade förklarar tydligt att ”för mig är whistleblowing mycket att man ska kunna 

anmäla anonymt”. Möjligheten att kunna ta upp saker som är ”tokiga, förbjudet, olagligt 

eventuellt olämpligt”. Detta ska då kunna ske utan att själv bli drabbad, därför existerar 

anonymiteten. Däremot vet respondenten inte huruvida sin egen uppfattning om syftet 

överensstämmer med organisations, men är hoppfull till det och formuleras via frasen ”Ja jag 

hoppas att det är deras syfte, att de vill ha in att man vill ha information om sånt som 

eventuellt skulle pågå, sånt som inte är lämpligt”. 

 

4.5.4. Upplevt arbete 

Det förklaras att det finns en blankett i intranätet som kan fyllas i och skickas in. 

Respondenten är säker på att det tas på allvar. Det finns saker som är lättare att utreda än 

andra, exempelvis digitala spår är något som enkelt kan följas upp. Sedan tas det upp med 

personen det kringgår och slutligen om det skulle vara något som är fel så blir det någon slags 

reprimand. Det märks inte av att det arbetas med whistleblowing på kontoret förutom att 

kännedomen om systemet existerar. Respondenten säger även att det finns tillit för systemet, 

delvis för att denna personligen har relationer med den avdelning som arbetar med 

whistleblowing. Hade det inte varit för detta hade det funnits en större osäkerhet, enligt den 

intervjuades egna ord ”men det är mycket också för att jag vet vilka som jobbar med det i 

banken och att jag litar på dem. Det kan vara att man känner mer osäkerhet annars”. 

 

4.5.5 Effekter 

Om whistleblowing inte existerar finns där problem, menar respondent E ”Då skulle jag inte 

veta vart jag skulle vända mig, jag tycker det är viktigt för alla företag att ha det”. Om det 

inte är klart hur visselblåsaren ska gå tillväga kan det finnas rädsla. Den rädslan innebär att 

individen inte vet hur chefen kommer reagera samtidigt som det finns risk att personen själv 

hamnar i kläm. Whistleblowing leder till att individer känner sig mindre rädda och 

förhoppningsvis vågar rapportera om det skulle vara något. Det ska även inspirera anställda 

till att träda fram, ifall det finns något att rapportera, att det inte försummas och ignoreras. Det 

lyfter chanserna att en rapportering faktiskt sker. Respondenten menar att whistleblowing 

utger en sorts trygghet i organisationen bland de anställda genom ”Det kan väl möjligen 
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påverka att det finns möjligheter till att anmäla saker och ting. Påverka på så vis att det kan 

vara en trygghet att veta det”.  

 

4.6 Respondent E 

4.6.1 Övergripande information 

Denna anställd arbetar med whistleblowing i det dagliga arbetet, främst utåt samtidigt som det 

existerar inom den egna organisationen. Eftersom denna individ är så kunnig kring 

whistleblowing-området kommer dennas intervju att användas som kompletterande till de 

andra intervjuerna för utfyllnad samt utöka förståelsen. 

 

4.6.2 Syfte 

Respondenten förklarar whistleblowing som ”det är ett viktigt instrument för företag att 

kunna fånga upp okända förhållanden i organisationen och helt enkelt en bra kanal för 

anställda att kunna rapportera”. Det kan i många fall handla om att förmedla en signal 

internt, en sorts ”signalvärde”, genom att visa att oegentligheter och osunda förhållanden tas 

på allvar. Det även menat till att ge anställda möjligheten att rapporterar fel på sin arbetsplats 

som de inte står för. Vissa företag har däremot whistleblowing endast för att det ska finnas 

där, kanske blir de tvingade men det används inte och arbetas inte aktivt med. Så det finns 

olika agendor beroende på företag och detta styrks via respondent A som följande: 

”Jag tror att initialt kan det finnas olika agendor, helt klart. Alltså vissa vill bara ha ett 

system för att säga att de har ett system. Men vissa vill ha ett system för att man märker 

att det behövs i organisationen. Så det är klart att det finns olika agendor.” 

 

4.6.3 Hur whistleblowing-system fungerar 

Oftast rapporteras det in och sedan undersöks det därefter. I många fall testar visselblåsaren 

systemet för att se om någonting händer, skickar in lite information och avvaktar. Skulle 

något hända så skickas mer information in. En situation som respondent A är väldigt bekant 

med: 
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”När man väl får in tips, för jag jobbar ju mycket med att utreda den här typen av tips på 

andra företag så är det ganska vanligt att whistleblowern testar systemen. Det vill säga 

man skickar in lite information och ser om det händer någonting.” 

Skulle däremot inget hända försummas situationen och problemet kvarstår. 

