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Research questions: What opinion do the bank employees have about the concept of 

whistleblowing and the use of it as an internal reporting method?  

How do the bank employees think their work environment will be 

affected by the use of whistleblowing as internal reporting method? 

Purpose: The purpose of this paper is to develop the understanding about the 

employees’ opinion of the concept of whistleblowing and the use of 

whistleblowing as a system for internal reporting in the existing 

organization and work activity. 

Method: The study was made with an abductive method with a qualitative 

research design to collect data; semi-structural interviews were held 

with seven employees from three different banks. The result from the 

interviews was analyzed with a thematic analysis method.  

Conclusion: The study shows that the most of the respondents knows about that their 

organization do have systems for internal reporting but do not know 

how to use them if it gets necessary. They do not either know about the 

Finance inspections new rules about internal reporting. The opinion 

they say they have about the possibility of reporting internal is positive 

but if it is possible to avoid reporting they would rather choose that 

option. By the answers of the employees they say they do have a 

positive look at the use of internal reporting. Despite this the results of 

this study shows that the respondents have a negative attitude towards 

whistleblowing and the use of it as a method for internal reporting. 
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Titel: Whistleblowing och internrapportering i bankvärlden 

Handledare: Anette Hallin 
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Frågeställning:  Vilken uppfattning har bankanställda om begreppet whistleblowing och 

begreppets användning som metod för internrapportering? 

Hur tror bankanställda att deras arbetssituation kommer att påverkas av 

användandet av whistleblowing som internrapportering? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för anställdas 

uppfattning om begreppet whistleblowing och användandet av 

whistleblowing som en metod för internrapportering i den befintliga 

organisationen och verksamheten. 

Metod: Studien utfördes med en abduktiv ansats och en kvalitativ undersökning 

utfördes för datainsamling, det i form av semistrukturerade intervjuer 

med sju anställda på tre olika banker. Resultatet från intervjuerna 

analyserades med hjälp av en tematisk analysmetod. 

Slutsats: Studien visar att flertalet av respondenterna vet om att det finns interna 

rapportsystem inom organisationen men inte hur de ska använda de om 

det skulle bli aktuellt. De vet heller inte något om att 

Finansinspektionen har kommit med nya regler som behandlar just 

detta. De säger sig vara positiva till att det finns möjlighet till att 

rapportera internt men skulle helst undvika att behöva rapportera själva 

om det var möjligt. Respondenterna tror sig ha en positiv uppfattning 

till användandet av whistleblowing. Trots detta visar resultatet att 

respondenterna är negativt inställda till whistleblowing och 

användandet och användandet av begreppet som en metod för 

internrapportering.   
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1 Inledning 

I juni 2013 blåser Edward Snowden i visslan och informerar hela världen om hur USA:s 

Nationella säkerhetsbyrå NSA använder sig av olika avlyssningsmetoder för att spionera på 

människor över hela världen. De dokument som allmänheten får fri tillgång till via internet 

berättar om hur USA och Storbritannien arbetar tillsammans för att samla information bland 

annat genom att hacka datatrafik som går via internetsidor som facebook och Google. 

(Greenwald, MacAskill, & Poitras, 2013) NSA-skandalen drog tankarna till 1974 och 

Watergate. President Nixon tvingades avgå efter att en central person hade avslöjat vad som 

egentligen hade hänt under de kända inbrotten på Watergate där de demokratiska politikerna 

hade sitt högkvarter inför det stundande presidentvalet 1972. Skandalen på Watergate var en 

av de händelser som skulle komma att känneteckna begreppet whistleblowing och skapade på 

sin tid kommunikations- och anonymitetsdebatter runt om i världen (Scott & Rains, 2005). 

Något som i och med Snowdens whistleblowing 2013 fick ett uppsving och återigen kom att 

bli ett aktuellt ämne bland annat i media.    

På hemmanivå finns en känd visselblåsare i undersköterskan Sarah Wägnert som gick ut 

offentligt och kritiserade sin arbetsgivare ISS Care för missvård på ett äldreboende i Solna. 

Sarahs kritik ledde några år senare till en förändring i det svenska rättssystemet, där rutinen 

Lex Sarah infördes. Det betyder att vårdanställda har anmälningsskyldighet om de får 

kännedom om någon form av oegentlighet på deras arbetsplats. (Pehrson, 2013) Sedan länge 

finns också rutinen Lex Maria inom sjukvården som behandlar rapporteringsskyldighet vid 

felbehandling eller risk för felbehandling i vårdsituationer som innebär en stor hälsorisk för 

patienten. (Socialstyrelsen, 2014) 

Ordet ”whistleblower”, eller visselblåsare, tros härstamma från sportens domare som blåser i 

en vissla för att göra spelarna medvetna om att de brutit mot spelreglerna. Det finns flera olika 

definitioner av begreppet whistleblowing och det finns inte någon direkt accepterad teori om 

hur whistleblowing fungerar eller någon stereotyp för hur en visselblåsare är. (Kelly & Jones, 

2013) Att blåsa i visslan kan medföra både personliga och arbetsrelaterade konsekvenser. Etik 

är en reflektion över handlingar och värderingar som har grundade skäl till varför någon 

agerar på ett visst sätt (Statens Medicinsk-etiska råd, 2014). Whistleblowing kan vara ett 

dilemma för anställda som ställs inför valet. Bouville (2008) argumenterar för att 

whistleblowing kan ses som en persons val att förråda sin arbetsgivare eller att förråda sig 

själv som människa.  När en person upptäcker att det pågår något oetiskt inom organisationen 

kan denne antingen välja att se åt ett annat håll eller att rapportera vad de sett till någon som 

kan göra något åt problemet – att blåsa i visslan. (Bouville, 2008) Enlig Jubb (1999) är 

whistleblowing en handling som tillåter en anställd att utöva sin rätt till yttrandefrihet och de 

anställdas rätt att kritisera organisationen.  I sådana situationer måste individen välja mellan 

att ta sitt ansvar eller att inte göra det. Whistleblowing är på så sätt ett etiskt dilemma där 

visselblåsarens egna etiska värderingar och moral spelar stor roll. Det blir personens etiska 

värderingar som avgör om denne väljer att rapportera eller inte. (Jubb, 1999)  
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Whistleblowing betyder oftast att någon inom företaget går ut externt och berättar om 

oegentligheter i organisationen, men dess principer kan appliceras på den interna 

rapporteringen i ett företag. (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2005) Lex Maria och Lex 

Sarah har stora likheter till whistleblowing i och med att de uppger att anställda har en 

skyldighet att rapportera missgärningar i organisationen. (Socialstyrelsen, 2014) Inom 

sjukvården visar tidigare forskning på att whistleblowing kan förbättra patientsäkerheten inom 

vården. Det finns oftast möjligheter för anställda att både rapportera internt och externt, 

samtidigt som anställda kan välja själva hur, var och när de ska rapportera, om de gör det. 

Detta gör att begreppet och dess användningssätt blir svårt att definiera, både för 

organisationer och för dess anställda. (Kelly & Jones, 2013) Genom att göra whistleblowing 

till en rutin i organisationen, vilket Lex Maria och Lex Sarah är till för, blir rapporteringen en 

skyldighet istället för ett självständigt val.  

Många organisationer som inte ligger inom ramarna för sjukvård och dess lagar och regler 

förlorar varje år biljontals kronor till följd av bedrägeri inom organisationen. Detta tyder på att 

organisationer bättre behöver kunna kontrollera ekonomisk brottslighet och annan oetisk 

verksamhet som kan pågå inom organisationen. ( Association of certified fraud examiners , 

2012) Enligt Association of certified fraud examiners (ACFE) är tips från anställda och 

allmänheten den väg där flest bedrägerier upptäcks. Att ha en direkt rapportväg, en rutin för 

whistleblowing, inom organisationen ökar sannolikheten att bedrägerier upptäcks via interna 

tips. (Ibid) Enligt Vandekerchove och Lewis (2012) är det av både organisationen och dess 

anställdas intresse att det finns tydliga rutiner för hur whistleblowing förväntas fungera. 

Organisationer bör utarbeta en ordentlig policy för whistleblowing och för hur detta ska 

relatera till arbetet och andra rutiner i organisationen. (Vanderkerckhove & Lewis, 2012)  

Från och med april 2014 har Finansinspektionen i Sverige infört nya regler om styrning, 

riskhantering och kontroll i kreditinstitut. De regler som finansinspektionen infört betyder att 

företag som är verksamma inom finanssektorn, är tvungna att ha tydliga interna regler för hur 

ett flertal olika områden där olika riskfaktorer är relevanta ska hanteras i företaget. Här ingår 

bland annat; intern styrning och kontroll, regelefterlevnad och riskhantering. Dessa regler ska 

hjälpa företag att på ett bättre sätt kunna leva upp till de regelverk och lagar som reglerar 

finansbranschen, samt bättre kunna kontrollera den egna organisationen. Finansinspektionen 

menar att ett tydligt regelverk inom området riskhantering och riskkontroll gör det lättare för 

företag att leva upp till de krav som ställs på dem. Det ska underlätta de kontroller som 

finansinspektionen genomför i de olika verksamheterna. (Finansinspektionen, 2014)  

Det ställs högre krav på hur styrelsen ska arbeta med att kontrollera riskerna i företaget och på 

att företagen ska ha intern rapportering för risker och regelefterlevnad för att styrelsen ska få 

ökad kontroll och förståelse för de risker som finns. Styrelsen ska ta ett aktivt ansvar för att 

kontrollera verksamheten utefter företagsspecifika interna reglerna. (Ibid) Organisationer 

verksamma inom finanssektorn får alltså kravet på sig att det ska finnas interna rapportrutiner 

för att kontrollera riskfaktorer i verksamheten. Internrapportering är ett begrepp som kan 

likställas med whistleblowing (Scott & Rains, 2005) och således finns det nu anledning för 

företag inom finanssektorn att införa rutiner för whistleblowing inom företaget.  
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I en stor organisation med många led kan det dessutom vara svårt att veta var det går att vända 

sig med sina misstankar, vilket gör att det blir aktuellt att utarbeta speciella rutiner för 

whistleblowing. Om whistleblowing blir till nya rutiner inom företag i finanssektorn är det i 

första hand dess anställda som förväntas arbeta med och följa de nya rutinerna. 

Whistleblowing har tidigare varit en handling som anställda på eget bevåg utför när de 

upplevt att behovet funnits. Nu övergår det till att vara företagsreglerad rutin, en skyldighet 

för de anställda. Det är därför intressant att undersöka hur de anställda känner inför de nya 

rutinerna. Detta eftersom det är de anställda som förväntas följa dem och arbeta med 

whistleblowing internt.  

Tidigare har det dokumenterats att det finns en del konsekvenser för visselblåsare, de kan till 

exempel bli av med jobbet eller bli mobbade på arbetsplatsen (Bjørkelo, Workplace bullying 

after whistleblowing: future research and implications, 2013). Det finns också fortfarande ett 

etiskt dilemma i aktionen för de anställda. Whistleblowing kan bli en obehaglig situation för 

anställda som ställs inför dilemmat när det är en skyldighet för dem att rapportera, men de kan 

fortfarande hamna i konflikt med både sig själva, andra anställda och delar av organisationen.  

Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för anställdas uppfattning om begreppet 

whistleblowing och användandet av whistleblowing som en metod för internrapportering i den 

befintliga organisationen och verksamheten. 

För att nå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilken uppfattning har bankanställda om begreppet whistleblowing och begreppets 

användning som metod för internrapportering? 

 Hur tror bankanställda att deras arbetssituation kommer att påverkas av användandet 

av whistleblowing som internrapportering? 
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2 Whistleblowing 

Whistleblowing kan i grunden anses som något oönskat i en organisation då det förknippas 

med oegentligheter som skett om någon till exempel använt sig av olagliga eller oetiska 

metoder. En mer positiv bild av whistleblowing växer dock fram, där whistleblowing ses som 

ett sätt att motverka bland annat organisatorisk misskötsel, olyckor på arbetsplatsen och 

bedrägerier. (Banisar, 2006) Genom att rapportera oegentligheter som pågår i företaget internt 

kan organisationen ha en chans att åtgärda problemet och på så sätt undvika större skandaler 

eller åverkan från yttre håll. Oftast är det företagets anställda som har en möjlighet att 

upptäcka om det är någonting som inte går rätt till, vilket gör att de har möjlighet att 

rapportera om de upptäcker några risker i verksamheten. (Hüttl & Léderer, 2013) Används 

den interna rapporteringen naturligt i företagens kommunikationssystem blir det till en del av 

verksamheten och oegentligheter kan förhindras och förebyggas innan de når ut till 

allmänheten. För att den interna rapporteringen ska fungera på ett gynnsamt sätt bör chefer 

kommunicera med sina medarbetare och uppmuntra dem till att använda systemet. (Gerald, 

1996) 

Själva konceptet whistleblowing är ingen nyhet utan har funnits länge under varierande namn. 

Nya kontaktvägar hjälper till att skapa en större öppenhet i en organisation, men kan också 

leda till större möjligheter för organisationen att kontrollera sina anställda. (Scott & Rains, 

2005) Whistleblowing i organisationer blir idag allt vanligare. Individen i en organisation som 

tipsar om oegentligheter ses av vissa som en spion eller tipsare och kan få repressalier både 

från organisationen och från samhället. När det kommer till externrapportering kan det som 

den anställde tipsar om att innefatta olagligheter och omoraliska metoder som arbetsgivaren 

vet om och inte gör något åt. När den anställde väljer att gå externt med oegentligheter kan 

det leda till juridisk inblandning och ett offentligt ingripande. Den anställde har här tre vägar 

att gå när det dyker upp något som är felaktigt i en organisation. Det första är att ”blåsa i 

visslan”, det andra att vara tyst och det tredje att säga upp sig. (Mesmer-Magnus & 

Viswesvaran, 2005) När den anställde väljer att gå vidare med rapporteringen finns det två 

olika sätt att gå vidare med en rapportering, internt och externt. Den externa vägen är bland 

annat ut till media och polis, medan den interna rapporteringen hålls inom företaget. (Gerald, 

1996) 

Ett av de första försöken till att definiera begreppet gjordes 1972 av aktivisten Ralph 

Nader. Inom den akademiska världen blev den första använda definitionen som dock 

skrevs av Marcia P. Miceli och Janet P. Near, 1982;  

“The disclosure of organizational members (former or current) of the illegal, immoral 

or illegitimate practices under the control of their employers to persons or 

organizations that may be able to effect action.” (Banisar, 2006, s. 5) 

Miceli och Near har också utvecklat en teori om hur whistleblowingprocessen fungerar, 

vilken de beskriver i fyra steg; 



5 
 

 Första steget är att någonting händer som utlöser en etisk konflikt hos en anställd 

vilket gör att denne börjar fundera på att blåsa i visslan. Denna händelse innefattar 

saker av till exempel en oetiskt eller brottslig natur. (Ibid) 

 Härnäst ger sig den anställde hän åt en beslutsprocess, där denne försöker bedöma 

händelsen och de felaktigheter som den anställde uppfattar har förekommit. Detta 

involverar att samla mer information om händelsen och diskutera den med andra 

personer. (Ibid) 

 Tredje steget är att den anställde fattar ett beslut och på något sätt reagerar. Detta 

kan den anställde göra på tre sätt; Personen kan välja att blåsa i visslan, välja att 

ignorera situationen och inte göra någonting eller så kan personen välja att utgå ur 

organisationen. (Ibid) 

 Fjärde steget är att organisationen och dess medlemmar på något sätt svarar mot 

visselblåsarens information, vilket kan leda till att de väljer att slå tillbaka mot 

visselblåsaren. (Ibid) 

Att blåsa i visslan kan få stora komplikationer för en person som väljer att göra detta. Tidigare 

forskning har visat att två tredjedelar av visselblåsare har förlorat sitt jobb eller tvingats gå i 

pension som en följd av sitt agerande. Två tredjedelar hade finansiella problem medan 84% 

led av depression eller ångest. Över två tredjedelar hade också en minskad kvalité i sin fysiska 

hälsa. (Rothschild & Miethe, 1999) Det kan leda till att personal som upptäcker att något är 

fel inte vill rapportera missgärningar för att de är rädda för vilka konsekvenser som detta kan 

ha på deras privata och arbetsrelationer. (Hüttl & Léderer, 2013) Något som statliga lagstiftare 

har sett är att det är viktigt att de anställda som väljer att rapportera en förseelse skyddas, om 

en anställd skyddas från repressalier skulle fler välja att slå larm. Däremot är det ofta tvetydigt 

till vem den anställde ska vända sig till för att rapportera. (Dworkin & Baucus, 1998) 

Intern whistleblowing är inte enligt Kelly & Jones (2013) frivilligt, utan ses mer som något 

påtvingat för de anställda (Kelly & Jones, 2013). En annan påverkan på om en anställd 

rapporterar beror även på hur kontakten ser ut mellan anställd och chef, eller anställd och 

arbetsledare. Mål och god sammanhållning i arbetsgruppen ger en god tillväxt i företaget och 

ett delat ansvar får personalen att vilja vara delaktiga i verksamheten och utvecklingen inom 

organisationen.  För att upprätthålla lagandan i verksamheten är det viktigt att ha en god 

kommunikation i alla led. Det är viktigt med en stark kultur där medarbetarna känner sig 

delaktiga och att den interna kommunikationen är bra och att organisationen och dess kultur 

anpassas vartefter företaget utvecklas. (Garnett, Marlowe, & Pandey, 2008)  

Om en organisation strävar efter att information ska delas internt i organisationen kan 

sekretess vara en faktor som förklarar varför det kan vara svårt att införa sådana processer i ett 

företag. Inom en organisation kan det finnas behov av sekretess, till exempel när det kommer 

till framtida utvecklig eller kunder. Sekretess kan påverka och påverkas av relationer och 

samspel i organisationen. När en organisation har en stark sekretesskultur kan detta förklara 

varför insynsåtgärder kan vara svåra att genomföra i organisationen. Att försöka skapa en 

transparent organisation kan därför vara svårt i en organisation där sekretess är viktigt, när en 

organisation har en uttalad öppenhetspolicy kan detta eliminera formell sekretess men på en 

informell nivå kan svårigheterna fortfarande kvarstå. Om medlemmarna i organisationen 
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gömmer sig bakom sekretess som ett skäl till att inte uttala sig om saker som pågår på 

arbetsplatsen kan detta påverka organisationen negativt om den strävar efter öppenhet. 

(Costas & Grey, 2014) För att uppnå en bra whistleblowingkultur i ett företag bör det finnas 

ett system i organisationen som inte offentliggör vem det är som har lämnat informationen 

och processen som pågår runt avslöjandet som undersöks, alltså ett anonymt 

kommunikationssätt. (Lee & Fargher, 2013) Om en visselblåsare är anonym och 

anonymiteten kan behållas gör detta att personen inte löper någon risk att utsättas för någon 

form av konsekvenser eller reaktioner från organisationen. (Bjørkelo, Einarsen, Birkeland 

Nielsen, & Berge Matthiesen, 2011) 

3 Etiska reflektioner kring whistleblowing 

Både organisationen och dess medlemmar kan ställas inför olika typer av etiska dilemman. 

Whistleblowing är ett sätt på vilket medlemmar av en organisation väljer att hantera de etiska 

dilemman som de ställs inför. (Bjørkelo, Einarsen, Birkeland Nielsen, & Berge Matthiesen, 

2011) Enligt Bouville (2007) kan whistleblowings nödvändighet bedömas utefter vad 

händelsen leder till. Om det inte händer något eller blir en förändring efteråt kan det antas 

onödigt att ha rapporterat. Det finns en tendens att bedöma whistleblowing baserat på vilka 

motiv som personen hade när denne blåste i visslan, och att en visselblåsare ska vara en hjälte 

med goda intentioner. Om det blir obligatoriskt att rapportera missgärningar krockar detta 

med bilden av en heroisk visselblåsare, som inte längre agerar utifrån sina egna värderingar 

utan av skyldighet. (Bouville, 2008)  

En person som överväger att blåsa i visslan måste överväga den etiska konflikten som uppstår 

mellan de egna och de organisatoriska värderingarna. De måste överväga båda sidorna av 

konflikten, antingen riskera sina egna intressen genom att välja rapportering, eller inte göra 

det och på så sätt riskera att bli delaktig i organisationens missgärningar. (Jubb, 1999) Etik 

kan skapa rättigheter för de anställda som inte kan skapas genom de förpliktelser som 

organisationer och dess anställda har till andra aktörer och varandra. När en stark etik finns 

kan detta hjälpa till att uppmuntra anställda till att rapportera missgärningar, eftersom det inte 

längre känns som ett val, utan som en plikt. (Bouville, 2008) För att få engagemang i en etisk 

kultur krävs att ett etikprogram införs i en organisation som uppmuntrar de anställda att vara 

delaktiga i diskussioner som innehåller etik. Tidigare forskning visar att anställda som ställs 

inför svåra situationer ”gör det rätta” om det sedan tidigare finns etiska dilemman inom 

organisationen. Företag med etik uppmuntrar personalen till engagemang. (Beeri, Dayan, 

Vigoda-Gadot, & Werner, 2013) 

Etik är en viktig del av utveckling och beslutsfattande i en organisation, när beslut tas som har 

att göra med att utveckla och ändra inom organisationen är det viktigt att de genomförs på ett 

etiskt riktigt sätt med hänsyn till de som arbetar där. Det för att gynna så många som möjligt 

inom organisationen och få ett bra resultat som uppskattas och arbetas med på ett bra och 

genomförbart sätt. Teorin utilitarianism tar hänsyn till olika delar som är viktiga när en 

organisation står inför ett beslut som kommer att påverka verksamheten och de anställda i 

deras arbete. När förändringar görs som påverkar de anställda i deras arbete är det viktigt att 

de som tar besluten tar hänsyn till och respekterar arbetet som görs och att förändringarna 
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fortfarande ser till de individuella arbetarnas rätt till sin privata sfär och rätten till att uttrycka 

sig fritt. De nya delar som ändras eller tillkommer i organisationen vid en förändring ska vara 

rättvis för de arbetande och de ska ha möjlighet till samma utveckling och fördelar som 

kommer med förändringen. Det som gör det viktigt att ta hänsyn till dessa delar är för att få 

förändringen att bli mer effektiv och produktiv och att få hela gruppen att arbeta tillsammans. 

