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Sammanfattning 
Intern kontroll är ett område som blivit allt viktigare för kommuner att fokusera på de senaste åren. 

Ökad vetskap kring oegentlighetetsskandaler, vilket kan ha orsakats av att en visselblåsare 

avslöjat ett missförhållande, är en bidragande faktor. Att blåsa i pipan kan dock innebära en risk 

för individen, men om ingen vågar tala kan organisationen ta skada. Syftet med denna uppsats 

är att utforska hur visselblåsning kan fungera som en del av den interna kontrollen i en kommun, 

samt vad som möjliggör och hindrar för kommunalt anställda att rapportera oegentligheter.  

 

En kvalitativ fallstudieundersökning genomfördes i Kristianstads kommun, vilken bygger på en 

abduktiv ansats. Majoriteten av empirimaterialet samlades in genom tio semistrukturerade 

intervjuer, vilka genomfördes på olika organisationsnivåer. Vi har valt att analysera olika faktorer 

utifrån ett individ-, grupp- och arbetsmiljöperspektiv. Resultatet är att visselblåsning kan vara en 

del av en kommuns interna kontroll genom att kommunen inför en visselblåsarfunktion där 

anställda anonymt kan rapportera oegentligheter. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att en 

eventuell formalisering av en visselblåsarfunktion skulle kunna orsaka svårigheter för 

utredningsprocessen. Den empiriska undersökningen identifierade olika faktorer som möjliggör 

och hindrar rapportering av oegentligheter. Den faktor som främst visats möjliggöra rapportering 

är ett gott ledarskap från den överordnande chefen, vilken ska stötta och inge tillit. Den faktor 

som främst visats hindra rapportering är repressalier i form av försämrade arbetsrelationer inom 

arbetslaget. Den empiriska undersökningen identifierade även vissa faktorer som både möjliggör 

och hindrar rapportering av oegentligheter, vilket indikerar på en komplex situation som 

organisationer bör vara medvetna om.  

   

Uppsatsen ger ett samhälleligt bidrag genom att öka kännedomen kring oegentligheter inom 

kommuner. Om oegentligheter får pågå under en längre tid kan det orsaka orättvisor för 

kommande generationer.  
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In the last years, research has increasingly focused on internal control of municipalities. Increased 

awareness about wrong-doing scandals, which may have been caused by a whistleblower who 

has revealed an irregularity, is a contributing factor. Blowing the whistle could however signify a 

risk for the individual, but if no one dares to speak the organization could be damaged. The 

purpose of this dissertation is to explore how whistleblowing could work as a part of the internal 

control in a municipality, and also what enables and hinders employees of the municipality to 

report wrong-doings.   
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel introduceras bakgrunden till uppsatsen. I bakgrunden 

poängteras vikten av svenska kommuners transparenta arbete, vilket har ifrågasatts 

särskilt den senaste tiden. Detta utvecklas i en problematisering som mynnar ut i studiens 

två forskningsfrågor och dess syfte. Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Kommuner arbetar på medborgarnas uppdrag där demokrati, rättssäkerhet och effektivitet 

är grundläggande värden för all verksamhet. Medborgarnas förtroende för den offentliga 

förvaltningen är lätt att skada och mödosam och tidsödande att bygga upp på nytt 

(Finansdepartementet & Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). Skandaler inom den 

offentliga sektorn, där både förtroendevalda och ledande tjänstemän vårdslöst eller 

omoraliskt hanterat offentliga medel, har särskilt under de senaste åren uppmärksammats 

och skapat rubriker i media (Paulsson Rönnbäck, 2013; Dyrssen, 2014; Milder, 2013).  

 

Till följd av allmänhetens ökade vetskap om olika skandaler har den tidigare oprioriterade 

frågan gällande intern kontroll blivit allt viktigare för kommuner att fokusera på. Den 

ökande kännedomen har bidragit till att allmänheten kräver en högre transparens från 

kommuner, gällande bland annat kostnadseffektivitet. En anledning till att medborgarna 

kan ställa krav på denna transparens bygger på att de har rätt till information om både 

kostnader och kvalitet gällande kommunens verksamhet. Detta leder till högre krav på 

kommuners interna kontroll (Haglund, Sturesson & Svensson, 2005; Holmberg, 2010).  

Svensson, Wood och Callaghan (2004) belyser även vikten av intern kontroll i syfte att 

försäkra organisationen och dess anställda om att verksamheten drivs på ett korrekt sätt. 

En utav flera definitioner av intern styrning och kontroll för kommunal verksamhet är 

följande:  

 

Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska som den 

professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad 

för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig 

och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och 
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informationen om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, före-

skrifter, riktlinjer m.m. (Svensson, 2012, s.26)  

 

Intern kontroll är en av flera faktorer som indikerar på en trovärdig och stabil verksamhet. 

Alla verksamheter har någon form av intern kontroll, men graden av intern kontroll är 

något som skiljer sig åt (Widengren & Wendt, 2014). Viktigt att understryka är emellertid 

att intern kontroll inte endast är ett system som implementeras och sedan sköter sig själv. 

Människans påverkan är av hög betydelse, vilket poängteras i en intervju för tidningen 

Balans:   

 

Det går att ha hur många kontroller som helst, men med “fel” anställda kommer 

du ändå att få problem. Reglerna som man har inom företaget är ett sätt att stödja 

de anställda att göra rätt, inte att kontrollera dem. (Danielsson, 2012, s.20) 

  

Uttalandet ovan bekräftar att i en kommun räcker det inte med en hög grad av intern 

kontroll om den inte sköts på rätt sätt och av rätt personer. Media har uppmärksammat 

flertalet fall där den interna kontrollen inte fungerat på ett tillförlitligt sätt, vilket bland 

annat Dyrssen (2014) och Milder (2013) har skrivit om för Sveriges Radio och Paulsson 

Rönnbäck (2013) för Svenska Dagbladet. Ett exempel offentliggjordes i Sveriges 

Televisions program Uppdrag granskning som rapporterade att politiker i Staffanstorps 

kommun rest utomlands och köpt sprit för skattebetalarnas pengar (Paulsson Rönnbäck, 

2013). Ytterligare ett exempel är avslöjandet av misstänkt korruption i Göteborgs stad, 

vilket ledde till att sju av tio åtalades för bland annat grovt bedrägeri, mutbrott och 

bestickning (Milder, 2013).  

 

En förutsättning för att oegentligheter och allvarliga felaktigheter skall kunna uppmärk-

sammas är att det finns uppgiftslämnare, så kallade visselblåsare, som avslöjar dessa 

(Hersh, 2002). Handlingen som visselblåsaren utför beskrivs metaforiskt med att 

personen blåser i en visselpipa när denna uppmärksammar oegentligheter som är av 

illegal, omoralisk eller illegitim karaktär (Wikland, 2012; King, 1997). Begreppet 

visselblåsare tog sin utgångspunkt i USA på 1960-talet, under benämningen whistle-

blower. Viktigt att belysa är dock att personer som rapporterar oegentligheter har funnits 

i alla tider, men det var inte förrän under 1960-talet som begreppet initierades (Larsson, 

2012; Almgren, 2012). 
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1.2 Problematisering 

Internationella oegentlighetsskandaler i den offentliga och privata sektorn har haft en 

märkbar effekt på organisationers generella behov att bevisa att de är oskyldiga 

(Svensson, Wood & Callaghan, 2004). Företaget Enron, tillsammans med revisionsbyrån 

Arthur Andersen, är en utav många skandaler som kommit till allmänhetens kännedom 

på grund av en visselblåsning. I detta fall var det Sherron Watkins, på företaget Enron, 

som valde att blåsa i pipan externt efter det att hon först rapporterat internt (Svensson, 

Wood & Callaghan, 2004; Walenta, 2015; Jörgensen, 2002).  