 

4.6.4 Effekter 

Whistleblowing ger anställda en chans att påverka. Det kan förändra företagskulturen på ett 

positivt sätt genom att visa att oegentligheter tas på allvar och att det inte accepteras. Det 

viktigaste är att det finnas ett konstant aktivt arbetande med systemet samt informerande för 

annars har systemet ingen effekt och knappast någon mening överhuvudtaget. 
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Kapitel 5 

Analys 

I detta kapitel diskuteras det empiriska resultatet med de tre olika teorierna. Tidigare 

forskning kring whistleblowing presenteras och kopplas till empirin, hur det hör ihop men 

också hur det skiljer sig. Slutligen presenteras vad arbetet med whistleblowing leder till som 

struktureras upp genom för- och nackdelar och allra sist presenteras en sammanfattning 

 

5.1 Moral theory och whistleblowing 

Moral theory handlar om vad som är rätt och bra, alltså hur en individ resonerar kring rätt och 

fel menar Rawls (1974). Med hjälp av denna teori undersöks det om arbetet med 

whistleblowing uppfattas som ett moraliskt arbete ur den anställdas perspektiv. Sekerka och 

Bagozzi (2007) skriver att tapperhet och lojalitetshandlingar kan sprida sig internt och redan 

här kan det finnas en fördel med whistleblowing-arbetet.  

 

5.1.1 Moraliskt resonemang 

När grupp A diskuterar syftet med whistleblowing uppfattas det som ett moraliskt verktyg att 

förhindra ”missnöje” inom organisationen. Missnöjen uppstår när något är ”tokigt” enligt 

respondent D och då strider det oftast mot vad som anses vara rätt, ett moraliskt dilemma 

(Rawls, 1974). Även respondent B uppfattar arbetet med whistleblowing som moraliskt, där 

syftet är att hitta olika former av oegentligheter, alltså att förhindra omoralisk verksamhet. 

Samma gäller för respondent C som beskriver arbetet med whistleblowing som moraliskt, att 

det oftast sker genom att en individ ifrågasätter om något verkligen ska gå till på det sätt det 

gör. Respondent D förknippar whistleblowing-ärenden som rapportering om saker och ting 

som är ”tokiga, förbjudet, olagligt eventuellt olämpligt”, vilket är ord som strider mot en 

individs uppfattning om vad som är rätt (Rawls, 1974). Slutligen förklarar respondent E 

whistleblowing som ett viktigt instrument att fånga upp okända samt osunda förhållanden i en 

organisation. Detta pekar direkt mot ett moraliskt verktyg vars mening är att upptäcka saker 

som inte är rätt och bra (Rawls, 1974). Alltså uppfattar samtliga respondenter arbetet med 

whistleblowing som ett moraliskt system. Respondent D menar att det är viktigt att arbetet 

med whistleblowing existerar, då det finns problem som inte alltid kan diskuteras med vem 
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som helst. Att då kunna ta sitt ärende till en avdelning som tar tag och undersöker detta är 

essentiellt. Att kunna göra detta anonymt är också väsentligt så att individen inte försätter sig 

själv i risk. Ett moraliskt perspektiv som respondent D utgår ifrån då denna talar om att 

framföra kritik (Sekerka & Bagozzi, 2007; Miceli et al. 2008).  

 

5.1.2 Skillnad i anställningstid 

Respondent B menar att åldern spelar roll i det moraliska resonemanget, vilket även 

Morehead Dworkin och Baucus (1998) påstår, där de äldre oftast är mer anpassade till den 

företagskultur som existerar. Då syftar respondent B till att de äldre, som varit i företaget en 

längre tid, är bekanta med informella system medan en nyanställd riktar sig mer mot formella 

system då de saknar kännedom om de informella. Det passar in på hur Morehead Dworkin 

och Baucus (1998) utrycker att en nyanställda inte har hunnit bekanta samt anpassa sig till den 

kultur, det vill säga den moral samt lojalitet, som finns inom organisationen. Hur den 

nyanställda går tillväga i moraliska dilemman kan därför vara otydligt jämfört med den 

långtidsanställda, menar respondent B. Enligt Kohlbergs theory of moral reasoning finns det 

skillnad i resonemang om moral beroende på olika nivåer (Schminke et al., 2005; Treviño et 

al., 2006). Detta kan kopplas till anställningstid på det sätt att de yngre inte har nått upp till de 

högre nivåerna utan tänker på personlig vinning medan de anställda av längre tid tänker mer 

för företagets fördel då de är mer anpassade till den företagskultur, moral samt lojalitet, i 

organisationen (Schminke et al., 2005; Treviño et al., 2006). 