Då kan de individer som känner sig åsidosatta också blir en del av gruppen, förändringen och 

målen. (Robbins & Judge, 2011) 

I en organisation kan de anställda bli påverkade på självförverkligandeplanet när förändringar 

sker som ställer nya krav i arbetet. När något som tidigare varit frivilligt blir till en uppgift 

som de är skyldiga att genomföra kan det bli till något negativt även om det tidigare upplevts 

som positivt. I den situationen är det viktigt att de förändringar som görs tar hänsyn till hur 

anställda arbetar och hur de nya arbetssätten påverkar deras situation och hur den kan göras 

positiv och till något som känns som frivilligt även om det hör till arbetsuppgifterna. (Ibid) 

Organisationskulturen i ett företag kan påverka huruvida de etiska värdena sprids från anställd 

till anställd (Florea, Cheung, & Herndon, 2013) Att arbeta i team inom organisationer är idag 

väldigt vanligt och ger mer effektivitet och lönsamhet. Medarbetarnas förmågor kan tas 

tillvara på ett bättre sätt och att arbeta i team ger en mer flexibel organisation och arbetsplats. 

Motivationen hos de anställda är högre om de känner att de tillhör teamet som de arbetar i, är 

motivationen högre är även viljan till att göra ett bra arbete högre och arbetet blir mer 

noggrant utfört. Skillnaden mellan en grupp och ett team är att i en grupp arbetar de anställda 

sida vid sida och hjälper varandra men har olika individuella ansvarsområden och arbetar mer 

för sig själva med ett eget mål. Medan i ett team har alla ett gemensamt ansvar även om det 

finns olika ansvarsområden inom teamet. De anställda arbetar tillsammans mot ett gemensamt 

mål och är mer beroende av varandra och varandras arbete. Olika team kan ha olika 

sammansättningar och arbetsuppgifter, men det som är viktigt för alla team är att de som 

tillhör teamet känner tillit till varandra, att reglerna som styr är tydliga och att de har ett 

gemensamt mål i sitt arbete. För att dessa delar ska fungera bra är det viktigt att ha en ledare 

som tillför tillit och upprätthåller de utsatta reglerna på ett tydligt sätt. Tilliten är den 

viktigaste faktorn för att kunna ha ett väl fungerande team då de som arbetar vågar ta för sig 

mer och litar på att ingen annan utnyttjar dem för egen vinning. Tillit är den viktigaste faktorn 

för en ledare i arbetet att styra sitt team i rätt riktning mot gemensamma mål och att de 

anställda ska acceptera de beslut som tas. (Robbins & Judge, 2011) 

 

Etiska värden är viktigt i företag för att få en organisatorisk hållbarhet där både de anställda 

och arbetsgivaren har en viktig roll, (Florea, Cheung, & Herndon, 2013) och känner sig 

delaktiga i gruppen. Etik är en viktig fråga när det gäller arbete och utförandet av arbete, alla i 

en organisation har olika förutsättningar och värderingar men bör ändå behandlas med samma 

respekt och ha samma möjligheter till att utveckla sig i sitt arbete. Olika personer uppfattar 

händelser och situationer på olika sätt och har olika uppfattningar om vad som är etiskt rätt 

och inte. I en organisation bör olika preferenser tas i beaktande för att skapa ett fungerande 

regelverk i den aktuella organisationen som kan ge möjlighet till en så hög kvalitet som 

möjligt på det arbete som ska utföras. När regelverket utformas är både de ekonomiska och de 
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etiska delarna i organisationen viktiga att ta hänsyn till, ett för strikt regelverk kan få vissa 

arbetare att känna sig överkörda i sitt arbete och istället för att prestera bättre presterar sämre. 

(Spencer, 2012) 

 

Kulturen på en arbetsplats kan i många fall påverka personalens vilja och benägenhet att 

rapportera felaktigheter som framkommit i verksamheten. (Stansbury & Victor, 2009) I alla 

olika former av grupper finns ”oskrivna regler” som också kan kallas normer, det finns i alla 

grupper oavsett vad gruppen har för syfte. Olika arbetsgrupper och team har olika normer om 

hur och vad man gör och på vilket sätt för att komma fram till det slutliga gemensamma 

målet. (Robbins & Judge, 2011) Normen och kulturen inom organisationen är en viktig del i 

användandet av whistleblowing då normen ofta styr handlingar mer än vad de regler gör som 

finns inom organisationen. (Stansbury & Victor, 2009) Normer påverkar de olika individernas 

arbetsprestationer och även lojaliteten till gruppen, vid förändringar i den organisation som 

finns kan normer rubbas och då bli svårt för en del att anpassa sig till de nya arbetssätten. 

Normer kan vara både positivt och negativt för motivationen i arbetet, om normerna i 

arbetsgruppen inte överensstämmer med de personliga kan det i vissa falla vara svårt att 

anpassa sig till arbetet. Om de normer som finns inom gruppen däremot stämmer överens med 

de personliga normerna är det lättare att komma in i gruppen och sedan utföra arbetet. 

(Robbins & Judge, 2011)  

 

Det är viktigt för företag och organisationer att de uppsatta reglerna är en del i kulturen och 

normen på arbetsplatsen för att arbetet på ett naturligt sätt ska följa den uppsatta regelboken. 

Det som också styr hur det utvecklas inom organisationen är hur de som har hand om 

utredningarna som följer efter rapporteringen sköter det. Om det finns ett förtroende för att 

utredningen sköts på ett bra sätt där den som rapporterat inte får några konsekvenser för att 

denne har rapporterat är det större möjlighet att normen och acceptansen inom organisationen 

utvecklas till det positiva för användandet av whistleblowing. Det är i många fall de som 

hanterar rapporteringen och utredandet av detta som påverkar hur förtroendet och kulturen 

kring rapporteringen i organisationen utvecklas och används. (Stansbury & Victor, 2009) 

 

Symbolisk interaktionism är en teori inom sociologin som kan vara till nytta när studier inom 

grupper görs. Denna teori fokuserar på den enskilde individens beteende i olika situationer 

som kan uppstå i gruppen. Teorin kantas av fem hörnstenar; definition av situation, social 

interaktion, symboler, tonvikt på aktivitet och nuet. (Trost & Levin, 2008)  

 

 Hur en människa handlar beror helt på hur en situation definieras i den enskildes öga, 

när en situation har definierats påverkas alltså beteendet utefter det.(Ibid) 

  Den sociala interaktionen innefattar kroppsrörelser, ansiktsuttryck, ord och 

handrörelser. Genom att agera på ett visst sätt i en social situation eller inte agera som 

det förväntas att en individ ska göra är en form av interaktion.(Ibid) 

  Symbol innebär att ett ord som används av en människa har samma betydelse för en 

annan person. Ordet blir en symbol då det inte längre bara blir ett ord utan det får en 

mening som exempelvis ordet familj. (Ibid) 
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 När en människa är medverkande i en process innebär det att individen är aktiv. I en 

process kan det finnas människor med olika bakgrunder och vanor. För att förstå 

kollegorna krävs det att en människa kan känna empati för andra människor som 

medverkar i en process just för att individerna som ingår i processen är olika. 

Kommunikation mellan olika individer räknas också till aktivitet.  Genom att känna 

empati är en människa sympatisk och sympati leder vidare till makt. (Ibid) 

 Med nuet menas det som sker just nu. Det som en individ har upplevt tidigare i sitt liv 

ligger kvar i minnet och kommer påverka det val och beslut som görs i nuet. Beteendet 

en individ har kommer från barndomen, det som en individ tidigare har erfarit från 

liten görs alltså i nuet. (Ibid) 

 

Jaget är en egen teori som är en del av socialisationsprocessen och det styr hur en individ 

beter sig, det innefattar våra tidigare upplevelser, normer och det egna samvetet. Det påverkas 

alltså utav vilken kultur vi befinner oss i nu och hur kulturen såg ut under uppväxten. Jaget är 

uppdelat i olika kategorier, de två som utmärker sig är egot och det sociala jaget. (Trost & 

Levin, 2008) Organisationer kan genom att ta hänsyn till och försöka förbättra det etiska 

klimatet hjälpa de anställda att fatta beslut som rör etiska dilemman. De anställda kan få en 

bättre inställning till whistleblowing om organisationen satsar på att förstärka etiken, 

ledningens ansvar och normerna inom företaget. Detta kan hjälpa de anställda att bättre 

identifiera etiska dilemman och ge dem självförtroende och verktygen för att lösa problemet. 

(Barnett & Vaicys, 2000) 
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4 Metod 

I en tidigare mindre studie gjord av författarna till denna uppsats diskuterades hur 

whistleblowing kan påverka relationer på en arbetsplats, varvid intresse väcktes för fortsatta 

studier inom ämnet intern whistleblowing. (Krell, Lundström, Norell, & Svedinger, 2014). I 

studien uppfattades whistleblowing ha möjlighet till att vara en positiv process. Men de 

anställda på arbetsplatsen kände en oro för eventuella konsekvenser som kunde uppkomma 

efteråt, såsom mobbning eller utfrysning. Trots det hade personalen på den undersökta 

organisationen en positiv syn och tyckte att det var bra med en process som 

whistleblowing.(Ibid) Tidigare forskning hade dock gett författarna en negativ syn på 

whistleblowing då flertalet studier visade på negativa effekter av whistleblowing (se avsnitt 

om tidigare forskning). Detta ledde till ett intresse för att utforska detta ämne mer i en djupare 

och bredare studie än tidigare arbete. Finansinspektionen har nu infört regler som säger att de 

anställda har skyldighet att rapportera om oegentligheter, tidigare var det frivilligt med interna 

och externa rapportsystem inom finansföretag. Därför ansåg författarna att finansbranschen 

var en intressant kontext att studera begreppet whistleblowing i. 

4.1 Urval 

Ett strategiskt urval gjordes med inriktning på bankanställda. Valet gjordes då det ansågs vara 

logiskt att fokusera på en företagsgrupp som utgör en stor del av finanssektorn. Det 

strategiska urvalet av respondenter är rådgivare och personliga bankmän. Urvalet är gjort med 

denna strategi för att få en bra bild om hur de ser på whistleblowing i sin organisation då de 

arbetar med daglig kundkontakt och samtidigt är beroende av sina kollegor i arbetet. Banker 

tillhör ett av de företagsslag som regleras av finansinspektionen och deras regler.  

De banker som representeras i studien är Nordea, Sparbanken, och Handelsbanken. De 

representerade bankerna valdes ut då de är tre av de mest etablerade bankerna på den svenska 

marknaden med en väl utarbetad organisation. Sju stycken medarbetare på de olika bankerna 

intervjuades, antalet är valt för att få en bred syn och en trovärdig empiri till analysen. 