 

Hersh (2002) beskriver visselblåsning som en rapportering av oegentligheter och redogör 

för de konsekvenser som en visselblåsning kan innebära för en anställd. Att rapportera 

kan medföra en risk där den anställda kan förlora arbetet, få försämrade arbetsrelationer 

eller orsaka psykisk ohälsa. Riskerna för individen är således av allvarlig karaktär, men 

konsekvenserna av att ingen väljer att rapportera om oegentligheter kan också vara 

mycket allvarligt för organisationen (Cho & Song, 2015; Hersh, 2002). Smith (2010) 

understryker att visselblåsning kan och bör vara en del av en organisations normala avsikt 

av att prestera på ett ärligt sätt. Vidare poängterar Smith (2010) att organisationer kan 

påverka de anställdas val om att rapportera oegentligheter. Eftersom kommuner arbetar 

på medborgarnas uppdrag och i deras intresse, är det viktigt att de anställda tar sitt ansvar 

och rapporterar om de uppmärksammar oegentligt beteende (Finansdepartementet & 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

 

Internationell uppmärksamhet av visselblåsning och dess konsekvenser, i kombination 

med vetskapen om de risker som en visselblåsning kan innebära för en anställd, påverkar 

den interna kontrollen i Sverige (Hersh, 2002; Haglund m.fl., 2005). Det är viktigt att 

företagsledningen kommunicerar och är tydliga med att den interna kontrollen tas på 

allvar. Likaså är det viktigt att de anställda ska kunna känna tillit i att rapportera om de 

misstänker oegentligheter, utan att riskera negativa påföljder (Danielsson, 2012).  

 

Visselblåsaren Per Kornhall skildrar en liknande situation i en debattartikel för Svenska 

Dagbladet, där han poängterar att korruption framförallt sker inom den kommunala 

sektorn. Kornhall understryker även att det bör vara tydligt att tjänstemän har rätt att 
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larma när den kommunala verksamheten inte uppfyller den nationella lagstiftningen 

(Kornhall, 2015). Verkligheten ser dock inte ut så i praktiken. Anställda kan inte larma 

utan att riskera negativa påföljder, vilket eventuellt hindrar visselblåsare från att 

rapportera oegentligheter (Danielsson, 2012; Hersh, 2002).  

 

Möjligheten för att anställda ska kunna agera moraliskt korrekt utan risken att bli straffade 

har dock kommit en bit på vägen. Arbetet med att visselblåsning ska bli en del av en 

organisations interna kontroll är idag i ett utvecklingsstadium. Regeringen gav ut ett 

betänkande under år 2014 där de föreslår ett ökat skydd för arbetstagare som rapporterar 

oegentligheter (SOU, 2014:31). Detta betänkande har dock inte trätt i kraft ännu, vilket 

innebär att rapportering av oegentligheter fortfarande är en handling som innebär en risk 

för de anställda.  

 

Som presenterat i diskussionen ovan har viss forskning gjorts på visselblåsning inom den 

offentliga sektorn (Svensson, Wood & Callaghan, 2004; Smith, 2010; Cho & Song, 

2015). I Sverige har det dock inte forskats mycket kring visselblåsningsfenomenet 

överlag (Hedin & Månsson, 2012). I den forskning som finns tydliggörs det inte hur 

visselblåsning kan fungera som en del av den interna kontrollen och inte heller hur 

processen för visselblåsning ser ut inom kommuner. Det redogörs inte heller för hur det 

går till när en anställd ska rapportera en oegentlighet. Tidigare forskning efterfrågar även 

ytterligare forskning beträffande interna rapporteringskanaler i olika organisationer 

(King, 1997). Detta leder oss in på forskningsfrågorna för denna uppsats, vilka ska täcka 

en del av denna kunskapslucka: 

 

• Hur kan visselblåsning fungera som en del av den interna kontrollen i en kommun? 

• Vad möjliggör och hindrar för kommunalt anställda att rapportera oegentligheter? 

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att utforska hur visselblåsning kan fungera som en del av den interna 

kontrollen i en kommun, samt vad som möjliggör och hindrar för kommunalt anställda 

att rapportera oegentligheter.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I detta första inledande kapitel har bakgrunden och 

problematiseringen introducerats, vilket har lett fram till en kunskapslucka som delvis 

ska täckas genom uppsatsens frågeställningar och syfte.  

 

Det andra kapitlet redogör för den teori uppsatsen bygger på. Kapitlet inleds brett med 

en presentation av intern kontroll som senare smalnas av för att presentera hur vissel-

blåsning kan fungera som en del av den interna kontrollen i en kommun. Därefter 

diskuteras olika faktorer som kan möjliggöra och hindra anställda att rapportera 

oegentligheter. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens teoretiska referens-

ram som är baserad på koncept utifrån utvalda teorier.  

 

I det tredje kapitlet redovisas uppsatsens vetenskapliga och empiriska metod. Kapitlet 

inleds med att beskriva forskningens ansats för att sedan presentera forskningsstrategin, 

datainsamlingsmetoden och urvalet. Vidare presenteras hur materialet bearbetats. 

Avslutningsvis diskuteras etiska aspekter, generaliserbarhet och extern validitet. 

  

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras empirin från undersökningen, vilken analyseras 

utifrån tidigare teorigenomgång.  

 

I uppsatsens femte och sista kapitel presenteras slutsatsen. I kapitlet görs även en 

reflektion kring de empiriska och teoretiska begränsningar som funnits i samband med 

denna uppsats studie. Kapitlet redogör sedan för praktiska och samhälleliga bidrag innan 

det avslutas med en presentation av förslag på framtida forskning.   
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2. Teori 

I följande kapitel utvecklas den teoretiska referensram som används senare i uppsatsen 

för att analysera det empiriska materialet. Den teoretiska referensramen bygger på 

koncept från Behavioral Reasoning Theory, Social Identity Theory och Ethical Climate 

Theory. Kapitlet inleds med en beskrivning av intern kontroll och begreppet vissel-

blåsning utvecklas som en del av den interna kontrollen i ett kommunalt sammanhang. 

Slutligen beskrivs teorierna mer ingående med en avslutande sammanfattning av det 

teoretiska ramverket som har utvecklats.   

2.1 Intern kontroll 

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, att det arbete som utförs sker på ett 

säkert sätt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Intern kontroll kan liknas vid en 

revision som företag gör på eget initiativ, ett verktyg som säkerställer organisationens 

verksamhet (Carrington, 2014). Intern kontroll behövs i alla företag och organisationer 

då den avser att förhindra potentiella misstag och kostsamma felaktigheter (FAR, 2006). 

En intern kontrollåtgärd kan exempelvis vara en kontroll av transaktioner för att verifiera 

att de förvaltas på ett tillförlitligt sätt (Carrington, 2014). Viktigt att belysa är dock att 

intern kontroll inte endast innefattar finansiella processer. Intern kontroll innefattas även 

bland annat av att regler och riktlinjer ska följas upp och att möjliga risker ska identifieras, 

bedöms och förebyggs (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).  

 

Den interna kontrollen har med åren fått en ökad betydelse för organisationer, såväl inom 

den privata som inom den offentliga sektorn (Vinnari & Skærbæk, 2014; Cho & Song, 

2015). En anledning till det är de uppmärksammade internationella skandalerna 

beträffande oegentligheter (Svensson, m.fl., 2004). Inom den kommunala sektorn har 

detta resulterat i ett ökat intresse för myndighetsledningen och deras ansvar för 

verksamheten (Duell, 2014). I den löpande verksamheten handlar intern kontroll om 

rutiner och processer, samt tillvägagångssätt som säkerställer att mål nås på ett säkert sätt 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). En välutvecklad rutin för rapportering av 

oegentligheter ökar allmänhetens förtroende för organisationen, eftersom det visar på att 

verksamheten övervakas (Malek, 2010). I praktiken ligger det i de anställdas uppdrag att 

organisera och genomföra merparten av den interna kontrollen. Intern kontroll är en 
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ständigt fortlöpande process som är mest effektiv om den är en integrerad del av 

verksamheten. Likaså är det viktigt att processen involverar alla i verksamheten, från 

högsta politiska ledning till den enskilt kommunalt anställda längts ner i hierarkin 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Haglund m.fl. (2005) illustrerar detta med 

ett exempel på en intern kontrollkedja inom området utbildning. Kedjan illustreras i figur 

2.1 där de olika organisationsnivåerna tydliggörs. Haglund m.fl. (2005) poängterar att det 

måste finnas ett välutvecklat rapporteringssystem mellan de olika nivåerna för att kedjan 

inte ska brytas. Ett väl fungerande system för intern kontroll lämnar inte utrymme för 

misstag eller oegentligheter (Carrington, 2014).  