 

5.2 Institutional theory och whistleblowing 

Det som lyfts fram i institutional theory är att whistleblowing kan ses som en möjlighet 

företag kan utnyttja sig av för att förbättra sin position (Bruton et al., 2010). Scott (2005) 

menar att många regelverk oftast finns till för synens skull och i många fall glöms bort. 

Keenan (2002) menar även att det är högre upp i hierarkin då kunskap kring processer som 

whistleblowing förekommer samt vad som gäller i de situationerna. Många regelverk fungerar 

som formella riktlinjer samt förväntas att efterföljas skriver (Bruton et al., 2010), men där 

finns inget som faktiskt antyder att det måste efterföljas. 
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5.2.1 Variation av kännedom 

Enligt sitt eget resonemang uppfattar respondent B whistleblowing som en känd term. 

Däremot framgår det inte för individen att kännedomen är likadant i resten av kontoret. 

Istället uppfattas det att kännedomen är avsevärt låg och det märks även av även hos olika 

anställda. Övriga respondenter märker inte av att det arbetas med whistleblowing. Kunskapen 

om whistleblowing-arbetets existens finns, men mer än så framgår det inte. Keenan (2002) 

poängterar att det är just högre upp i hierarkin där bättre kunskap om olika system, regelverk 

samt processer förekommer. Detta stämmer även överens med respondentens motivering att 

whistleblowing inte är känd vid sin avdelning som det istället är för grupp A. Det pekar här på 

att arbetet med whistleblowing är väldigt institutionellt som endast finns för att det måste 

(Scott, 2005). 

 

5.2.2 Institutionellt syfte med whistleblowing 

Respondent E förklarar tydligt att det finns olika syften med att företag sätter upp sina 

whistleblowing-system. Det kan främst vara av moraliskt syfte men även att det finns för att 

det ska eller måste. Alltså är det väldigt mycket beroende på organisation till organisation, 

men att whistleblowing-syftet absolut kan förekomma som institutionellt. Respondent B talar 

om olika lager av syften en organisation har, men under alla dessa är det ett regelverk som 

tvingar företaget att införskaffa whistleblowing. I grund och botten är detta kärnsyftet, men 

det kan användas som en image och förbättra företagets plats i allmänheten. På den 

beskrivning Bruton et al. (2010) ger om institutional theory fungerar whistleblowing som ett 

socialt men också kulturellt inflytande på allmänheten. Främst är whistleblowing är 

process/system som ska motverka illegal, omoralisk samt illegitim verksamhet (Lewis & 

Trygstad, 2009; Paul & Townsend, 1996). Istället framgår det av respondent B att arbetet med 

whistleblowing framstår som något som kan kopplas till institutional theory, där det fungerar 

som ett regelverk men inte används eller märks av i verksamheten (Scott, 2005). Utan tvånget 

finns möjligheten att företag(en) inte införskaffar whistleblowing då det inte anses lönsamt 

eftersom det är kostsamt att bedriva. Det finns för att det måste finnas, menar den intervjuade. 

Enligt respondent C existerar kännedomen om arbetet med whistleblowing, men menar att det 

är stor skillnad på kännedom och att något faktiskt rapporteras. Åter igen kan detta kopplas 

till institutional theory på det sätt att det finns där men att det inte används (Scott, 2005). 

Syftet med whistleblowing-arbetet framgår som en säkerhetsfunktion menar respondent C, det 

är en funktion som möjliggör det för de anställda att skydda sin organisation genom att 
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rapportera illgärningar så att dessa hinner åtgärdas innan de visas för allmänheten. Det kan 

kopplas till institutional theory på så sätt att det är ett skydd för organisationens i socialt 

sammanhang (Scott, 2005). Det är passande till hur Scott (2005) förklarar institutional theory, 

där det beskrivs att meningen är att skapa stabilitet och ordning i det sociala livet, en sorts 

säkerhet för att undvika kaos. På grund av en okunnighet ifall olika ärenden passar in i 

whistleblowing-sammanhang förekommer det att systemet inte används fullt ut som det 

borde. Organisationen har infört systemet, men brister i information tyder på att det existerar 

som en institutionell process, att det finns där för att det måste, men inget som används eller 

är känt (Scott, 2005). Respondent D menar att det finns en låg kännedom om arbetet med 

whistleblowing. Detta i sin tur kompenseras genom att det är enkelt att hitta hur en individ ska 

rapportera. Den låga kännedomen pekar mot institutional theory då systemet finns, åter igen, 

för att det måste men utan att egentligen användas (Scott, 2005).  