Respondenterna är uppdelade med tre från Nordea, tre från Sparbanken och en från 

Handelsbanken, de är från fem olika kontor som ligger på tre orter. Bankerna har valts ut 

eftersom de tillhör Sveriges storbanker och ansågs därför vara likvärdiga. Även om de olika 

bankerna har olika arbetssätt så styrs de fortfarande efter samma regler och bör därför också 

vara likvärdiga i hur de följer reglerna. Därför ansågs det heller viktigt att ha en jämn 

fördelning av respondenter mellan bankerna. Respondenterna är i texten presenterade enligt 

följande: 
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Representerad Bank Tidpunkt för intervju Benämning i text 

Nordea 2014-04-29 N1 

Nordea 2014-04-30 N2 

Nordea 2014-05-06 N3 

Sparbanken 2014-05-01 S1 

Sparbanken 2014-05-01 S2 

Sparbanken 2014-05-05 S3 

Handelsbanken 2014-05-06 H1 

 

Varje intervju hade en varaktighet på cirka en timme, tiden var utsatt för att respondenterna 

skulle ha ordentligt med tid för tankar och funderingar kring varje fråga. Alla de utförda 

intervjuerna hölls under en period på 8 dagar. Alla respondenter hålls anonyma genom arbetet 

för att med största möjliga mån hålla fokus på de delar som är viktiga för arbetet – vad de 

anställda tycker om whistleblowing som intern rapporteringsstrategi i sitt dagliga arbete 

(Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011). 

4.2 Kvalitativ studie med en abduktiv metod 

I början av arbetet beslutades att använda en induktiv metod. Med det menas att empirisk data 

samlas in först, varvid teorier kopplas samman till det redan insamlade datamaterialet för att 

sedan analyseras. (Bryman & Bell, 2011) Under studiens gång utvecklades dock metoden till 

att bli abduktiv, vilket innefattar det deduktiva draget av en viss förståelse för ämnet innan 

studiens början (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det eftersom förstudier av ämnet behövde 

göras för att ta reda på vilket område inom whistleblowing som skulle vara mest intressant att 

undersöka. Förstudierna var till hjälp när intervjuerna planerades och frågor utformades för att 

få in så användbart data som det fanns möjlighet till. Under hela processen så förändrades 

dock det teoretiska materialet och anpassades efter det empiriska materialets tyngdpunkter, 

vilket också är en del av den abduktiva metodiken.(Ibid)  

Studien undersöker vad anställda inom finanssektorn tycker om whistleblowing och hur de 

tror att de kommer att använda sig av det i arbetet. Anledningen till att det är just 

finanssektorn som studeras beror på att det är ett nytt krav med intern- och externrapportering 

inom finanssektorn från och med april 2014. Data i arbetet har arbetats fram kvalitativt genom 

intervjuer. En kvalitativ metod har använts med förhoppningen att angreppssättet ska leda till 

en bättre förståelse för tänkande, beslutsfattande och hur de anställda faktiskt känner för 

whistleblowing. Med en kvalitativ undersökning kom det in djupare svarsdata från 

respondenter som ledde till öppna frågor med semistrukturerade intervjuer som kunde 

utvecklas allt eftersom intervjuns gång. (Bryman & Bell, 2011) 

4.3 Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes i form av semistrukturerade intervjuer där det ställdes likadana 

frågor till alla respondenter, de svar som respondenten gav under intervjuns gång byggdes på 
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med ytterligare frågor och funderingar utvecklat från de aktuella svaren(Ibid). Genom att 

använda denna typ av metod till intervjuerna fanns det möjlighet att utveckla frågorna under 

intervjun och intervjuaren kunde i större utsträckning låta respondenten själv styra intervjun 

genom att ställa frågor och följdfrågor som uppmuntrade till egen eftertanke. Respondenterna 

hade före intervjun inte tillgång till de frågor som skulle ställas under intervjun. Det för att få 

så ärliga och spontana svar som möjligt genom intervjun där respondenten inte kunde läsa på 

om ämnet i förväg och på så sätt bilda sig en mening av vad som till exempel finns att tillgå 

vid en sökning på Google. 

Frågorna under intervjun var få och ställdes i en logisk följd för att undvika att förvirring 

uppstod hos respondenterna, de var formulerade på ett sådant sätt att missuppfattningar kunde 

undvikas i största möjliga mån. Intervjuerna innehöll öppna frågor om hur de anställda ser på 

whistleblowing samt om de skulle använda sig utav det och i så fall hur. Öppna frågor ger mer 

informativ information och när frågorna är konstruerade på detta sätt undviks svar som ja och 

nej. Svaren blev då mer informativa och respondenten kunde lättare utveckla sitt svar och inte 

bara ge ett kort enkelt svar. Det gav även respondenten chansen till att spinna vidare inom 

området som frågan gällde. (Bryman & Bell, 2011) 

Under studiens gång har etiska överväganden gjorts för att de respondenter som intervjuats 

ska behandlas på ett rättvist sätt och inte under några omständigheter vara osäkra på sin 

medverkan i studien. Alla respondenter har behandlats lika och presenteras på samma sätt i 

återberättandet och användandet av det material som presenteras och används från 

intervjuerna. Respondenterna presenteras inte med namn eller annan information som kan 

göra att någon annan än författarna vet vem det är som svarat på ett specifikt sätt under 

intervjun, det för att respondenterna inte under några omständigheter ska kunna få repressalier 

på grund av medverkandet i studien. (Gustafsson, Hermerén, & Petterson, 2011) 

4.4 Resultat och analys 

I arbetet har sekundärkällor använts i form av information från finansinspektionens hemsida 

som beskriver de aktuella reglerna. De primärkällor som använts i resultatet kommer från 

egna utförda intervjuer med sju respondenter från olika banker och kontor. Intervjuerna 

spelades in för att i efterhand transkriberas och på så sätt minska den risk som finns att 

materialet färgas av intervjuarens egna åsikter om svaren skrivs ner under pågående intervju. 

Inspelning gjordes även för att få en bättre och mer trovärdig återgivning av materialet. 

(Bryman & Bell, 2011) Materialet sammanfattades sedan till en analysdel som 

sammankopplar teorier och tidigare forskning med respondenternas svar från de utförda 

intervjuerna. Det med hjälp av en tematisk uppdelning som underlättar för läsaren i och med 

att rubrikerna specificerar vad innehållet behandlar. Genom att använda olika färger som var 

och en stod för de olika underrubrikerna i resultatdelen klistrades texterna med olika färger in 

i nya dokument för att på ett lättare sätt strukturera upp arbetet(Ibid). Materialet 

sammanfattades under respektive kategori och sattes ihop i de separata rubrikavsnitten för att 

underlätta läsningen och på ett smidigare sätt hitta samband som ger ett flyt och en mening i 

texten. 
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5 Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer resultat av insamlad data att presenteras och analyseras i löpande 

text. Materialet presenteras baserat på den tematiska uppdelning som gjorts av materialet och 

presenteras utefter detta under följande rubriker;  

 Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut  

 Vad respondenterna tycker om whistleblowing som rutin 

 Hur respondenterna känner för att använda whistleblowing själva 

 Hur respondenterna tror att whistleblowing skulle påverka gruppen 

 

5.1 Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 

Finansinspektionen har tidigare haft riktlinjer för hur arbete inom whistleblowing bör fungera, 

men nu har de infört bindande regler för arbetet med internrapportering som började gälla 1 

april i år. De har infört nya föreskrifter med krav på rutiner, processer och interna regler som 

ett företag inom finanssektorn ska följa. Avsikten är att det ska finnas riskhanteringsprocesser 

vid situationer som kan uppstå i en organisation och även väcka medvetandet om det hos 

styrelseledamöter i företagen. Det finns även krav i dessa föreskrifter som visar hur hantering 

av risker med införandet av nya tjänster och produkter ska hanteras. I februari i år släppte 

finansinspektionen de nya bestämmelserna om riskhantering och kontroll i kreditinstitut och 

värdepappersinstitut. De nya föreskrifterna innehåller nya, mer skärpta krav på hur interna 

regler, processer och rutiner ska se ut för att företagen på bästa sätt ska kunna garantera en bra 

riskhantering och kontroll inom företaget. Det ställs högre krav på hur styrelsen ska arbeta 

med att kontrollera riskerna i företaget och på att företagen ska ha intern rapportering för 

risker och regelefterlevnad för att styrelsen ska få ökad kontroll och förståelse för de risker 

som finns. (Finansinspektionen, 2014)  

Finansinspektionen ställer krav på företag inom finansbranschen att de ska utöva sin 

verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Det ska finnas tydliga, nedskrivna rutiner för alla 

olika befattningar i organisationen. Medarbetarna ska kunna få tydlig information om sina 

arbetsuppgifter och skyldigheter. Dessa dokument ska också innehålla information om 

rapporteringsvägar för personalen. Krav ställs på företaget att de ska se till att intern- och 

externrapportering fungerar ändamålsenligt och uppdateras. Vidare ska företagen ha 

kontrollrutiner för att kunna säkerställa att beslut och rutiner följs i hela företaget.(Ibid) 

Finansinspektionen utrycker att det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för både att 

upprätta dessa interna regler och för att de följs. Reglerna ska vara till för att på ett bättre sätt 

hjälpa styrelsen att kunna kontrollera riskfaktorerna i företaget och se till att olika risker 

hanteras på rätt sätt. Styrelsen ska ta ett aktivt ansvar för att kontrollera verksamheten utefter 

de företagsspecifika interna reglerna. Styrelsen ska göra en regelbunden granskning utav 

organisationens och ledningens riskhantering och interna kontroller. De interna funktionerna 

har ett syfte att ge förbättringar i verksamheten.(Ibid)  

Sex av de respondenterna har under intervjuerna uppgett att de känner till att det finns interna 

rapportsystemen inom företagen. De säger dock att de inte fått någon information om 
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Finansinspektionens nya lagar. Fyra av respondenterna nämner att de fått utbildning eller 

information om whistleblowing. Detta tyder på att bankerna antingen har utvecklat systemen 

efter det att Finansinspektionen släppte de nya reglerna, eller att de nu har börjat informera 

mer om dem efter att reglerna släpptes. Det är intressant att företagen i så fall inte hänvisar de 

nya reglerna i sin information till de anställda, vilket det verkar som eftersom att även de 

respondenter som uppger att de fått information inte känner till Finansinspektionens regler. 

Alltså verkar det som att bankerna inte framställer rutinerna som ett krav från 

Finansinspektionen, utan som att det endast är inom själva företaget som rutinen finns. 

Enligt teorin om självförverkligande (Robbins & Judge, 2011) kan uppgifter som går från att 

vara frivilliga till att bli en skyldighet uppfattas som negativa även om de tidigare har 

uppfattats som positiva. Om de bankanställda uppfattar rapporteringen som en skyldighet kan 

detta alltså göra att de ser rapporteringen som mer negativ än om det är frivilligt. Därför kan 

det vara bra att bankerna i sin utbildning inte nämner att rapporteringen är en skyldighet från 

externa håll, då detta skulle kunna minska viljan att rapportera hos de anställda. Å andra sidan 

finns ändå kravet kvar från företagets sida att rapportering ska ske, vilket gör att avsaknaden 

av informationen om Finansinspektionen möjligen inte gör stor skillnad i denna fråga.  