 

 

Figur 2.1 Exempel på intern kontrollkedja  

(Baserad på: Haglund m. fl., Intern kontroll: En del av verksamhets- och ekonomistyrningen, s.80, 2005) 

  

Genom att arbeta med en löpande intern kontroll kan problem som finns i verksamheten 

åtgärdas direkt. Den interna kontrollen ger ansvariga en möjlighet att reagera omedelbart 

när en situation uppstår. Detta kan anses vara en fördel gentemot en kommunal revision 

där den som agerat fel pekas ut i efterhand istället (Karlsson, 2012). 

 

Kommuners verksamhet regleras bland annat av kommunallagen. Enligt denna lag ska 

nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har beslutat, samtidigt som föreskrifterna för verksamheten följs. Nämnderna 

ansvarar även för att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredställande sätt (Kommunallagen, SFS 1991:900, kap. 6, 7 §).  
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I Sverige finns även meddelarskydd, vilket har till syfte att skydda uppgiftslämnare vid 

publicering av deras information i media. Meddelarskyddet innebär bland annat att 

uppgiftslämnare har rätt att förbli anonyma när informationen publiceras. Skyddet gäller 

både inom den privata- och offentliga sektorn. Personer inom den offentliga sektorn 

skyddas även av efterforsknings- och repressalieförbud. Efterforskningsförbudet innebär 

att myndigheter inte får efterforska vem som är uppgiftslämnaren, medan repressalie-

förbudet innebär ett förbud mot att straffa en person som utnyttjat sin yttrandefrihet. 

Meddelarskyddet är reglerat i grundlagarna, Tryckfrihetsförordningen och Yttrande-

frihetsgrundlagen (Sveriges Radio, 2012; Slorach, Flemström, Gabinus Göransson & 

Hamskär, 2011).  

 

2.2 Visselblåsning som en del av intern kontroll 

Som nämnts i tidigare avsnitt är intern kontroll något som bör vara en integrerad del av 

verksamheten, samtidigt som det är viktigt att den involverar samtliga yrkesgrupper 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Genom en god intern styrning och kontroll 

kan problem undvikas, vilket leder till att visselblåsare inte känner ett behov av att 

rapportera externt (Wikland, 2012). Det finns inte någon etablerad definition av vissel-

blåsning internationellt men det förekommer ett antal olika definitioner i litteraturen. 

Larsson (2012) presenterar definitionen som används i denna uppsats, vilken framställs 

av Transparency International, en organisation som bedriver ett aktivt arbete för att upp-

märksamma betydelsen av visselblåsning. Transparency International definierar whistle-

blowing som: 

 

The disclosure of information about perceived wrongdoing in an organization, or 

the risk thereof, to individuals or entities believed to be able to effect action. 

(Larsson, 2012, s. 9)  

 

Om en oegentlighet identifieras och en visselblåsning sker, är det i de flesta fall av internt 

intresse att åtgärda problemet så snabbt som möjligt, eftersom oegentligheter ofta skapar 

kostnader och risker för organisationen om de får pågå en längre tid (Larsson, 2012). 

Visselblåsning betraktas som ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption, vilket i sin 

tur kan uppmuntra till en öppenhet i den offentliga sektorn (Pillay, Ramphul, Dorasamy 
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& Meyer, 2015). Tidigare forskning visar att organisationer som har visselblåsnings-

system tjänar på detta i längden då problem kan upptäckas i tid (Rothwell & Baldwin, 

2007). I vissa fall kan missförhållanden vara dolda för ledningen och i andra fall känner 

ledningen till missförhållandena, men av olika anledningar agerar de inte (Larsson, 2012). 

En förutsättning för att anställda ska kunna rapportera om en oegentlighet är att det finns 

kommunikationsvägar som upplevs som naturliga. Om de anställda identifierar 

missförhållanden men inte vet vart de ska vända sig, alternativt inte förstår betydelsen av 

att rapportera, kan ingen bedöma och ta itu med problemen (Carrington, 2014). 

   

Ett fåtal kommuner i Sverige har infört visselblåsarfunktioner för att uppmuntra och 

säkerställa att personer som vill anmäla oegentligheter har någonstans att vända sig 

(Göteborgs stad, 2012; Jönköpings kommun, 2016). Det finns dock anledning att 

diskutera fördelar och nackdelar med ett införande innan en visselblåsarfunktion 

implementeras i verksamheten. En fördel är att visselblåsare kan vara en källa till 

lösningar för organisationsproblem (Miceli, Near & Schwenk, 1991). En nackdel är dock 

att systemet riskerar att leda bort de personer som står för sina åsikter oavsett 

konsekvenser, personer med civilkurage. I vissa fall där det införts system som belönar 

visselblåsare som anonymt uppmärksammar och anmäler medarbetar eller överordnade 

har det missbrukats. En anledning är att anmälningarna har gjorts i fel syfte, bland annat 

för personlig vinning eller som hämndaktion (Slorach m.fl., 2011).   

 

Gruppaspekten är en annan påverkande faktor, utöver kommunikationsvägarna, som kan 

utgöra ett hinder för de anställda att rapportera. Tidigare forskning har visat att grupptryck 

kan påverka visselblåsningsprocessen, om gruppen gynnas av oegentligheten kan de 

utgöra ett hinder för observatören att blåsa i pipan (King, 1997). Det är viktigt att de 

anställda förstår betydelsen av att rapportera om de identifierar ett missförhållande. En 

anledning till det är att den mest effektiva granskningen av kommunal verksamhet sker 

löpande. Transparency International poängterar att kommunledningarna bör eftersträva 

att en löpande granskning av verksamheten blir ett naturligt inslag i den dagliga 

verksamheten (Karlsson, 2012).   
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Det finns inte bara fysiska hinder som kan förklara varför individer inte rapporterar om 

oegentligheter. Begreppet Wilful blindness har utvecklats för att förklara de mekanismer 

som ligger bakom att människor ibland, medvetet eller omedvetet, väljer att ignorera 

obehagliga omständigheter. Begreppet kommer ursprungligen från Common Law-

länderna1 och är ett rättsligt uppsåtsbegrepp som under senare år har används för att 

förklara människans beteende. Det kan i vardagen användas för att förstå varför somliga 

blundar för sin partners uppenbara otrohetsaffär eller varför andra ignorerar de uppenbara 

varningsklockorna kopplat till den globala uppvärmningsproblematiken (Larsson, 2012). 

Begreppet Wilful blindness kan därmed bidra som en förklaring till varför vissa individer 

väljer att ignorera oegentligheter och således inte rapporterar dem vidare.    

 

Om en anställd uppmärksammar att en arbetskamrat gör något oegentligt står denna inför 

ett val, att blåsa i pipan eller inte. Rapportören kan aldrig veta om hen blir en hyllad eller 

föraktad visselblåsare. Det finns många faktorer som spelar roll i valet om en individ 

väljer att rapportera. Vandekerckhove och Tcahuridu (2010) utforskade visselblåsning 

som en positiv handling, där de identifierade två olika grupper som blåste i pipan. Den 

ena gruppen rapporterade oegentligheter i ren välvilja medan andra gjorde det i juridiskt 

avseende. En annan undersökning visar att om överordnade chefer inte reagerar när 

medarbetare rapporterar oegentligheter är det sannolikt att det skapas en kultur där de 

anställda inte rapporterar. Det är viktigt att ledningen fungerar som förebilder, att de 

lyssnar och tar till sig av den framförda kritiken (Blenkinsopp & Snowden, 2016). 

 

Ytterligare en undersökning visar att anställda som anser att deras överordnade inte vill 

höra talas om problem inte heller rapporterar. Undersökningen visar också att många av 

de tillfrågade hade uppmärksammat någon oegentlighet de senaste två åren.  Flera av dem 

agerade dock inte, detta eftersom de ändå inte trodde att något skulle göras åt problemet 

(Miceli, Near & Morehead Dworkin, 2009). Om det råder ett öppet arbetsklimat på 

arbetsplatsen finns det större möjlighet för den som vill föra fram konstruktiv kritik. Detta 

kan i sin tur leda till en förändring och utveckling av verksamheten då arbetsgivaren kan 

ta tag i, och åtgärda missförhållandena (Slorach, m.fl., 2011).    