 

5.3 Expectancy theory och whistleblowing 

Enligt expectancy theory måste det finnas något att utvinna från sin ansträngning då den 

anställda har blåst i pipan, en personlig lönsamhet (Van Eerde & Thierry, 1996). Sedan är det 

viktigt att prestationen, mitten steget, agerar på rätt sätt så att den anställda känner att 

någonting händer samt att dennas ansträngning inte är förgäves och försummas. Skulle det 

behandlas på rätt sätt leder det till uppmuntran av fler ansträngningar vilket i sin tur leder till 

fler utfall, som ökad arbetsmoral (Van Eerde & Thierry, 1996). 

 

5.3.1 Ansträngning och Prestation 

När grupp A pratar om whistleblowing-systemets funktion framgår att det finns en enkelhet 

att använda. Via ett webbformulär i intranätet kan de anställda komma åt en blankett. Detta 

kan förknippas med första steget i vår expectancy theory modell. Genom att förenkla det 

första steget, ska det leda till fler ansträngningar, det vill säga rapporteringar, enligt 

expectancy theory (Van Eerde & Thierry, 1996). Systemet brister däremot på ett sätt, att 

visselblåsaren inte vet vad som kommer att hända när denna rapporterar något, både med sig 

själv men även sitt ärende. Det finns ett exempel där Ray (2006) visar vad som kan hända i de 

fall ett ärende ignoreras. Exempel är smärta, lidande, rädsla, sorg, ångest, ilska samt 

maktlöshet i arbetet samtidigt som svårigheter att acceptera organisationen, ännu mindre 

arbeta effektivt för denna (Ray, 2006). Utöver det finns där ett problem med kunskapen av 
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systemet, exempelvis är det oklart vad som händer efter en rapport och om något görs åt 

saken. Respondent E är tydlig med att visselblåsare i många fall testar systemen genom att 

skicka in små delar av information för att se om något verkligen händer. Detta förknippas med 

steg två i figur 2.1, där det kallas för prestation. Prestationen innebär att det händer något, 

exempelvis att ärenden följs upp eller åtgärdas (Van Eerde & Thierry, 1996).  

 

5.3.2 Otydlighet i arbetet med whistleblowing 

Respondent C samstämmer i detta fall och menar att det brister men enkelt kan åtgärdas 

genom att visa generella fall av whistleblowing-ärenden som ger en tydligare bild av systemet 

och dess effekter. Respondent C nämner att arbetet med whistleblowing sker genom 

rapportering till en viss avdelning där det sedan undersöks bakom stängda dörrar. Vad som 

sker efter det vet ingen, bara att det måste vara så i sekretessärenden. Eftersom det finns lagar 

som förtydligar dessa situationer i andra länder, men saknas i Sverige, är det viktigt att 

företagets regler och information kring dessa ärenden är tydliga (Ashbaugh-Skaife et al., 

2007). Detta pekar på en form av okunnighet i hur systemet fungerar, självklart kan 

sekretessärenden inte avslöjas men det måste finnas ett sätt att mer utförligt kunna informera 

om hur systemet fungerar, samtidigt vad det kan leda till. Ett exempel är att visa generella 

situationer som har skett och åtgärdas, på andra företag eller allmänna fall. Genom okunnighet 

i dessa områden förhindrar det främst ansträngningen (mängden rapporteringar) enligt 

expectancy theory modellen. Okunnighet om prestationen samt utfallet resulterar i att 

whistleblowing inte används som det borde. Prestation förklaras som uppföljning och 

eventuella åtgärder på whistleblowing-ärenden medan utfallet förklaras som effekterna av 

systemet (Van Eerde & Thierry, 1996). Relationen mellan en anställd och sin chef är också 

något som respondent B lyfter fram. Det finns en otydlighet huruvida problem ska rapporteras 

till chefen eller via whistleblowing. Okunnigheten i dessa fallen resulterar mestadels till att 

problemen ignoreras eller försummas och den anställda förblir tyst (Kassing, 2009). 

 

5.3.3 Oklarhet mellan avdelningar 

Respondent C tar upp en tröskel när frågor kring arbetet med whistleblowing ställs. Denna 

tröskel står för en nivå där olika allvarliga företeelser ska passera. Respondenten menar att det 

kan vara svårt för individer att avgöra om ett ärende är passande för whistleblowing, det vill 

säga om det passerar tröskeln eller inte. Här märks en brist i det första steget av expectancy 
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theory, ansträngningen, där det uppstår en sorts otydlighet. Om det inte specificeras vilka 

ärenden som är passande kan möjliga ärenden försummas (Van Eerde & Thierry, 1996). 