Det kan också vara så att bankerna försöker göra den interna rapporteringen till en ”oskriven 

regel” i organisationen, till en norm. När förändringar sker inom en organisation kan 

normerna rubbas, vilket kan leda till att det är svårt för anställda att anpassa sig till de nya 

rutinerna som ska följas(Ibid). Om företaget på ett bra sätt kan implementera rapportering 

som en norm inom företaget kan detta underlätta för de anställda att anpassa sig till de nya 

reglerna. Eftersom normer i organisationen påverkar hur de anställda utför arbetet kan 

införandet av intern rapportering som en ”oskriven regel” göra att de anställda inte ser 

rapporteringen som en skyldighet, eller något negativt i sitt arbete. Utan istället som en 

naturlig del i sitt dagliga arbete. (Stansbury & Victor, 2009) 

När det kommer till de nya reglerna om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut har 

respondenterna inte fått information om dess existens, trots att bankerna har börjat använda 

sig av interna rapportsystem som ser ut att ha ett samband med de nya reglerna.  

5.2 Vad respondenterna tycker om whistleblowing som rutin 

Whistleblowing kan användas internt inom organisationer för att motverka organisatorisk 

misskötsel och oegentligheter på arbetsplatsen (Banisar, 2006). Detta leder till att 

whistleblowing kan anses fungera som en rutin inom företaget som de anställda i så fall måste 

följa. Följande avsnitt kommer att redovisa respondenternas åsikter om whistleblowing och 

användandet av begreppet som en intern rapportrutin.  

Av de sju respondenter som deltagit i undersökningen är det 5 stycken som känner till 

begreppet whistleblowing till olika grad. Två av respondenterna, N1 och N2, som båda jobbar 

på Nordea beskrev whistleblowing som att en anställd kritiserar företaget och problem som 

kan finnas i verksamheten externt. N1 gav exempel på händelserna med Edward Snowden och 

nämnde också sjukvården och att problem där patienter far illa har rapporterats av anställda. 

N2 gav exempel på hemsidan wikileaks för att förklara begreppet. S1, som jobbar på 
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Sparbanken nämnde begreppet i samband med ett arbetsmail som denne nyligen fått, som har 

berättat att personalen ska ha någon att vända sig till om de vill rapportera felaktigheter i 

arbetet. H1 som jobbar på Handelsbanken beskriver begreppet som att det är anställda som 

vill uppmärksamma något i början av intervjun och nämner när begreppet beskrivs att det i 

Handelsbanken kallas compliance. Av de andra tre respondenterna är det två, S2 och S3, som 

jobbar på Sparbanken och en, N3, som jobbar på Nordea. Ingen av dessa respondenter hade 

någon uppfattning om vad begreppet betyder vid intervjuns ingång. När begreppet beskrivs 

för respondenterna erinrar sig S2 från Sparbanken att de nyligen fått information om intern 

rapportering i ett mail, men att denne inte kopplat denna information till begreppet 

whistleblowing.  

Alla respondenter har dock kännedom om de interna rapporteringssystem som de alla uppger 

finns inom företagen. De säger alla att de har en positiv inställning till användandet av 

whistleblowing i företaget och anser det vara bra att det finns interna rapportsystem, vilket 

stämmer överrens med den mer positiva bild av whistleblowing som på senare tid har börjat 

växa fram.(Ibid) S3 uttrycker sig positivt till att reglerna skärps eftersom det har hänt saker 

inom företaget som inte är enligt reglerna. Det anses av respondenterna vara bra att ha 

möjlighet att säga ifrån om något inte står rätt till utan att riskera att bli av med jobbet eller att 

bli orättvist behandlad av till exempel chefen. S1 nämner att det är en fördel att det blir en 

snabbare åtgärd om en händelse rapporteras internt. Om någonting blir fel ses det som positivt 

att det går att rapportera och att problemet tas om hand innan det blir värre. Det är enligt några 

respondenter bra att det finns rutiner för hur rapportering ska ske, så att alla vet vad de ska 

göra om situationer uppstår där åtgärd krävs.  

Flera respondenter nämner att de har fått information från företaget. Efter att ha fått begreppet 

förklarat för sig var det en av respondenterna från Nordea, N2, som berättade att de nyligen 

haft utbildning inom ämnet. Två av respondenterna, S1 och S2 från Sparbanken har nyligen 

fått information om whistleblowing via sin arbetsgivare. Det är positivt att respondenterna har 

fått information från företaget eftersom kommunikation hjälper och uppmuntrar de anställda 

att använda systemen. (Gerald, 1996) Det kan enligt N2 ta ett tag för de anställda att komma 

in i rutinerna kring användningen av systemet, vilket bekräftas av respondenternas blandade 

kunskaper om hur de skulle gå till väga vid en rapportering. Detta tyder också på att den 

information som de fått har varit bristfällig inom dessa områden. Enligt det andra steget i 

Micelis och Nears fyra steg (Banisar, 2006) kommer anställda som vill blåsa i visslan att 

hämta information från yttre källor för att hjälpa till att fatta beslutet. Om företagen 

tillhandahåller bra information för sina anställda kan detta vara ett sätt att hjälpa de anställda 

fatta ett beslut under processen.  

Men till vilken grad respondenterna känner till systemen varierar. Några av respondenterna 

verkar endast känna till att de finns, medan några respondenter nämner olika sätt att 

genomföra rapportering på och hur de ska gå tillväga vid en eventuell rapportering. N1 och 

N2 från Nordea nämner tre olika kontaktvägar, dels kontaktpersoner vid avdelningen för 

riskhantering, anonyma formulär som kan fyllas i och direktkontakt med sina ansvariga 

chefer. N1 från Nordea nämner också att de i sitt arbete är personligt ansvariga för att hantera 

och förebygga risker. Den tredje respondenten, N3, från Nordea har ingen vetskap om interna 
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rapportvägar och säger att de inte fått någon information på dennes kontor. Respondenterna 

från Sparbanken nämner likande kontaktvägar, bland annat att det ska finnas en anonym 

kontaktväg, men har inte lika stor kunskap om vilka kontaktvägar det finns inom företaget. 

Inom handelsbanken ska det enligt H1 finnas kontaktformulär för intern rapportering. 

Respondenterna tar också upp att alla rådgivare inom bankvärlden behöver ha en utbildning 

som kallas Swedseclicens för att få ge råd till kunder och att det inom denna licens ingår 

utbildning om riskhantering. Här kan det ses en brist i den information som de anställda har 

fått från organisationen, eftersom de endast verkar ha övergripande kunskaper om 

rapporteringsmöjligheter och inte kan gå djupare in på hur rapporteringen ska ske. Detta kan 

skada de anställdas inställning till rapportering och deras vilja att rapportera, vilket skadar 

rapporteringssystemen eftersom de hänger på att de anställda vill rapportera. (Hüttl & 

Léderer, 2013)  

Misstankar om att rutiner kring whistleblowing inte kommer att göra mycket skillnad finns 

hos respondenterna. Nackdelar som tas upp är att det inte nödvändigtvis behöver fungera 

bättre eller hända något bara för att någon rapporterar en händelse och att det kan uppstå 

förvirring kring vad systemet ska användas till. Detta kan enligt respondenterna leda till att 

saker rapporteras som egentligen inte bör rapporterats. S3 tror att vissa anställda kan dra 

rutinen för långt och börja rapportera även småsaker som egentligen inte faller under ämnet 

och att detta skulle kunna bli en aktivitet som tar onödig tid. Vad en ”småsak” kan vara svårt 

för alla inblandade att definiera, vilket också kan leda till att de anställda blir osäkra på vad 

som ska rapporteras och därför kanske väljer att inte rapportera överhuvudtaget. Enligt den 

symboliska interaktionismen är det viktigt att skapa samma mening kring begrepp i en 

organisation för att undvika förvirring. (Trost & Levin, 2008) Detta kan hjälpa när en 

organisation försöker skapa nya rutiner eftersom det kan bidra till att förstärka normerna inom 

företaget. (Robbins & Judge, 2011) H1 och S2 påpekar också att det är viktigt med tydliga 

riktlinjer och regler för hur rapportering ska ske. H1 ifrågasätter hur det ska kontrolleras om 

rapportering görs eller inte och hur uppföljning skulle se ut. 

Eftersom sista steget i Micelis och Nears fyra steg (Banisar, 2006) är att organisationen svarar 

på den anställdas rapportering, vilket kan leda till repressalier för den anställde, kan bra 

information om vad företaget förväntar sig kunna hjälpa den anställde att förutspå hur 

organisationen kommer att reagera på rapporteringen. På så sätt kan den anställde uppmuntras 

till att rapportera om informationen skapar en symbolik kring begreppet rapportering. Enligt 

teorin om symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 2008) skapar symboler mening för alla i 

organisationen. Om ett företag med hjälp av rätt information kan skapa en symbolisk mening 

kring rapporteringen kan detta hjälpa de anställda att veta när de ska använda sig av rutinerna, 

och hur de ska göra detta. 

Majoriteten hade någon form av kännedom om begreppet whistleblowing innan intervjuerna 

och de uppgav alla att de kände till interna rapportsystem inom företaget. Respondenterna 

utrycker sig positiva till internrapportering och whistleblowing. De säger att de tycker det är 

bra att möjligheten finns att rapportera när felaktigheter upptäcks, men uttrycker också en viss 

oro över hur rapporteringen skulle fungera och hur uppföljning skulle ske.  
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5.3 Hur respondenterna känner för att använda whistleblowing själva 

Om en person väljer att blåsa i visslan eller inte har starka kopplingar till personens 

individuella värderingar och etiska förhållningssätt. Valet mellan att blåsa i visslan eller inte 

blir därför en etisk konflikt för personen som står inför en sådan situation. (Jubb, 1999) Då de 

anställda förväntas följa de nya reglerna blir den etiska processen som pågår på en individuell 

nivå en stor del i processen som leder till en eventuell rapportering. Whistleblowing kan också 

leda till komplikationer för den som väljer att blåsa i visslan (Rothschild & Miethe, 1999). I 

detta avsnitt redovisas respondenternas åsikter om hur de själva tror att de kommer använda 

sig av rutinerna kring whistleblowing. 

Alla respondenter uttrycker att de hellre rapporterar intern inom företaget än går ut och 

rapporterar externt, varken till media eller andra kanaler. Det skulle kännas tryggare att 

rapportera internt och att det finns möjlighet att göra detta uppfattas som en trygghet. Detta 

kan påverkas av hur normerna ser ut inom företaget, eftersom normerna beskriver vilka 

oskrivna regler det finns i organisationen eller gruppen (Robbins & Judge, 2011).    

En respondent, S1, säger att denne endast skulle rapportera externt om ingen inom företaget 

lyssnade när denne rapporterade internt, N2 säger att moralen är en drivkraft i vilken typ av 

rapportering som skulle väljas och skulle bara göra det om många personer på arbetsplatsen 

var inblandade i händelsen och det var ett planerat brott. N3 skulle kunna tänka sig att 

rapportera externt om det var någon högre upp i organisationen som har begått oegentligheter. 

Om de oskrivna reglerna i företaget hänvisar till att de anställda inte ska rapportera externt, 

utan internt, kan detta påverka deras val av rapporteringsväg (Ibid). Valet kan också påverkas 

av hur stark teamkänsla det finns inom företaget, eller på den enskilda arbetsplatsen (Ibid).  