                                                 

1 Common Law används i de flesta länder som tillhört det brittiska imperiet, exempelvis USA, Kanada, Australien, 

Indien och Jamaica, och skiljer sig ifrån Code law-länder (Larsson, 2012). 
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En god styrning och kontroll möjliggör också rapportering av oegentligheter. Det kan 

bland annat uppnås genom att organisationer arbetar aktivt med de tre försvarslinjerna 

(Wikland, 2012). De tre försvarslinjerna kan förklaras i en modell som förtydligar 

ansvarsområden gällande riskhantering, intern styrning och kontroll. Modellen illustreras 

i figur 2.2, där även exempel på försvarslinjernas ansvarsområden presenteras.   

 

 

Figur 2.2 Modellen med tre försvarslinjer  

(Från: Arwinge & Rost, s.33, 2013) 

 

Då de tre försvarslinjerna skapar struktur kring grundläggande ansvar kring riskhantering, 

intern styrning och kontroll benämns de även som ansvarslinjer. Den första ansvarslinjen 

representeras av den primära riskägaren som ansvarar för att hantera riskerna för att 

bevara en effektiv intern styrning och kontroll. Den andra ansvarslinjens utgörs 

huvudsakligen av funktioner för riskkontroll och regelefterlevnad, vilken bidrar till en 

utveckling av processer kring riskhantering, internstyrning och kontroll. Andra ansvars-

linjen ansvarar även för att övervaka första ansvarslinjen. Den tredje och sista 

ansvarslinjen utgörs huvudsakligen av internrevisionsfunktionen, vilken ska vara 

oberoende av affärsverksamheten den granskar (Arwinge & Rost, 2013). En möjlighet 

för att skapa en naturlig kommunikationsväg för anställda skulle kunna vara att 

implementera en visselblåsarfunktion i den första av de tre försvarslinjerna. Detta system 

skulle således kunna fungera som ett stöd för den interna kontrollen.  
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Inom den offentliga sektorn har det dock identifierats att det förekommit stora problem 

när visselblåsarfunktioner implementerats. En anledning till det är att den offentliga 

sektorn inte är anpassad för anonymitet och skydd för den som rapporterar om 

oegentligheter. Därmed finns det en risk att offentligt anställda inte vågar rapportera om 

oegentligheter. Transparency International framför i en diskussion att skyddet för 

visselblåsare bör stärkas, både för de anställda i kommuner men också för de som arbetar 

inom kommunala bolag. Vidare poängterar Transparency International vikten av att 

kommunala tjänstemännen bör informeras om vilka rättigheter de har om de väljer att 

rapportera oegentligheter (Karlsson, 2012).   

 

Inom hälso- och sjukvården finns det bestämmelser om att anställda måste 

uppmärksamma arbetsgivaren om de identifierat vårdskador, risk för vårdskador och 

allvarliga missförhållanden. Arbetsgivarna är sedan skyldiga att utreda de rapporterade 

händelserna och i vissa fall även göra anmälningar till Socialstyrelsen. Anmälnings-

skyldigheterna kallas Lex Sarah och Lex Maria, men de har även ibland kallats för 

visslarlagar då de inte endast medger, utan till och med ålägger anställda att anmäla fel 

och brister som de identifierat i verksamheten. Ytterligare information om de två lagarna 

återfinns i bilaga 1. Anmälningsskyldigheterna är utformade på ett sådant sätt att de utgör 

ett stöd för de anställda att göra en anmälan utan en rädsla för eventuella repressalier från 

arbetsgivarens sida. Om en anställd låter bli att rapportera avvikelser enligt lagen kan det 

tillslut bli en arbetsrättslig fråga där arbetsgivaren kan vidta arbetsrättsliga åtgärder mot 

den anställda, som i allvarligare fall kan leda till uppsägning (Slorach, m.fl., 2011). 

  

Mot denna bakgrund skulle visselblåsning kunna fungera som en del av den interna 

kontrollen i en kommun. Det är viktigt att oegentligheter uppmärksammas i tid så de inte 

leder till negativa konsekvenser. Om oegentligheterna får pågå en längre tid skulle det 

kunna påverka kommande generationer eftersom den offentliga sektorn finansieras av 

skattebetalarnas pengar. För att utforska visselblåsning som en del av den interna 

kontrollen måste det dock klargöras vad som möjliggör eller hindrar en visselblåsning. 

En förutsättning för att en visselblåsning överhuvudtaget ska kunna ske behövs en individ 

som blåser i pipan, vilket leder in på nästa avsnitt som redogör för vad som motiverar 

anställda att rapportera. 
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2.3 Motivation att rapportera 

Diskussionen som presenteras tidigare i kapitlet pekar på att det krävs motivation för att 

en individ ska rapportera om en oegentlighet. Forskare har studerat motivation som en 

faktor för att analysera och förklara individers beteende sedan början av 1920-talet (Lee, 

2007). Tidigare forskning visar att det finns flertalet faktorer som påverkar en individs 

förmåga och vilja att blåsa i pipan vid oegentligheter (Cho & Song, 2015; Hersh, 2002; 

Near & Miceli, 2016; Smith, 2010; Vandekerckhove & Tcahuridu, 2010). Tudu och 

Pathak (2014) menar att de faktorer som motiverar en person att rapportera är moral, 

samvete, etik, egenintresse, personlig moralisk utveckling samt företagskultur. Vidare 

nämner Tudu och Pathak (2014) att andra forskare anger demografiska faktorer, såsom 

kön, utbildningsnivå och religion, som möjliga förklaringar till olika individers 

motivation att rapportera.  

 

I en undersökning som genomfördes i USA tillfrågades anställda om de uppmärksammat 

oegentligheter. Resultatet av undersökningen visade att 45 procent av de tillfrågade hade 

uppmärksammat något oegentligt, dock hade bara tvåtredjedelar av dem rapporterat det 

vidare till sin handledare eller närmsta chef. Faktorer som möjliggjorde att anställda valde 

att rapportera var att de trodde att något skulle göras åt problemet, att de skulle få 

stöttning, att de kunde rapportera anonymt samt att de inte trodde att någon annan skulle 

rapportera. Vidare visade studien exempel på fyra faktorer som hindrade anställda från 

att rapportera: en känsla av att inget skulle göras åt problemet, rädsla för repressalier, att 

de inte kunde rapportera anonymt samt att de trodde någon annan skulle rapportera (Yeoh, 

2014).  

 

En individ som väljer att blåsa i pipan måste välja om denna ska rapportera oegentlig-

heterna internt eller externt (Miceli & Near, 2002). Det har funnits uppfattningar om att 

intern visselblåsning inte ska anses vara en visselblåsning, men idag är den vanligaste 

uppfattningen att de ska ses på samma sätt eftersom intern och extern visselblåsning oftast 

är en del av samma process. En anledning till denna nya uppfattning är att många 

visselblåsare först slår larm internt, för att sedan vid behov slå larm externt (Larsson, 

2012). I en undersökning om skillnader mellan interna och externa visselblåsare som hade 

blivit avskedade fann forskarna att i de fall där individerna valde att rapportera externt 
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gällde de oftast mer allvarliga missförhållanden (Morehead Dworkin & Baucus, 1998). 

Då en del av denna uppsats syfte är att undersöka hur visselblåsning kan fungera som en 

del av den interna kontrollen i en kommun, är det den interna rapporteringen av 

oegentligheter som är av intresse.  