Respondent D har förtroende för whistleblowing-arbetet och vet hur prestationen (hur ärendet 

sköts, utreds samt undersöks) sker då denna arbetar internt och är bekant med sådana 

situationer. Här förekommer att det finns en skillnad på kunskapen bland olika avdelningar 

och det varierar beroende på var en individ arbetar, där respondent D verkar veta mer om hur 

det arbetas med whistleblowing jämfört med de övriga anställda. 

 

5.4 Konsekvenser av arbetet med whistleblowing 

5.4.1 Fördelar 

Det framkommer väldigt tidigt i intervjuerna att öppenhet, bekvämhet samt trygghet är olika 

slags effekter av whistleblowing internt, vilket kan liknas med vad Miceli et al. (2009) 

påpekar i sin studie om ökad stabilitet, trygghet och godare arbetsmoral. Samtidigt 

förekommer klarhet som en effekt i intervjun med respondent B, där denna förklarar det som 

tydligare riktlinjer om vad som får eller inte får göras. Det minimerar risken för illegal, 

omoralisk eller illegitim verksamhet då de anställda har rätten till att rapportera det de stöter 

på, en godare arbetsmoral finns som fördel (Miceli et al., 2009). Precis som respondent B, ser 

respondent C en sorts tydlighet med whistleblowing-arbetet. Det framkommer tydligt att den 

straffade får negativa konsekvenser men att det även i allvarliga fall kan bli ett polisärende. 

Här finns moralisk rättvisa om någon skulle agera omoraliskt samt oetiskt (Schminke et al., 

2005). Genom att denna tydlighet existerar minimerar det chansen att någon skulle göra något 

illegalt som påverkar verksamheten. Respondent E går in på företagskultur när effekter 

kommer på tal och menar att det finns en chans för anställda att påverka något som inte är 

acceptabelt. Det ger en sorts kultur som indikerar att verksamheten bedrivs på ett korrekt sätt, 

godare arbetsmoral i företagskulturen (Schminke et al., 2005). Whistleblowing fungerar även 

som en signal, det vill säga signalera vad som accepteras och inte accepteras samt vad som 

händer om någon skulle göra något som inte accepteras. Här samstämmer respondent E med 

grupp A och pratar om signalvärde, något som kan liknas med hur Sekerka och Bagozzi 

(2007) beskriver whistleblowing som en moralisk tapperhetshandling att inspirera andra. 

Respondent D nämner inte det rakt av, men det framgår att rädsla hade existerat då det inte 

arbetats aktivt med whistleblowing. Eftersom arbetet med whistleblowing eliminerar denna 

rädsla till en vis grad ger den effekten av en sorts trygghet inom organisationen, åter igen kan 
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detta koppas till vad Miceli et al. (2009) lyfter fram, en förbättrad arbetsmoral. Utöver detta är 

det även lugnande, tryggt samt bekvämt på det sätt att om en individ har ett ärende, så vet 

denna att det finns ett system som kan användas för att rapportera saker utan att utsätta sig 

själv. 

 

5.4.2 Nackdelar 

Det finns dock negativa effekter menar respondent C, på det sätt att en anställd kan bli 

negativt beskylld för något den inte har gjort eller inte med avsikt. Det kan på så vis användas 

för att skada andra anställda vilket gör det ineffektivt istället för positivt. Att kunna göra det 

anonymt hjälper inte heller utan det betyder att den som beskyller en oskyldig anställd inte 

kan identifieras och systemet kan missbrukas. Om det pågår i denna riktning illustreras 

whistleblowing som ett instrument att kunna skada andra och ingen kommer att använda sig 

av whistleblowing för goda syften genom att get ger ett negativt signalvärde. Utöver detta 

finns det ingen form av belöning vilket indikerar på att ingen har en vilja att rapportera något 

utifrån expectancy theory resonemanget (Van Eerde & Thierry, 1996). Att det är väldigt 

kostsamt utan att användas är också en väldigt stor nackdel menar respondent B och syftar till 

att många företag av denna anledning inte införskaffar ett whistleblowing-system. 

Tabell 5.1: Fördelar & Nackdelar med whistleblowing. 

 

  

Fördelar Nackdelar 

 Förbättrad arbetsmoral 

 Öppenhet 

 Bekvämhet 

 Trygghet 

 Minimerar risken för oegentlig 

verksamhet 

 Möjligheten att åtgärda fel 

 Positiv företagskultur 

 Positivt signalvärde 

 Negativt beskylld 

 Verktyg för att skada andra 

anställda 

 Negativt signalvärde 

 Kostsamt 
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5.5 Sammanfattning av analysen 

Respondenterna uppfattar att arbetet med whistleblowing sker utifrån ett moraliskt syfte vars 

mening är att motverka illegal, omoralisk samt illegitim verksamhet (Lewis & Trygstad, 