Alla respondenter säger att de skulle kunna tänka sig att göra en rapport om de upplevde 

oegentligheter. De skulle först och främst välja att rapportera om de upptäckte att någon 

kollega gjorde någonting fel. N2, S1 och S2 ger exempel på att de skulle välja att rapportera 

om de upptäckte att det saknades pengar i kassan. N1 och S2 tog också upp om kunder 

upptäckte transaktioner på sina konton som såg misstänkta ut, där de inte skulle kunna hitta 

någon förklaring till dessa händelser, men de skulle upptäcka att det var en anställd inom 

banken som hade genomfört dem. Detta går att koppla ihop med Micelis och Nears teori 

(Banisar, 2006) där ett problem uppmärksammas och sen bedöms den, därefter bestämmer 

individen huruvida denne ska gå tillväga (Ibid). Respondenterna tar upp att de tycker att det är 

viktigt att rapportera om det upptäcks att någon inte följer riktlinjerna för rådgivning och 

missköter något som har med kunderna och deras affärer att göra. N1 och H1 skulle också 

kunna tänka sig att rapportera om de upplevde att det förekom mobbning eller andra 

oroligheter i arbetsgruppen. Finns det en stark teamkänsla på respondenternas arbetsplats så 

kan detta göra att de inte vill rapportera externt och på så sätt ”förråda” teamet genom att 

berätta för den yttre världen vad som händer på arbetsplatsen (Robbins & Judge, 2011).   

 Tidigare forskning, och Micelis och Nears teori om fyra steg (Banisar, 2006), har också visat 

att rapportering kan leda till problem på arbetsplatsen, så respondenternas farhågor är inte 
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ogrundade. Hur stark teamkänsla det finns på en arbetsplats kan som tidigare nämnts påverka 

hur de anställda hanterar och svarar på en rapportering (Robbins & Judge, 2011). Normerna i 

företaget är ett område som bör påverka vad som händer en visselblåsare eftersom normerna 

är en av de delar som beskriver vad som anses vara okej inom företaget eller inom det rörda 

teamet och på så sätt dikterar vad som är okej för teamet att göra (Ibid). Några respondenter 

spekulerar i vad som skulle hända om en rapportering skulle göras på arbetsplatsen och att det 

skulle kännas väldigt nervöst och oroligt med vad som händer efter att en rapportering har 

gjorts. Respondenternas känslor inför en rapportering kan kopplas till teorin om jaget i 

socialisationsprocessen (Trost & Levin, 2008), då det egna samvetet träder in och tillsammans 

med kulturen och normerna på arbetsplatsen har en påverkan för om den anställde väljer att 

rapportera eller inte.  

Flera av respondenterna nämner att de tror att det skulle gå ganska långt innan de valde att 

rapportera en händelse och att de inte skulle se någon annan utväg för att välja att rapportera 

internt. Genom att blåsa i visslan går de anställda igenom några delar av den symboliska 

interaktionismens hörnstenar (Ibid). Hur de anställda väljer att handla i en situation påverkas 

av hur de själva definierar situationen, varvid deras handlingsplan bestäms härefter (Ibid). N1, 

N2 och S1 skulle välja att rapportera om de ville vara anonyma i frågan. I första hand skulle 

dock alla försöka prata med sina kollegor om händelserna om de misstänkte att en kollega 

gjorde något fel, eller hellre rapportera till sin närmaste chef. Enligt teorin om jaget i 

socialiseringsprocessen (Ibid) och teorin om normer, har alla människor individuella normer 

som påverkar hur de ser på världen. Genom att prata med sina kollegor kan de förstå hur de 

tänker och på så sätt kanske kunna identifiera ett problem som till exempel ett misstag som 

kan rättas till utan att rapportering och eventuella repressalier behöver ske (Ibid). N1 menar 

att det alltid är bäst att lösa problem i gruppen först och inte ta det högre upp direkt. Vid 

mindre händelser som respondenterna beskriver som ”småsaker”, skulle respondenterna i 

första hand alltid ta detta med kollegan först Genom att ta händelseförloppet med sin kollega i 

första hand väljer respondenterna den sociala interaktionen istället för att anmäla (Ibid). 

Respondenterna väljer här att bedöma vissa situationer som oviktiga ”småsaker” som inte bör 

rapporteras till högre instanser. Detta leder då till att individen inte rapporterar utan istället 

väljer att prata med sin kollega (Ibid).  

N1 tycker att det skulle kännas olustigt att anklaga någon för att ha gjort något fel och skulle 

vara väldigt försiktig med att rapportera någonting om denne inte var säker på sin sak. Om 

kollegan sedan visade sig vara oskyldig skulle respondenten tycka att detta var en jobbig 

situation.  S1 och S2 förklarar att kollegan kanske inte ens vet att denne gör fel och att då 

känns det onödigt att rapportera utan att diskutera saken först. S1, S2 och N3 nämner också att 

de skulle hoppas att kollegor som anser att de gjort något fel skulle prata med dem direkt i 

första hand, istället för att rapportera. Om det finns en teamkänsla, där enligt teorin (Robbins 

& Judge, 2011) meningen är att medlemmarna i teamet ska finnas där för att hjälpa varandra, 

kan detta göra att anställda inte tar illa vid sig när kollegor påpekar fel eller misstag. I en 

grupp där de inte jobbar som ett team kan det kanske vara svårare att ta upp problem direkt 

med kollegor (Ibid). Det är också viktigt att tänka på att olika människor ser på händelser på 
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olika sätt, vilket nämns i teorin om symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 2008).  Detta 

kan göra att en anställd tar illa upp om en kollega kommer till dem direkt med problemet.  

S1 och N3 nämner att det skulle krävas rätt mycket felaktigheter för att de skulle våga 

rapportera, även om rapporteringen skulle vara anonym. S1 skulle helst försöka lösa 

problemet med sin närmaste chef, men tror sig våga göra en rapport om det skulle krävas och 

vara rätt sak att göra. H1 nämner att denne skulle rapportera i efterhand om det var krav på att 

göra detta, men skulle känna sig mer bekväm med att först ta problemet med chefen. N1 

nämner att denne tror att det blir lättare att ha självförtroendet och kunskapen till att säga ifrån 

när man har jobbat några år på en arbetsplats än vad det är i början. S2 och S3 ser 

rapportering som rutinmässiga åtgärder som arbetsplatsen kräver. Vid riktigt stora problem, 

där det skulle kännas bra att vara anonym, tycker majoriteten av respondenterna att det är bra 

att ha den möjligheten. N2 att det skulle kännas bra att ingen på kontoret visste vem det var 

som hade gjort anmälan. Anonymiteten i anmälan gör att det inte går att slå tillbaka mot 

visselblåsaren som nämns i det fjärde steget i Micelis och Nears teori (Banisar, 2006). N3 är 

orolig för att det skulle kunna bli efterverkningar från chefen om respondenten gjorde en 

anmälan eftersom att chefen har en viss makt på arbetsplatsen. Till exempel att det skulle 

kunna bli till nackdel vid en löneförhandling.  

N1 och S3 menar att det är viktigt att de själva alltid är noga i sitt arbete för att det inte ska bli 

några fel men att det är lätt att saker går fel ändå, trots att alla är försiktiga. Mindre fel kan 

oftast rättas till utan att någon högre instans behöver kopplas in. N1 tycker att det är svårt att 

dra gränser eftersom regelverk ibland kan göra att saker blir krångliga och om de följs till 

punkt och pricka kan arbetet bli omständligt att genomföra. Detta går att koppla ihop med 

Micelis och Nears teori (Ibid) där ett problem uppmärksammas och sen bedöms den, därefter 

bestämmer individen huruvida denne ska gå tillväga. Det tas också upp av respondenterna att 

det kan vara svårt för dem att skilja på vilka problem som kan lösas på kontoret och vad som 

egentligen borde rapporteras, samt att de har mycket att hålla reda på som det är. I teorin 

symbolisk interaktionism som nämner ”nuet” så beskrivs att en person agerar i en viss 

situation utefter hur de tidigare upplevt en liknande situation (Trost & Levin, 2008). Om de 

har positiva erfarenheter från hur rapportering sköts inom organisationen tidigare är det 

troligare att de kommer rapportera när det blir aktuellt igen (Ibid). 

 Respondenterna tar upp att de inte tänker på att de borde rapportera i det dagliga arbetet och 

tror inte att de nya rutinerna kommer påverka deras dagliga arbete. Teorin om 

självförverkligande säger att när något som tidigare varit frivilligt blir påtvingat kan det bli till 

något negativt (Robbins & Judge, 2011). Om personalen inte ser det som något påtvingat från 

högre instans är möjligheten till en positiv inställning till rapportering större i och med att de 

gör det för sig själva och sitt teams arbete och sammanhållning – de får ett större 

självförverkligande i sitt arbete och det sätt som de arbetar på får ett mål att arbeta mot(Ibid).  

Enligt Micelis och Nears teori (Banisar, 2006) så är det i steg ett en händelse som väcker en 

etisk konflikt hos den anställde som startar processen. Om den anställde inte ser den 

personliga kopplingen till rapporteringsrutinen kan det hända att de inte heller kopplar till att 

de ska använda sig av rutinen när de verkligen skulle behöva det. Det kan vara viktigt för 
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organisationen att försöka skapa en koppling mellan medlemmarnas egna normer, det ”jag” 

som beskrivs i socialisationsprocessen (Trost & Levin, 2008), och företagets normer (Robbins 

& Judge, 2011).  

S1 från Sparbanken berättar att när de först fick mail om de nya rutinerna var det många 

anställda som uppfattade detta som att de hade gjort något fel och blev oroliga för vad som 

hade hänt. N1, N2, och S3 uttrycker oro för vad som skulle kunna hända i gruppen om någon 

rapporterade; att det skulle kunna bli dålig stämning om detta hände och att detta kan bli 

jobbigt på arbetsplatsen. N1 nämner att valet till att rapportera skulle bli en avvägning mot 

vad det handlade om. Detta eftersom det skulle kunna bli jobbigt och dålig stämning på 

arbetsplatsen om någon rapporterade. Enligt det tredje steget i Micelis och Nears teori 

(Banisar, 2006) finns det tre sätt att agera på när en oegentlighet upptäcks. Att ”prata med 

kollegan det gäller” kan inte solklart anses falla under någon av dessa tre kategorier. Dock 

kan det ses som att den anställde väljer att blåsa i visslan, eftersom att denne väljer att berätta 

vad som är fel för kollegan (Ibid). Fördelen för den anställde blir att denne inte riskerar att 

råka ut för några repressalier från organisationen i det fjärde steget (Ibid). Dock kan 

repressalierna komma från kollegorna istället, om kollegan som problemet tas upp med väljer 

att hantera detta som till exempel ett klagomål, istället för den hjälp som respondenterna 

menar att detta skulle vara. Utgången av en anställds kontakt med sin kollega i denna fråga 

skulle kunna påverkas av hur stark sammanhållning och kontakt det finns i gruppen.  