 

I en undersökning som genomfördes i multinationella företag i Europa visades det att 86 

procent av de tillfrågade i England skulle känna sig trygga med att blåsa i visselpipan. I 

Frankrike, Tjeckien och Österrike trodde dock mindre än hälften av de anställda att de 

skulle rapportera en oegentlighet (Miceli m.fl., 2009). Detta tyder på att det finns 

nationella skillnader i om en individ väljer att rapportera. Yeoh (2014) poängterar att det 

finns ett motstånd för visselblåsare i vissa kulturer samtidigt som lagstiftningen, som 

eventuellt kan skydda visselblåsarna ser olika ut i olika länder. Detta kan vara en del av 

förklaringen till att rapporteringen av oegentligheter ser olika ut i olika länder och i olika 

kulturer. Anställda som valt att blåsa i pipan i Sverige har ofta fått betala dyrt, oavsett om 

det skett inom den privata- eller offentliga sektorn. Visselblåsarna anses ofta vara illojala 

arbetsplatsen och kan mötas av en tystad från både arbetsledningen och medarbetarna. De 

kan både bli mobbade och utfrysta och den kritiserade gruppen ser ofta visselblåsaren 

som en tjallare eller skvallerbytta (Hersh, 2002; Slorach, m.fl., 2011).   

  

2.4 Teoretisk referensram 

Inledningsvis i detta kapitel presenterades litteratur som på olika vis knyter an till hur 

visselblåsning skulle kunna fungera som en del av den interna kontrollen. Därefter lyftes 

även några faktorer upp, vilka kan möjliggöra respektive hindra visselblåsning från 

kommunalt anställda. Teoretiskt skulle sådana faktorer kunna identifieras genom att 

betrakta tre teorier: Behavioral Reasoning Theory, Social Identity Theory och Ethical 

Climate Theory. Koncept från dessa tre teorier kommer tillsammans bilda uppsatsens 

teoretiska referensram som senare i uppsatsen kommer användas för att analysera det 

empiriska materialet.   
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2.4.1 Behavioral Reasoning Theory  

Social press påverkar individers beslut att blåsa i pipan (Oh och Teo, 2010). När Oh och 

Teo (2010) undersökte visselblåsares beteende och vad som får vissa personer att 

rapportera oegentligheter använde de Behavioral Reasoning Theory som sitt teoretiska 

ramverk. Behavioral Reasoning Theory är en teori som används för att förklara orsaker 

bakom olika typer av beteenden. Teorin utvecklades av Westaby (2005) och bygger på 

traditionella beteendeteorier såsom Theory of Reasoned Action (Fishbein & Ajzen, 1975) 

och Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Westaby (2005) utvecklade och 

presenterade Behavioral Reasoning Theory då flertalet forskare efterlyst en teori som 

kombinerade individers sätt att resonera med deras beteende och avsikter. Teorin 

förklarar individers sätt att resonera, vilket är viktigt att förstå då det är en viktig faktor 

som hjälper individer att motivera och försvara sina handlingar. Detta skyddar i sin tur 

individers självkänsla (Westaby, 2005).   

 

Behavioral Reasoning Theory menar att människan förutspår sitt eget beteende, men 

handlingen återspeglas inte alltid som individen förutspått. Teorin påstår att individens 

resonemang inte är det enda som förklarar dess beteende. Individens omvärld, såsom 

attityder, normer och upplevd kontroll, har en effekt på hur individen resonerar och 

agerar. Resultatet av det blir således att människan kan beskriva orsaker och skäl till sitt 

beteende. Behavioral Reasoning Theory förutsätter dock att det med största sannolikhet 

ligger andra faktorer bakom individens beteende, vilka ligger utanför personens vetskap 

(Westaby, 2005).  

 

Det lämpar sig att använda Behavioral Reasoning Theory som en del av den teoretiska 

referensramen eftersom det är viktigt att undersöka både skäl för och emot ett visst 

beteende, nämligen att rapportera inom en kommun. Vidare lämpar det sig att använda 

Behavioral Reasoning Theory då teorin inte endast fokuserar på resonemang för ett visst 

beteende utan det sker i ett sammanhang av andra faktorer som påverkar en individs 

beteende och således hur denna agerar.  



 Lindh & Lundin 

 

24 

2.4.2 Social Identity Theory 

Hur en individ identifierar sig socialt kan med fördel studeras med Social Identity Theory 

(Mael & Ashforth, 1992). Teorin beskriver att individens självkoncept består av en 

identitet, vilken innefattar olika individuella egenskaper såsom kunskap, förmåga och 

intresse. Självkonceptet består även av en social identitet, en typ av gruppidentifiering 

(Stefaniak, Houston & Cornell, 2012). En individs uppfattning av sin faktiska och 

symboliska tillhörighet till en viss grupp är således en del av den sociala identifieringen 

(Mael & Ashforth 1992). När en individ antar gruppens sociala identitet avtar den 

individuella identiteten, vilket kan leda till att individer kan agera på ett sätt som skiljer 

sig från den personliga identiteten. Individer kan därmed, när de är en del av en grupp, 

bete sig på ett annat sätt än vad de hade gjort om de inte tillhörde gruppen. De har dock 

inte förlorat en del av sin personliga identitet, utan individen har förvärvat ytterligare en 

identitet (Russell, 2007). 

 

Att vara en del av en grupp kan göra att människor känner sig psykologiskt samman-

flätade med den, de upplever gruppens framgångar och misslyckanden som sina egna 

(Stefaniak m.fl., 2012). Vidare innebär Social Identity Theory att individer kan tycka att 

personligt skadliga aktiviteter kan vara värdefulla om det förbättrar gruppens väl-

befinnande (Staw, 1984). Tidigare forskning visar att den sociala identiteten vanligtvis är 

mer kraftfull än den individuella identiteten, vilket kan förklara varför människor tenderar 

att vilja tillhöra en grupp. Människor identifierar sig gärna med en grupp för att få en 

känsla av stolthet, engagemang, stabilitet och mening (Russell, 2007).    

 

Social Identity Theory är en del av den teoretiska referensramen i denna uppsats då det är 

viktigt att förstå hur individer beter sig och agerar när de är en del av en grupp. Som 

anställd i en kommun arbetar individerna nära inpå andra människor, de tillhör en grupp.  

Till följd av detta är det viktigt att förstå hur kommunalt anställda agerar vid en uppmärk-

sammad oegentlighet. Utifrån teorin kan det ifrågasättas om en person är villig och kan 

rapportera en oegentlighet som en arbetskamrat utfört. Är det möjligt att som individ gå 

emot gruppen, som personen känner sig personligt sammanflätade med, och rapportera. 

Kan, och vågar, de kommunalt anställda ”tjalla”?  
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2.4.3 Ethical Climate Theory 

Anställda på en arbetsplats upplever att etiska normer och organisationsidentiteten formar 

organisationens etiska klimat. Vid etiska beslut används ett etiskt förhållningssätt vilka 

omfattas av egoistiska, välvilliga och principfasta förhållningssätt (Rothwell & Baldwin, 

2007). De tre förhållningssätten utvecklades som en indelning av etiskt klimat baserat på 

nivån av moralutveckling för arbetsgruppen (Fritzsche, 2000).   

 

Det egoistiska förhållningsättet baseras på vad som är av individens främsta intresse, det 

som gynnar dem mest. Det välvilliga förhållningssättet bygger på den omtanke en individ 

känner för gruppens och organisationens välmående. Det principfasta förhållningssättet 

baseras på att individer använder yrkesetiska principer vid hantering av etiska dilemman. 

Beslutsfattandet för det principfasta förhållningssättet kan liknas vid universella etiska 

standarder. Som en konsekvens av individers moralutveckling, från ett egoistiskt 

förhållningssätt till ett förhållningssätt där individen bryr sig mer om sin omgivning, 

följer ett mer etiskt beteende. Ett etiskt beteende som förväntas öka i takt med moral-

utvecklingen är visselblåsning (Rothwell & Baldwin, 2007; Barnett & Vaicys, 2000). 

Victor och Cullen (1987, 1988) som utvecklade Ethical Climate Theory visade även på 

att platsen för analysen har betydelse och fungerar som ett andra mått av etiskt klimat 

(Fritzsche, 2000). Det etiska förhållningsättet, tillsammans med platsen för analysen, 

bildar nio olika etiska klimat som illustreras i tabell 2.1.  