2009; Paul & Townsend, 1996). Det är den generella uppfattning, men däremot förekommer 

det att organisationens syfte kan variera. Whistleblowing ser ut att fungerar mer som ett 

institutionellt verktyg. Det finns där för att det måste utan att egentligen användas. Fördelar 

med att det är institutionellt är att det förtydligar regler, rutiner samt normer och ger riktlinjer 

för socialt beteende (Bruton et al., 2010). Institutional theory handlar dock om att stärka sin 

legitimitet och förbättra sin sociala position (Bruton et al., 2010). Det handlar även om att 

skapa stabilitet och undvika kaos, vilket samstämmer med hur respondenterna menar att 

whistleblowing finns till för att skydda organisationen (Scott, 2005). Genom expectancy 

theory kan det fastställas var whistleblowing-systemet brister och det framgår att det brister i 

alla stegen av expectancy theory modellen, men främst under de två första. Bristerna 

förhindrar att rapporter kommer in (ansträngningen), men även brist i kunskap om hur det 

fungerar (prestationen) och vad det kan leda till (utfallet). Detta resulterar i att folk inte vågar 

använda sig av systemet. På grund av dessa brister har även arbetet med whistleblowing blivit 

ett institutionellt verktyg som inte används. Whistleblowing-arbetet har dock fördelar som; 

förbättrad arbetsmoral, öppenhet, bekvämhet, trygghet, minimering av oegentlig verksamhet, 

möjligheten att åtgärda fel, positiv företagskultur samt positivt signalvärde medan 

nackdelarna endast är ett fåtal; negativ beskyllning, verktyg till att skada andra anställda, 

negativt signalvärde, samt kostsamhet. Som Miceli et al. (2009) menar, finns det effekter så som 

positiv företagskultur genom förbättrad arbetsmoral, öppenhet, bekvämhet samt trygghet. 
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Kapitel 6 

Slutsats 

I det sista kapitlet presenteras slutsatsen. Det följs av studiens bidrag där praktiska, 

samhälleliga men även etiska implikationer tas upp. Det avslutas sedan med egna reflektioner 

samt ett förslag för framtida forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka hur arbetet med whistleblowing uppfattas, men samtidigt 

studera vilka konsekvenser samt effekter som kan förekomma. För att få svar på denna fråga 

genomfördes intervjuer med chefer som ansvarar för arbetet med whistleblowing och 

anställda på olika avdelningar inom organisationen. Slutsatsen är att det uppfattas som ett 

moraliskt verktyg till att förhindra oegentligheter. Det finns dock brister på kunskap och 

kännedom, vilket resulterar till att whistleblowing har blivit väldigt institutionellt inom 

organisationen. Det vill säga att det finns för att måste, som ett skydd, utan att egentligen 

användas. Bristerna som uppstår kan analyseras väldigt utförligt genom expectancy theory 

och enligt modellen förekommer det brister om kunskap i de två första stegen, ansträngning 

och prestation. Arbetet med whistleblowing anses vara positivt för organisationen och det 

stärks genom att där finns mer att vinna än förlora på att arbeta med whistleblowing, då 

fördelarna uppfattas som avsevärt fler än nackdelarna. Slutligen visar det sig att det finns 

främst en förbättrad arbetsmoral genom arbetet med whistleblowing. 

Samliga respondenter uppfattar att arbetet med whistleblowing sker ur ett moraliskt syfte vars 

mening är att motverka illegal, omoralisk samt illegitim verksamhet (Lewis & Trygstad, 

2009; Paul & Townsend, 1996). Detta är deras generella uppfattning och kan variera med 

organisationens syfte. Efter analysen framgår det att arbetet med whistleblowing fungerar mer 

som ett institutionellt verktyg. Att det finns där för att det måste, utan att användas. Att det är 

institutionellt har dock sina fördelar genom att det förtydligar regler, rutiner samt normer och 

ger riktlinjer för socialt beteende (Bruton et al., 2010). I grund och botten handlar dock 

institutional theory om organisationer som vill stärka sin legitimitet och förbättra sin sociala 

position (Bruton et al., 2010). Institutional theory handlar även om att skapa stabilitet och 

undvika kaos och det passar på det sätt att respondenterna menar att whistleblowing finns till 

för att skydda organisationen, en sorts sköld (Scott, 2005). Genom expectancy theory har det 
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istället mer detaljerat kunnat fastställas var whistleblowing-systemet brister och det framgår i 

alla stegen av expectancy theory modellen, men främst under de två första. Bristerna 

förhindrar att rapporter kommer in, men även brist i kunskap om hur det fungerar och vad det 

kan leda till resulterar i att folk inte vågar använda systemet, tilliten till systemet fallerar. Det 

är delvis på grund av dessa brister som arbetet med whistleblowing har blivit ett institutionellt 

verktyg som inte används. Däremot existerar fördelar med whistleblowing-arbetet som; 

förbättrad arbetsmoral, öppenhet, bekvämhet, trygghet, minimering av oegentlig verksamhet, 

möjligheten att åtgärda fel, positiv företagskultur samt positivt signalvärde medan 

nackdelarna endast är ett fåtal; negativ beskyllning, verktyg till att skada andra anställda, 

negativt signalvärde samt kostsamhet. 