 Majoriteten av respondenterna tror att de skulle kunna tycka att det var jobbigt om en 

rapportering skedde på arbetsplatsen och att det skulle kunna bli ett orosmoment i gruppen. S2 

tror att denne skulle bli nervös och att det är svårt att tänka sig att någon skulle göra fel med 

flit. Respondenten skulle bli orolig för att det var denne, eller någon nära kollega, som har 

blivit anmäld. Tidigare forskning, och Micelis och Nears teori om fyra steg (Banisar, 2006), 

har också visat att rapportering kan leda till problem på arbetsplatsen, så respondenternas 

farhågor är inte ogrundade. Hur stark teamkänsla (Robbins & Judge, 2011) det finns på en 

arbetsplats kan som tidigare nämnts påverka hur de anställda hanterar och svarar på en 

rapportering. Normerna i företaget är ett område som bör påverka vad som händer en 

visselblåsare eftersom normerna är en av de delar som beskriver vad som anses vara okej 

inom företaget, eller inom det rörda teamet och på så sätt dikterar vad som är okej för teamet 

att göra (Ibid). 

Respondenternas känslor inför en rapportering kan kopplas till teorin om jaget i 

socialisationsprocessen, då det egna samvetet träder in och tillsammans med kulturen och 

normerna på arbetsplatsen har en påverkan för om den anställde väljer att rapportera eller inte 

(Trost & Levin, 2008).  

Respondenterna uppger att de känner sig bekvämare med att ta upp eventuella problem direkt 

med sina kollegor och skulle dra sig för att faktiskt rapportera om det behövdes. Alla säger 

dock att de skulle rapportera om de ansåg att det verkligen behövdes. De uttrycker att de tror 

att rapportering skulle kunna påverka arbetsplatsen negativt och att de själva tror att de skulle 

tycka att det var jobbigt om någon rapporterade. De tillfrågade respondenternas svar tyder på 

att de tycker att whistleblowing är mer negativt än vad de själva kanske vill erkänna, eftersom 
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de drar sig för att rapportera och tror att rapportering skulle kunna leda till negativitet på 

arbetsplatsen.  

5.4 Hur respondenterna tror att whistleblowing skulle påverka gruppen 

Att blåsa i visslan kan leda till komplikationer för personen som väljer att göra det 

(Rothschild & Miethe, 1999), men kan också leda till oroligheter i organisationen. Om 

rapportering används på rätt sätt kan detta påverka organisationen positivt (Gerald, 1996) och 

de etiska värderingarna inom organisationen påverkar hur bra de anställda mottar nya system 

och rutiner. (Robbins & Judge, 2011) De anställda förväntas arbeta tillsammans utefter de nya 

reglerna och eventuella rapporteringar på en arbetsplats bör påverka gruppen på ett eller annat 

sätt. 

Alla de tilltalade respondenterna säger sig arbeta i det som i teoriavsnittet beskrivs som ett 

team (Ibid), de vill känna tillit till sina medarbetare och att de ska kunna ha en relation där de 

kan lita på varandra och finnas till hands när det behövs. S3 anser att det ingår i ett bra 

arbetsklimat att de anställda kan lita på varandra och på att de andra gör sitt jobb på rätt sätt 

och N1 menar att de anställda har ett stort ansvar till att hålla koll på varandra och se till att 

ingenting går fel på arbetsplatsen. Och om det är bra stämning på en arbetsplats tror N1 att 

whistleblowing inte skulle behövas lika mycket. Alla säger att de hellre tar upp problem direkt 

i arbetsgruppen eller med den kollega som det gäller, alternativt med sin närmsta chef istället 

för att rapportera. Det kan ledas till att de säger att de vill ha tillit till sina arbetskamrater och 

att de ska kunna fortsätta arbeta som ett team även om whistleblowing införts som rutin på 

arbetsplatsen och att de vet att de kan bli rapporterade av en arbetskamrat. Normen inom de 

olika aktuella arbetsgrupperna (Ibid) kan ses vara att de i första hand löser problem inom 

gruppen innan de rapporterar till annan instans inom organisationen.  

Normer har en betydande roll i vad som också kan benämnas som småsaker av 

respondenterna och som de då inte rapporterar eller känner att de vill rapportera. Normerna 

när det gäller hur rapportering ska användas inom de olika representerade organisationerna 

har många likheter.(Ibid) Fyra av respondenterna, N1, N3, S2 och S3, upplever att det kan 

förstöra tilliten i gruppen om det sker en rapportering. S1 nämner att om denne skulle göra en 

anmälan skulle det vara anonymt, för att kunna fortsätta arbeta på som vanligt utan att 

kollegorna skulle veta vem det var som hade gjort anmälan. De är mer eller mindre överens 

om hur de vill och kommer att använda sig av rapporteringen oavsett vilken av de 

representerade företag som de kommer ifrån. Respondenterna är mer benägna att stå upp för 

sitt team och dessa relationer än att de vill vara arbetsgivaren till lags vad gäller användandet 

av rapportering i alla lägen. Teambilden på de olika arbetsplatserna är stark och N2 och N3 

nämner att deras närmsta chef antagligen skulle ta illa upp om de rapporterade till någon 

annan än dem (Ibid). Flera av respondenterna, N2, N3, S1 och S2, uttrycker att de tror att 

chefer och medarbetare hellre skulle se att de går till dem först än att rapportera direkt om det 

skulle vara någonting som är fel. Fyra av respondenterna, N1, S1, S2 och H1, tror att de 

närmaste cheferna hellre vill att de anställda kommer till dem i första hand istället för att 

rapportera högre upp. S1 nämner också att den normala vägen är att i första hand ta problem 

med närmsta chefen. Men att det vid svårare fall kan vara skönt för chefen att någon annan tar 

hand om och utreder problemet, vilket gör att känslan och tilliten inom teamet inte går 
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förlorad. N1 nämner att denne upplever att det är troligare att de kollegor på arbetsplatsen 

som har ett bra samarbete tillsammans och med chefen skulle rapportera händelser än de som 

inte har det. 

En respondent, S3, nämner att de tror att synen inom arbetsgruppen påverkas av hur cheferna 

väljer att implementera rutinen. Två respondenter, N2 och H1, tror att inställningen till 

whistleblowing är positiv på arbetsplatsen och att ledningen har gjort sitt bästa för att det ska 

vara så. Ledningen och cheferna uppfattas av S1 och S3 vara positivt inställda till 

whistleblowing eftersom det leder till att problem stannar internt inom företaget och deras 

teamkänsla finns kvar trots att problem uppstår. (Robbins & Judge, 2011) Det som tas upp i 

Utilitarianismen blir då väsentligt för chefer att ta hänsyn till för att kunna få hela personalen 

med sig i de nya rutinerna och att de ska kunna användas i arbetet på ett fördelaktigt sätt. 

(Ibid) Om det redan är dålig stämning på en arbetsplats tror N1 att det är lättare för anställda 

att rapportera till någon som inte är anställd på samma ställe. 

Respondenterna upplever att cheferna har gjort vad de kunnat för att få personalen med sig 

vid implementeringen och hur de nya rutinerna ska användas. Respondenterna tycker alla att 

det är bättre att ta upp problem i gruppen i första hand. Uppfattningarna om vad som kan vara 

ett problem upplevs som att de kan vara olika från person till person och styrs mycket av 

gruppens normer (Ibid). S3 och H1 tror dock att chefen inte skulle ha några problem med att 

de rapporterade till en annan enhet. De tror att cheferna i svåra situationer kan tycka det är 

skönt att slippa ta hand om problemet på egen hand och att det finns folk som kan hjälpa dem.  

Det nämns av flera respondenter att känslan inom arbetsgruppen och hur de är som personer 

kan påverka hur de tar om de blivit rapporterade av någon annan och om de skulle kunna 

rapportera in något som någon annan har gjort. De som arbetar på mindre kontor har en 

mindre benägenhet att ta till rapporteringen då de är rädda för spekulationer om vem som har 

rapporterat och att teamkänslan i gruppen ska bli förstörd. N2 och S2 känner att de kan vara 

mer sårbara på ett mindre kontor då det blir lättare att gissa vem eller vilka det rör sig om när 

det händer något på arbetsplatsen, gentemot hur det ser ut på ett kontor med fler medarbetare. 

Ju färre kollegor desto större chans att kollegorna vet eller tror sig veta vem det är som har 

rapporterat. De som rapporterar kan även belägga sig själva med skuldkänslor och jaget (Trost 

& Levin, 2008) kan påverkas då samvetet kan göra det jobbigt att gå till jobbet om känslan av 

att ha svikit någon finns. Detta kan enligt N2 vara en anledning till att anställda vid mindre 

kontor inte rapporterar felaktigheter. N2 tror att på ett mindre kontor skulle en eventuell 

rapportering kunna leda till att alla på kontoret blev misstänkta för att vara delaktiga i de 

felaktigheter som har skett.  

Alla respondenter tror att en rapportering skulle kunna följas av en förändrad attityd på 

arbetsplatsen och att detta är något som måste tänkas på om man funderar på att rapportera 

något. H1 tror att hur gruppen reagerar påverkas mycket av personligheterna i gruppen och att 

ju känsligare kollegorna är desto större osämja kan det bli. Respondenterna är alla eniga om 

att det kan bli tryckt stämning och alla skulle undra vad som hade hänt, vem som hade anmält 

och vem som hade blivit anmäld. Det skulle av gruppen enligt S1 kunna uppfattas som 

skvaller och mötas med illvilja av kollegor och chefer. Det kan bli orolig stämning i gruppen 
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om det händer något och det blir efterverkningar på arbetsplatsen, till exempel i form av att 

någon får sluta. Än en gång är det viktigt för cheferna att se hur de informerar och inför de 

nya rutinerna för att få personalen att kunna och vilja använda rutinerna för whistleblowing 

(Robbins & Judge, 2011). Därför är det enligt S1 viktigt att anmälan sköts på ett bra sätt och 

att fel information inte kommer ut till personalen utan att det stannar hos de det rör sig om. 

Det är viktigt att försöka undvika att det uppstår massa spekulationer på arbetsplatsen.  

Samvetet kan påverkas negativt om den som rapporterar känner att de har gått emot de normer 

om tillit som finns inom arbetsgruppen, vilket kan leda till att teamkänslan på arbetet minskar 

och arbetssituationen kan komma att bli jobbig.(Ibid) Det kan enligt N1 kanske bli svårt att 

jobba kvar på en arbetsplats om man har valt att rapportera någonting stort och att det kanske 

är först när folk slutar som de vågar avslöja saker. Respondenten skulle inte heller kunna 

tänka sig att rapportera externt för att denne jobbar på ett litet kontor och tror att det skulle 

kunna bli tufft att arbeta kvar efteråt och att det inte skulle vara populärt bland kollegorna att 

någon gjorde detta. 

De olika respondenterna känner på ett eller annat sätt att om de rapporterar vill de veta att det 

händer något med det som de rapporterat och att det inte bara försvinner på vägen eller glöms 

bort. Tre respondenter, N2, S1 och H1, nämner att det är bra om rapportering finns, men bara 

om det sköts på rätt sätt så att det leder någonvart och det märks att det blir någon skillnad. 

Två respondenter, S1 och H1, ifrågasätter vad som händer efter anmälan. De två 

respondenterna ifrågasätter hur återkopplingen kommer se ut och hur de ska få veta vad 

efterverkningarna av en rapportering blir. H1 ifrågasätter även vilken typ av återkoppling som 

sker till chefen och arbetsplatsen om någon rapporterar, och tycker att det är viktigt att i alla 

fall chefen får information om att en rapportering har skett. H1 uttrycker också misstankar om 

att interna rapporter kan ”komma bort” på vägen och att det finns möjlighet att det inte händer 

någonting om de rapporterar. För att de ska kunna få en bra känsla på själförverkligande-

planet är det viktigt att ha ett syfte och en belöning när personalen rapporterar händelser. 