 

Tabell 2.1 Postulated ethical climates  

(Baserad på: Fritzsche, Ethical climates and the ethical dimension of decision-making, s. 126, 2000)  

 

Tabellen beskriver olika ståndpunkter för beslutsfattande, vilka kan kopplas till beslut-

fattandet om att rapportera oegentligheter. Detta visar på att utöver individens beteende 

och gruppens påverkan, som tidigare nämnda teorier tagit upp, har även det etiska arbets-

Ethical 

criteria   Locus of analysis   

 Individual Local Cosmopolitan 

Egoism Self-interest Company profit Efficiency 

Benevolence Friendship Team interest Social responsibility 

Principled Personal morality Rules and procedures Laws and professional codes 
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klimatet en viktig betydelse för att förstå beslut om rapportering. Ethical Climate Theory 

är en del av den teoretiska referensramen eftersom den undersöker hur ett visst etiskt 

klimat påverkar individer till att blåsa i pipan. Rapporterar individerna av ren egoism, av 

välvilja för gruppen eller är rapporteringen av ren principiell avsikt?   

 

2.4.4 Sammanfattande teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen som ligger till grund för denna uppsats bygger på koncept 

från Behavioral Reasoning Theory, Social Identity Theory och Ethical Climate Theory. 

Då uppsatsen ämnar utforska vad som möjliggör eller hindrar för kommunalt anställda 

att rapportera om oegentligheter lämpar det sig att använda en kombination av koncept 

kopplat till de tre olika teorierna. Behavioral Reasoning Theory fokuserar på individen 

och varför denne beter sig på ett visst sätt där individens egna värderingar spelar roll. 

Ytterligare ett koncept som är viktigt att benämna beträffande denna teori är individens 

känslighet för extern påverkan där individens omvärld såsom normer, attityder och 

upplevd kontroll spelar en viktig roll.  

 

Koncepten från Social Identity Theory bidrar med ytterligare ett perspektiv till uppsatsens 

teoretiska referensram. Koncepten fokuserar på individen i ett gruppsammanhang, vilket 

ger en ökad förståelse för hur individen agerar omgiven av andra personer. En förklaring 

till detta kan vara att det finns grupptryck, individer vill gärna känna samhörighet med en 

grupp och kan ibland gå ifrån sina egna värderingar för att istället följa gruppens. Vidare 

kan en individs strävan av social identifiering vara stark. Individen kan uppleva gruppens 

misslyckanden och framgångar som sina egna.  

 

Koncept från Ethical Climate Theory används för att ge uppsatsen ett tredje perspektiv. 

Ifrån denna teori används koncepten arbetsklimat, arbetsmiljö och etiskt beslutsfattande 

när uppsatsens empiriska material analyseras. Teorin bidrar med ett etiskt synsätt till den 

teoretiska referensramen, vilket kompletterar de andra två teorierna, Behavioral 

Reasoning Theory och Social Identity Theory. Uppsatsens teoretiska referensram 

illustreras i figur 2.3 vilken användes vid analysering av det empiriska materialet. 
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Figur 2.3 Vår teoretiska referensram, vårt analysverktyg.  
 

Sammanfattningsvis föreslår vår teoretiska referensram att visselblåsning kan vara en del 

av en kommuns interna kontroll, under förutsättning att de möjliggörande och hindrande 

faktorerna är förstådda och integrerade i den interna kontrollen. Den utvecklade 

referensramen identifierar några faktorer härledda från tidigare litteratur och teorierna 

Behavioral Reasoning Theory, Social Identity Theory och Ethical Climate Theory. I 

avsikt att förstå vilka faktorer som möjliggör och hindrar rapportering av oegentligheter 

är det nödvändigt att utforska faktorerna empiriskt. Följaktligen förklarar kapitel 3 

metodvalen som gjorts i samband med denna undersökning.   
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3. Metod 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras uppsatsens vetenskapliga och empiriska metod. 

Inledningsvis beskrivs forskningens ansats, följt av det empiriska tillvägagångssättet 

genom att presentera forskningsstrategin, datainsamlingsmetoden och urvalet för 

undersökningen. Avslutningsvis presenteras analysverktyget och den hänsyn som tagits 

till etiska aspekter, generaliserbarhet och extern validitet.  

3.1 Vetenskaplig metod  

Forskningsstrategin är en handlingsplan som är utformad för att nå ett visst mål 

(Denscombe, 2016), i vårt fall besvara frågeställningen och uppnå syftet med uppsatsen. 

Projektets syfte är avgörande för vilken sorts metod som används (Trost, 2010). Då denna 

uppsats ämnar utforska hur visselblåsning kan fungera som en del av den interna 

kontrollen i en kommun, samt vad som möjliggör och hindrar för kommunalt anställda 

att rapportera oegentligheter måste forskningsmetoden klargöras (Denscombe, 2016). 

Metodvalen skall ta författaren från brist på kunskap till uppnådd kunskap, från en 

obesvarad forskningsfråga till en besvarad sådan. Metodvalen ska således hjälpa till att 

lösa ett problem (Ahrne & Svensson, 2015). Uppsatsen utgår ifrån ett hermeneutiskt 

synsätt (Henricson, 2012).   

 

För att uppnå syftet och bevara forskningsfrågan bygger uppsatsen på en abduktiv ansats. 

Det som kännetecknar den abduktiva ansatsen är att det empiriska tillämpningsområdet 

utvecklas successivt under forskningens gång samtidigt som teorin både justeras och 

förfinas (Alvesson & Sköldberg, 2007). Resultatet av denna ansats är att forskaren hela 

tiden upptäcker nya aspekter i undersökningen vilket i sin tur leder till att teorin också 

måste modifieras och utvecklas hela tiden (Alvehus, 2013).  

 

Eftersom uppsatsens syfte är att utforska hur visselblåsning kan fungera som en del av 

den interna kontrollen i en kommun,  samt vad som möjliggör och hindrar för kommunalt 

anställda att rapportera oegentligheter lämpar sig en kvalitativ undersökning (Trost, 

2010). Den kvalitativa forskarens avsikt är att förstå världen genom den undersöktas 

ögon, utveckla mening ur det uppmärksammade för att därefter kunna beskriva hur det är 
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(Kvale & Brinkmann, 2015). En kvalitativ studie är av en mer djupgående karaktär och 

används med fördel när forskaren försöker förstå och hantera komplexa sociala 

situationer (Denscombe, 2016). Till skillnad från en kvantitativ forskning som söker 

statistiskt verifierbara samband, intresserar sig den kvalitativa forskaren istället för 

meningar eller innebörder (Alvehus, 2013). Då syftet för denna uppsats är av en 

djupgående karaktär är det av intresse att använda en kvalitativ metod.           

  

3.1.1 Val av teori 

I tidigare kapitel beskrevs tre teorier som använts för att utforska vilka faktorer som 

möjliggör och hindrar kommunalt anställda att rapportera oegentligheter. Behavioral 

Reasoning Theory valdes som ett första perspektiv för att undersöka olika påverkande 

faktorer på individnivå för att därigenom förstå individens beteende och hur denna agerar. 

Det är den kommunalt anställda som måste ta beslut om att rapportera oegentligheter eller 

inte. Beslutstagandet kan delvis förklaras på individnivå men den teoretiska referens-

ramen behövde kompletteras med ytterligare perspektiv, andra perspektivet blev att 

undersöka hur individen agerade då denna var en del av en grupp. Som kommunalt 

anställd arbetar man tillsammans med andra människor och det är därför viktigt att 

undersöka om en individs beteende kan påverkas av gruppen och därigenom även besluts-

tagandet om att rapportera. Social Identity Theory användes som teori för att undersöka 

beslutstagandet ur ett grupperspektiv. Slutligen valdes Ethical Climate Theory för att 

utöka den teoretiska referensramen med ett tredje perspektiv, nämligen hur arbetsklimat 

på en arbetsplats påverkade en individs beslutstagande om att rapportera oegentligheter 

eller inte. Utöver de tre teorierna användes även tidigare litteratur och forskning som 

bakgrund till denna uppsats för att slutligen kunna besvara syftet och de två forsknings-

frågorna. Informationssöket utfördes huvudsakligen på Google Scholar och Summon. 

 

3.2 Empirisk metod 

Valet av metod skall ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella 

frågeställningen (Trost, 2010). Nedan återfinns information om olika variabler och 

relationer som påverkat uppsatsens framkomst. Inledningsvis presenteras de data-

insamlingsmetoder och urval som utfördes i tidigt skede. Vidare redogörs det för 



 Lindh & Lundin 

 

30 

forskningsstrategin, empirisk avgränsning, forskningsmetod och urval. Slutligen 

presenteras en sammanfattning av uppsatsens analysverktyg, samt olika faktorer som 

påverkat uppsatsen.  