 

6.2 Praktiska bidrag och implikationer 

Eftersom whistleblowing är ett känsligt ämne är det svårt att själv undersöka hur det ser ut 

inom den egna organisationen. Som studenter är det därför enklare att undersöka dessa frågor 

med organisationens samarbete. Genom att dela med sig av denna studie till organisationen 

kan de få en bättre insikt på hur det faktiskt ser ut och eventuellt åtgärda de brister som 

existerar. Det kan även vara en början till att sprida whistleblowing-arbetets betydelse för 

andra organisationer. Eftersom inte många företag arbetar med whistleblowing, samtidigt som 

det inte existerar något lagverk/regelverk för hur dessa ärenden ska gå tillväga, är det viktigt 

företagen som faktiskt arbetar med whistleblowing kan visa att sköts ordentligt och att det 

finns en nytta med det. Denna studie visar hur whistleblowing-arbetet går till men också dess 

syfte samt vad det kan leda till för företag och dess anställda. Det ger en godare inblick om 

whistleblowing än den allmänna, som riktar sig mer åt Edward Snowden och Wikileaks, som 

kan anses vara väldigt riskabelt och okontrollerat för individen. Istället, genom denna 

undersökning, visas whistleblowing som ett sunt och i många fall användbart system när det 

aktivt arbetas med samt uppmuntras till. Det finns många fördelar att vinna genom att aktivt 

arbeta med whistleblowing och detta illustreras via denna studie. 

 

6.3 Samhälleliga bidrag och implikationer 

Genom denna studie finns det möjligheter att ytterligare generalisera ämnet whistleblowing. 

Whistleblowing blir i dagsläget allt mer känt och det är delvis på grund av skandaler, men 

också individer som Edward Snowden samt organisationer som Wikileaks. Känsligheten i 
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ämnet är ett stort hinder och många företag vill inte medverka i dessa studier, främst inte 

avslöja interna brister. Detta beror mycket på den bild samhället har av att whistleblowing, 

som är väldigt osunt eftersom att det oftast avslöjas till publika medier istället för internt. 

Detta resulterar i katastrofala utfall för företagen som oftast slår tillbaka mot visselblåsaren, 

genom repressalier. Detta är inte den sidan av whistleblowing som anses vara bra för 

företagen. Som studien visar kan det diskret hanteras utan att någon av parterna, 

visselblåsaren eller företaget, hamnar i problem. Genom att visa att denna sida av 

whistleblowing existerar för samhället, kan det leda till en större generaliserbarhet som 

innebär att whistleblowing-systemet blir både mer införskaffat och använt, där mindre 

skandaler är en följd. 

I dagsläget saknas regelverk för whistleblowing vilket innebär att många företag självt måste 

arbeta väldigt aktivt med detta. Det förekommer företag som inte har whistleblowing-system 

och för deras anställda framgår det inte hur de ska hantera situationer som omfattar 

whistleblowing. Detta kan leda till skandaler då problemen blir för stora och omöjliga att 

hantera. Denna studie visar att en organisations arbete med whistleblowing har stor betydelse 

och att det existerar en otydlighet bland anställda hur de annars ska göra i whistleblowing-

situationer. Att ett sorts lagverk/regelverk behövs på en national nivå kan därför diskuteras. 

Många länder har idag ett skydd på national nivå som ger individer en viss kunskap om 

whistleblowing-ärenden. Efter ett flertal skandaler har USA instiftat Sarbanes-Oxley Act och 

många ifrågasätter varför inget skydd existerar i Sverige (Ashbaugh-Skaife et al., 2007; 

Alestig Blomquist, 2014).  