(Robbins & Judge, 2011) I det här fallet kan det vara att det tas på allvar och blir en 

förbättring och förändring av det som rapporterats så den som rapporterar känner att det var 

värt att riskera tilliten i sin arbetsgrupp med att rapportera. H1 anser att om det ska bli ett krav 

på de anställda att de måste rapportera är det mycket viktigt att rapporteringen och 

uppföljningen sköts på rätt sätt.  

S2 och S3 tar upp att de tror att kollegorna kan bli lite oroliga bara över möjligheten att kunna 

bli anmäld om något går fel, och att det uppfattas som att man kan bli anmäld även om inget 

fel har begåtts om missförstånd uppstår, vilket kan skrämma upp kollegorna lite grann. Det 

kan uppstå nervositet i gruppen bara av att veta att möjligheten finns att bli anmäld och de 

anställda kan börja ifrågasätta sina handlingar. S2 ger som exempel att man blir lite nervös 

när polisen står och gör nykterhetskontroller vid vägen, även om man själv vet att man är 

nykter. En av de andra respondenterna nämner att mycket av arbetet som de gör är lite utav ett 

lagarbete och att de ofta ber sina kollegor om hjälp, vilket skulle kunna leda till att de har fått 

lära sig ”fel” av någon av kollegorna. S2 menar att detta kan leda till att gruppen omedvetet 

gör fel för att de fått lära sig att göra på det sättet, vilket kan leda till nervositet i gruppen. 

Vikten av att arbetet och implementeringen av rutinerna är en stor del i att få personalen ”med 
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på tåget” och kunna känna att de kan bibehålla teamkänslan i gruppen samtidigt som de gör 

det som rutinerna kräver av dem (Robbins & Judge, 2011). 

Respondenterna uppger att de tror att en eventuell rapportering skulle kunna påverka gruppen 

negativt. De tror att rapportering kan leda till en förändrad attityd på arbetsplatsen och 

eventuella efterverkningar från ledningen som inte nödvändigtvis behöver vara positiva. De 

uppfattar det också som att bara möjligheten att kunna bli rapporterad kan komma att skapa 

oro i gruppen. Hur rapporteringen kommer fungera på arbetsplatsen tros påverkas av hur 

organisationen, dess ledning och chefer informerar om rutinerna. Respondenterna ifrågasätter 

också vad som kommer att hända efter en anmälan och hur återkopplingen till de anställda 

kommer att ske.  

6 Slutsats 

Syftet med studien var att utveckla förståelsen för anställdas uppfattning om begreppet 

whistleblowing och användandet av whistleblowing som en metod för internrapportering i den 

befintliga organisationen och verksamheten. 

Bankerna har nu har krav på sig att utveckla och bibehålla metoder för riskkontroll och 

hantering i sin verksamhet. Därför är det viktigt för bankerna att ta i beakting att de anställda, 

trots att de både uppmuntras till och förväntas följa de nya rutinerna, inte nödvändigtvis har 

en positiv uppfattning om arbetssättet som de utger sig för att ha när de blir tillfrågade. 

Resultatet av undersökningen visar att de anställda hade en blandad uppfattning av 

whistleblowing, där majoriteten, men inte alla, kände till begreppet från början. Två personer 

nämnde externa visselblåsare som exempel på vad begreppet betydde för dem, medan tre 

stycken drog paralleller mellan ordet whistleblowing och företagsrutiner. De anställda var 

dock alla bekanta med begreppet internrapportering, vilket enligt Scott och Rains (2005) är ett 

begrepp som kan likställas med whistleblowing. De anställda uppger att de ser whistleblowing 

som något positivt och bra för företaget. Några av respondenterna uppger att de har fått 

information om whistleblowing av företaget de arbetar på. I denna information har de inte fått 

någon information om de regler som finansinspektionen har infört. Detta kan betyda att 

företagen väljer att inte ge ut denna information för att minska pressen på de anställda och på 

så sätt också eventuell negativitet som kan uppkomma i samband med krav på nya rutiner för 

de anställda. När whistleblowing ska hanteras som en rutin i företaget kan det vara bra att 

företaget tar i beaktning att det rutinmässiga handlingssättet kan påverka de anställdas 

positivitet till att rapportera. 

Dock har respondenterna varierande kunskaper om vad whistleblowing betyder och vad som 

förväntas av dem i rapporteringsprocessen, samt vad som de själva kan förvänta sig av 

processen när de själva rapporterar. De uttrycker osäkerhet inför processen och dess följder, 

vilket skulle kunna leda till en motvilja att rapportera. Respondenternas svar tyder på att de, 

trots att de själva uppgett att de tycker att whistleblowing är bra, inte egentligen håller med 

om att det är så. De verkar ha en mer negativ inställning till rapportering och ser det mer som 

en "nödlösning” än som ett hjälpmedel i den dagliga verksamheten. Respondenterna uppger 

att de helst tar kontakt direkt med sina kollegor och närmaste chefer och avstår från att 
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rapportera till andra enheter om de kan. De tycker att det känns bäst att ta kontakt direkt med 

sina kollegor och försöka lösa problemen utan att dra in andra i dem. Dock säger de att de 

kommer använda sig av de nya rutinerna när det rör sig om större problem, till exempel 

anställda som stjäl pengar från kunder. De kommer alltså enligt egen utsago främst att 

använda sig av whistleblowing i situationer som de upplever vara så allvarliga att de inte kan 

hantera dem själva. 

De anställdas negativa inställning till whistleblowing syns också i deras föreställning om hur 

rapportering skulle kunna påverka gruppen och kollegorna på arbetsplatsen. De uttrycker oro 

för att det skulle kännas oroligt och nervöst i gruppen om någon rapporterade och att de hellre 

tar saker direkt med kollegorna då en anmälan skulle kunna medföra dålig stämning och oro 

inom gruppen. Enligt Robbins och Judge (2011) är det i ett team viktigt att det finns 

förtroende mellan medlemmarna, vilket kan vara en anledning till att de anställda hellre pratar 

med sina kollegor än rapporterar. Om de upplever att rapportering är ett svek mot kollegorna 

kan detta minska deras vilja att rapportera.  

Det är alltså svårt för de anställda att vid denna tidpunkt riktigt kunna föreställa sig vad 

resultatet av en rapportering skulle bli eftersom de uppger att de inte har mycket tidigare 

erfarenhet. Det är dock viktigt för organisationen att ta i beaktning att de anställda trots sin 

bristande erfarenhet har en viss negativ inställning till hur whistleblowing skulle kunna 

påverka dem personligen. Eftersom de upplevs som negativa till rutinerna är frågan dock om 

de faktiskt kommer att använda sig av rutinerna eller om de bara säger det. Om de är negativt 

inställda så finns möjligheten att de väljer bort rapporteringen, trots att de själva nu tror att de 

skulle välja att rapportera. 

Denna studie har bidragit till att öka förståelsen för hur anställda uppfattar whistleblowing och 

användandet av whistleblowing som en metod för internrapportering inom företag. 

Respondenterna i denna studie säger sig uppfatta whistleblowing som någonting positivt och 

önskvärt inom organisationen. Men trots detta visar resultaten av studien att respondenterna 

har en negativ uppfattning om whistleblowing. Resultaten från denna studie kan användas för 

att i vidare forskning för att bättre förstå hur anställda inom olika typer av organisationer 

uppfattar whistleblowing och användandet av begreppet som en metod för internrapportering 

inom organisationen.  

7 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie är gjord precis i början av finansinspektionens införande av de nya 

reglerna om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, skulle det vara intressant att 

genomföra en mer djupgående studie på en bank som har infört rapporteringsrutiner. Genom 

att följa banken under en längre period och undersöka hur de anställda anpassar sig till och 

faktiskt utnyttjar rutinerna om tillfälle att göra detta dyker upp skulle en större förståelse för 

de anställdas känslor inför rapporteringen kunna uppnås. 

Då denna studie visar på att de anställda har en negativ inställning till internrapportering så 

kan det vara av intresse för företag i bankvärlden att undersöka vad de kan göra för att de 

anställda ska få en mer positiv inställning till rapportering. Det diskuteras i detta arbete att 
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bland annat normer påverkar hur de anställda ser på rapportering inom företaget och att kultur 

inom företaget kan påverka de anställdas åsikter. Vilket gör att det kan vara intressant att 

undersöka vilka åtgärder som ledningen kan ta för att bättre implementera whistleblowing i 

företaget.  

Forskningsspår som författarna till denna uppsats valde bort var till exemepl ålder, 

arbetslivserfarenhet, bankernas storlek och bankernas lokalisering. Men efter att ha genomfört 

studien uppmuntrar författarna till vidare studier inom området, bland annat eftersom en av 

respondenterna under intervjun nämnde att denne trodde det var lättare att säga ifrån för en 

person som jobbat längre på arbetsplatsen och hade mer kunskaper. Det skulle därför vara 

intressant att vidare undersöka om personers rapporteringsvilja ökar med åldern eller 

erfarenhet. Eftersom bankanställda kan ha olika förutsättningar beroende på hur deras 

arbetsplats ser ut och var de jobbar någonstans, till exempel jämförelsevis en liten ort mot en 

stor ort, kan det också vara av intresse att genomföra studier som specifik undersöker 

förhållanden mellan olika bankkontor.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 

1. Vad tänker du på när du hör ordet whistleblowing?  

Information som efter första frågan getts till respondenterna; 

”Finansinspektionen har kommit med nya regler som säger att företag inom 

finanssektorn måste ha interna rapporteringssystem för att underlätta riskkontroll och 

hantering. Intern rapportering kan kallas whistleblowing med ett annat namn och 

innebär alltså att anställda inom organisationen rapporterar när de upptäcker saker 

som de anser vara felaktiga. Vi undersöker därför nu hur anställda ser på 

whistleblowing och användningen av det som en intern rapportstrategi.”  

2. Känner du till finansinspektionens nya regler? 

3. Vad tycker du om whistleblowing? (Hur tycker du att det ska användas?) 

4. Finns det någon typ av internt rapporteringssystem på din arbetsplats?  

5. Hur tror du att ett intern rapportsystem, whistleblowingsystem, skulle se ut? (Om det 

finns, hur ser det ut?) 

6. Internrapportering blir med den nya lagen en företagsrutin; hur uppfattar du detta? 

(Hur skulle ditt arbete påverkas?) 

7. Vilka fördelar och nackdelar ser du med internrapportering? 

8. Vad tror du skulle få dig att rapportera? 

9. Vad tror du att din arbetsgivare tycker om intern rapportering? 

10. Vad tror du att dina kollegor tycker om intern rapportering? 

11. Skulle du i något fall kunna känna dig mer bekväm med att rapportera externt? 

12. Om whistleblowing skulle användas, eller har använts på din arbetsplats; hur tror du 

att du och dina kollegor skulle reagera? 

13.  Hur tror du att din arbetsgivare skulle reagera om du rapporterade något som du anser 

felaktigt? 

 

 

 