 

3.2.1 Inledande datainsamlingsmetod och urval 

Den inledande datainsamlingsmetoden innefattades av en litteraturgenomgång beträff-

ande ämnet för denna uppsats. De resurser som användes inledningsvis var söktjänsterna 

Google Scholar och Summon där vetenskapliga artiklar söktes fram. Nyckelorden angavs 

på engelska, och ett urval av de ord som användes är: Whistleblowing, Internal Control, 

Municipality och Corruption. Den inledande datainsamlingen klargjorde att det fanns en 

brist på forskning om rapportering av oegentligheter inom kommunal verksamhet i 

Sverige. Till följd av den identifierade bristen på forskning fortsatte datainsamlingen med 

en inledande intervju. Intervjuer är ett bra sätt för att samla kunskap om sociala 

förhållanden, samt för att identifiera personers känslor och intressen, vilket gjorde att 

intervjuer lämpade sig för datainsamling (Ahrne & Svensson, 2015). Därtill lämpar sig 

denna metod om forskarens avsikt är att utforska komplexa och subtila fenomen såsom 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2016).  

 

Den inledande intervjun genomfördes för att identifiera om visselblåsning var en del av 

den interna kontrollen inom kommuner idag. Därtill syftade den till att ta reda på hur den 

implementerats och hur rapportering av oegentligheter sker. Genom att använda 

Högskolan Kristianstads kontaktnät samt av geografiska skäl kontaktades och tillfrågades 

Kristianstads kommun om de ville medverka i den inledande intervjun. En semi-

strukturerad intervju genomfördes med ekonomidirektören och redovisningschefen på 

kommunledningskontoret. En semistrukturerad intervju bygger på en intervjuguide, men 

den ger forskaren möjlighet att styra intervjun beroende på vad respondenten svarar. 

Intervjumetoden lämnar också utrymme för följdfrågor (Alvehus, 2013; Denscombe, 

2016). Frågorna som ställdes i den inledande intervjun berörde områdena intern kontroll, 

rapportering av oegentligheter och visselblåsning och återfinns i bilaga 2. Efter den 

inledande intervjun hade vi mer kunskap om hur rapportering av oegentligheter skedde 

inom kommunen. Vi kände oss därmed trygga i den fortsatta planeringen av tillväga-
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gångssättet, samt valet av bland annat forskningsstrategi, empirisk avgränsning och 

forskningsmetod.    

 

3.2.2 Forskningsstrategi   

Forskningens strategi väljs beroende på hur lämplig och användbar den är för att besvara 

forskningsfrågan, vilket i sin tur leder till att uppsatsens syfte kan uppfyllas. En fallstudie, 

som ger forskaren möjlighet att ingående studera ett fall, lämpade sig som forsknings-

strategi för denna uppsats. Strategin valdes då det var viktigt att förstå det komplexa 

förhållandet mellan faktorer som är verksamma inom en viss social inramning 

(Denscombe, 2016; Bryman, 2011; Yin, 2007).  

 

Fallstudier har blivit allt vanligare vid småskaliga forskningsprojekt där syftet är att 

”belysa det generella genom att titta på det specifika” (Denscombe, 2016, s. 91). Genom 

en fallstudie kan viktiga och unika kunskaper införskaffas eftersom det ger forskaren 

möjlighet att undersöka saker mer djupgående. Fallstudien kan därigenom ge insikter som 

hade varit svåra att identifiera vid en mer ytlig undersökning (Denscombe, 2016). Det är 

dock viktigt att belysa att det finns en risk att fallstudien kan förenkla eller överdriva 

faktorer i olika situationer, vilket i sin tur kan leda till att läsaren kan dra felaktiga 

slutsatser om hur något egentligen är (Merriam, 1994). Vidare är det vanligt att 

trovärdigheten och de generaliseringar som görs utifrån resultatet i fallstudien ofta 

ifrågasätts. En viktig förutsättning för att förhindra misstänksamhet är att öppet visa i 

vilken utsträckning fallet liknar eller skiljer sig mot andra fall (Denscombe, 2016). När 

fallstudien används som forskningsstrategi vinner forskaren något, samtidigt som något 

annat offras. Till följd av detta får forskaren väga metodens fördelar mot dess begräns-

ningar då hen gör valet att basera sin forskning på en fallstudie (Merriam, 1994).  

 

Fallstudien som genomfördes i samband med denna uppsats är en förklarande fallstudie, 

där fokus ligger på ett specifikt fall. Då fokus ligger på ett specifikt fall är det en 

enkelfallstudie (Johannessen & Tufte, 2003). Eftersom denna uppsats är ett småskaligt 

forskningsprojekt, och syftet var att efter studien kunna förstå och förklara detta specifika 

fall, läggs inte fokus på att kunna generalisera forskningsresultaten på samtliga 
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kommuner i Sverige (Ryan, Scapens & Theobald, 2002; Denscombe, 2016). Valet av att 

göra en förklarande fallstudie lämpade sig för att ha möjligheten att kunna förklara hur 

visselblåsning kan fungera som en del av den interna kontrollen i en kommun. Utöver 

detta lämpade sig även fallstudien som strategi för att kunna förstå hur faktorerna i den 

teoretiska referensramen möjliggör och hindrar rapportering av oegentligheter.  

  

3.2.3 Empirisk avgränsning   

I samband med att forskaren väljer att göra en fallstudie måste även en empirisk 

avgränsning göras (Yin, 2007). I vårt fall föll det sig naturligt att avgränsa fallet till en 

kommun. Som tidigare nämndes gjordes den inledande intervjun på Kristianstads 

kommun bland annat på grund av dess geografiska närhet till Högskolan Kristianstad. 

Kristianstads kommun är den till ytan största kommunen i Skåne. Sett till antalet invånare 

är Kristianstads kommun fjärde största, efter Malmö, Helsingborg och Lund. 

Kristianstads kommun har drygt 82 500 invånare och omkring 37 000 av dem är bosatta 

i centralorten Kristianstad (Region Skåne, 2016; Kristianstads kommun, 2016). Vid 

utgången av verksamhetsår 2015 fanns det runt 7 120 tillsvidareanställda i kommunen, 

vilket omräknat till heltidsanställningar motsvarade 6 131,2 årsarbeten.  

 

I samband med den inledande intervjun underströk respondenterna att kommunen var 

intresserade av att delta i den fortsatta studien. Detta eliminerade en av forsknings-

strategins omtalade nackdelar som är att det kan vara både mödosamt och komplicerat att 

få tillträde till de miljöer som är av intresse för forskaren (Denscombe, 2016). Under 

intervjun tydliggjordes det även att Kristianstads kommun är i en period där de arbetar 

med att utveckla den interna kontrollen, vilket även talade för den empiriska avgränsning 

som gjordes. 

 

Ytterligare en aspekt som talade för en avgränsning till Kristianstads kommun var att 

kommunen inte hade någon visselblåsarfunktion implementerad i verksamheten. Denna 

aspekt ansågs vara viktig då kommunen kunde bidra med ett intressant perspektiv till 

uppsatsens undersökning om hur visselblåsning kan fungera som en del av den interna 

kontrollen. Den geografiska närheten var också viktig då intervjuerna skulle genomföras 
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ansikte mot ansikte. Vikten av att kunna göra intervjuerna på plats var av stor betydelse 

då tidigare forskning påvisat att undersökningens ämne kan upplevas vara av känslig 

karaktär (Vadera, Aguilera & Caza, 2009; Pillay m.fl., 2015).   

 

Gillham (2008) belyser även vikten och relevansen av forskarens personliga närvaro, för 

att hen ska kunna känna av och tolka respondenternas signaler. Ytterligare en aspekt som 

talade för den geografiska närheten är att fallstudier studerar naturliga miljöer snarare än 

konstlade situationer. Om forskarna befinner sig i närheten av det empiriska objektet 

underlättar det för dem då de kan återkomma till platsen flertalet gånger (Denscombe, 

2016). Under den empiriska undersökningen återkom vi ett flertal gånger till kommunen 

och för varje besök blev miljön mer naturlig att vistas i. Detta resulterade i att studien fick 

ett djup snarare än bredd, där fokus kunde läggas på det specifika snarare än det generella 

(Denscombe, 2016).  