 

6.4 Etiska implikationer 

På grund av studiens känsliga ämne har det krävts ett försiktigt tillvägagångssätt vid 

anordnandet av intervjuer. Genom att delvis anpassa oss till organisationen genom att låta de 

välja ut personerna för intervjuer kan empirins tillförlitlighet ifrågasättas. Det är dock värt att 

nämna, utan detta samarbeta hade troligtvis inga intervjuer blivit av överhuvudtaget. Detta 

kommer inte helt utan fördelar, då genom samarbetet har det skapats ett intresse för företaget 

att undersöka sig själva och hur det ser ut med whistleblowing. Som en forskare ska 

studerandet ske utifrån ett objektivt perspektiv, men av särskilda skäl kan det krocka med 

etiken. Av etiska skäl kan inte allting utföras i forskningens syfte utan måste från fall till fall 

anpassas och ifrågasätta om det är etiskt korrekt. Ett exempel hade varit att intervjua personer 
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i hemlighet för att få en mer objektiv empiri men det kan starkt ifrågasättas om det är etiskt. I 

studerandet av empirin har vi hållet en öppenhet och inte försökt reducera svar så att de kan 

misstolkas, däremot har vi tagit hänsyn till att reducera svaren på så sätt att de intervjuade inte 

kan identifieras eller hamna i problem. När empirin presenteras har vi försökt vara 

transparenta och haft integritet i åtanke så att den är av intresse för studiens syfte. 

 

6.5 Egna reflektioner och begränsningar 

Eftersom studien är baserad på en kvalitativ metod har fem intervjuer utförts. Deras svar och 

tankar baseras på deras egna upplevelser och erfarenheter och behöver inte spegla hur det går 

till i själva praktiken. Att hålla en objektivitet under intervjuerna och analysen har också 

ansetts vara utmanande då det är enkelt att påverka genom egna uppfattningar, tankar och 

erfarenheter. Studien kunde varit mer rättvisande i det mån att flera intervjuer kunde ha utförts 

genom att studera skillnader bland flera faktorer, exempelvis bland mångfald. På grund av 

begränsning av både tid och resurser har detta inte kunnat ske och studiens storlek har därför 

begränsats. Av den känsliga naturen har även många företag valt att inte delta vilket har 

försvårat insamlandet av empirin. Whistleblowing är även ett relativt okänt ämne ur ett 

teoretiskt perspektiv samt att det anses vara relativt nytt, när det gäller kännedom. De 

intervjuade hade därmed begränsad kunskap om ämnet och deras uppfattning kan därför anses 

vara en tolkningsfråga. Slutligen har ett stort hinder varit att frågorna begränsats under 

intervjuerna av anledningen att vissa kan framstå som känsliga. 

 

6.6 Förslag på framtida forskning 

Denna studie är utförd från en kvalitativ metod med intervjuer för att få mer djupgående svar 

där tankar och reflektioner samt uppfattningar efterfrågas. Det finns dock kvantitativa 

tillvägagångssätt att undersöka whistleblowing. Nedan presenteras förslag inom både 

kvantitativ samt kvalitativ form. 

En intressant aspekt att undersöka är varför Sverige inte har ett regelverk som reglerar över 

whistleblowing. I USA existerar Sarbanes-Oxley Act där den svenska motsvarigheten kallas 

för Svensk Kod. Vad som skiljer dessa åt är att Svenska Koden saknar regler kring 

whistleblowing. I kvantitativ form kan det ske genom enkäter då det studeras om det skulle 

anses vara nödvändigt att införa lagverk som reglerar över whistleblowing, samt varför. I 
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kvalitativ form vore det dock mer passande att intervjua ansvariga för Svenska Koden samt 

företagsledningar för att se, genom djupgående svar, om det finns ett behov för skyddet men 

samtidigt om det finns hinder som kostsamhet eller andra faktorer.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Introduktionsfrågor 

Namn och ålder? 

Utbildning? 

Position i företaget? 

Tid på detta företag? 

Kännedom 

Känner du till whistleblowing? 

 Om nej, förklara vad det är… – hur kommer det sig tror du? 

 Om ja – vad anser du om det?  

Anser du att whistleblowing är känt på ert kontor? 

Märker du av att företaget arbetar med whistleblowing? 

Vad tror du händer efter att någon har rapporterat något? 

Upplevt syfte 

Varför existerar whistleblowing? 

Vad är din uppfattning av whistleblowing? 

Ditt företag arbetar aktivt med whistleblowing, vad är dina reflektioner över detta? 

Varför tror du att företaget arbetar med whistleblowing? 

Upplevt arbete 

Hur arbetar ni på ert kontor med whistleblowing?  

 Vad anser du om det? 

Vad tror du att whistleblowing leder till? 



 

 

 

Känner du att du kan lita på whistleblowing? 

 Varför/varför inte? 

För- och nackdelar med whistleblowing? 

Hur tror du whistleblowing påverkar organisationen i helhet? 

På vilket sätt tror du att arbetet med whistleblowing kan bli bättre? 

Slutfrågor 

Vad är din uppfattning av whistleblowing nu efter alla dessa frågor? 

Nu när du känner till whistleblowing, vad tror du att det leder till? 

 

 