 

I de flesta forskares urvalsprocesser finns det troligen någon typ av bekvämlighet på 

grund av begränsade resurser. Att välja ett objekt som ligger längre bort anses som 

vansinnigt om det inte finns goda skäl för det. Valet av Kristianstads kommun i denna 

uppsats kan därmed inte anses vara ett bekvämlighetsurval då ett sådant urval bygger på 

att forskaren väljer sitt urval med bekvämlighet som huvudsakligt argument (Denscombe, 

2016). Valet av Kristianstads kommun gjordes inte huvudsakligen på grund av geografisk 

närhet utan snarare på grund av givna argument ovan, nämligen att de inte har någon 

implementerad visselblåsarfunktion, de är i en period där de utvecklar arbetet med den 

interna kontrollen, samt att Kristianstads kommun är den fjärde största kommunen i länet. 

På grund av tidsbegränsningar vore det dessutom förargligt att gå miste om de insikter 

som den inledande intervjun redan bidragit med. Det är dock viktigt att även belysa 

nackdelarna med denna empiriska avgränsning. Att endast fokusera på en kommun leder 

till att studiens generaliserbarhet kan bli ifrågasatt, vilket diskuteras mer under avsnittet 

3.2.9 Generaliserbarhet och extern validitet.   
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3.2.4 Datainsamlingsmetod  

Fallstudien ger forskaren utrymme att använda både kvantitativ och kvalitativ data. 

Fallstudien tillåter och talar även för en kombination av olika forskningsmetoder, vilket i 

sin tur kan skapa en bättre helhetssyn (Denscombe, 2016). Undersökningen ska innehålla 

specificerade forskningsfrågor, en omfattande forskningsplan, sammanhängande upp-

sättning av bevisföring och analysen ska vara fullkomligt dokumenterad (Ryan m.fl., 

2002). Fallstudien har ibland uppfattats som en enklare metod men Yin (1984, refererad 

i Ryan m.fl., 2002, s.142) poängterar att så inte är fallet:  

 

Case study research is remarkably hard, even though case studies have 

traditionally been considered to be ‘soft’ research. Paradoxically, the ‘softer’ a 

research technique, the harder it is to do.  

 

Intervjuer används ofta i fallstudier då syftet är att förstå en specifik person, situation eller 

institution (Kvale & Brinkmann, 2015). Yin (2007) förklarar att sex olika datakällor oftast 

används när en fallstudie genomförs, nämligen dokument, arkivmaterial, intervjuer, 

direkt observation, deltagande observationer och fysiska artefakter.  Höst, Regnell och 

Runeson (2006) menar att en fallstudieforskare oftast använder sig av intervjuer, 

observationer och arkivdata som datakällor. Yin (2007) poängterar dock att det inte finns 

en datakälla som är bättre än en annan, utan de kompletterar varandra. En av fallstudiens 

styrkor är nämligen att forskaren ges möjligheten att använda sig av olika informations-

källor. I en analys av fallstudiemetoden visade det sig att fallstudier där forskarna använt 

sig av multipla informationskällor bedömdes vara kvalitativt bättre jämfört med de som 

enbart byggde på en datakälla (Cosmos, 1983, refererad i Yin, 2007). Yin (2007) 

poängterar dock att det kan vara en nackdel att använda sig av för många datakällor.  

 

Givet argumenten presenterade ovan har vi samlat in data till empiriinsamlingen genom 

tre metoder, nämligen intervjuer, direkt observation och arkivdata. Arkivdatan som 

tilldelades oss var av både offentlig och intern karaktär. Vidare genomfördes direkta 

observationer under en mindre formell bemärkelse (Yin, 2007). De direkta 

observationerna genomfördes under alla fältbesöken. Figur 3.1 på nästa sida illustrerar de 

datakällor som använts vid empiriinsamlingen för denna uppsats.   
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Figur 3.1 Datakällorna i vår empiriinsamling 

 

Samtliga intervjuer genomfördes av oss tillsammans då det vanligen blir en bättre intervju 

om den genomförs av två samspelta personer, vilket i sin tur leder till en större 

informationsmängd och ökad förståelse. Viss kritik har dock riktats mot att vara två 

intervjuare då det kan få respondenten att känna något slags maktövergrepp. Dock är det 

ämne uppsatsen undersöker av känslig karaktär, vilket talar för att två intervjuare  är 

lämpligt i detta sammanhang (Trost, 2010). Vidare genomfördes samtliga intervjuer 

ansikte mot ansikte då det lämpar sig vid undersökning av känsliga ämnen, vilket 

visselblåsning är (Gillham, 2008; Vadera m.fl., 2009; Pillay, m.fl., 2015). Att samtliga 

intervjuer genomförde tillsammans bidrog till att analyseringen av det empiriska 

materialet underlättades då det fanns två perspektiv på respondenternas svar. 

 

Samtliga respondenter tillfrågades om de godkände att intervjuerna spelades in, vilket 

alla gjorde. Samtliga intervjuer spelades in med en digital diktafon. Det finns både 

fördelar och nackdelar med att spela in intervjuer. Respondenten kan störas och begränsas 

i hur öppet hon eller han svarar. Däremot kan det vara svårt för intervjuaren att hinna med 

att anteckna samtidigt som denna ska vara en god lyssnare, vilket i sin tur kan leda till att 

det som sägs blir förändrat på vägen. Därför kan det vara en trygghet för respondenten att 

intervjun spelas in, då vet respondenten att det som sägs kommer uppfattas ord för ord 

(Alvehus, 2013). Ytterligare en fördel med att intervjuerna spelas in är att de kan 

transkriberas.  
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3.2.5 Urval  

Efter att forskningsstrategin och forskningsmetoden bestämts var det dags att göra ett 

urval, vilket kan se olika ut beroende på vilken typ av metod forskaren arbetar efter 

(Ahrne & Svensson, 2015; Alvehus, 2013). Vid småskaliga forskningsprojekt är snöbolls-

urval en effektiv teknik för att bygga upp ett tillräckligt stort urval (Denscombe, 2016). 

Metoden innebär att varje respondent ger förslag på nya personer som kan kontaktas 

(Svenning, 2003). Då vi ville utforska hur visselblåsning skulle kunna fungera som en del 

av den interna kontrollen i en kommun, samt vad som möjliggjorde och hindrade 

kommunalt anställda att rapportera oegentligheter var det av intresse att intervjua 

personer som befann sig på olika nivåer i verksamheten. Haglund m. fl. (2005) menar att 

det måste finnas ett välutvecklat rapporteringssystem mellan de olika nivåerna i 

kontrollkedjan för att kedjan inte ska brytas. Därför var det viktigt att urvalet av 

respondenter representerades av olika nivåer i kommunen, vilket argumenterade för att 

ett snöbollsurval genomfördes.  

 

Efter den inledande intervjun var bilden klarare över hur arbetet med intern kontroll 

genomfördes i Kristianstads kommun, men information om hur rapportering av 

oegentligheter skedde i praktiken och hur visselblåsning kan vara en del av den interna 

kontrollen var vag. Anledningen till den vaga informationen var att respondenterna 

saknade ingående information om hur arbetet skedde ute i förvaltningarna. Under den 

inledande intervjun fick vi vetskap om att det fanns en controller som samordnade 

kommunens arbete med den interna kontrollen. Denna controller blev därför mål för 

studiens andra intervju. Intervjun genomfördes, liksom den inledande intervjun ansikte 

mot ansikte, och var av semistrukturerad karaktär. Syftet med intervjun var att öka vår 

kunskap ytterligare, och frågorna som ställdes berörde områdena intern kontroll, rappor-

tering och visselblåsning. Intervjuguiden återfinns i bilaga 3.  

 

Under intervjun med controllern diskuterades vilka förvaltningar som skulle kunna bidra 

med ett intressant perspektiv till denna undersökning. På grund av tidsbegränsningar var 

det inte möjligt att genomföra denna studie i kommunens alla förvaltningar. Controllern 

återkopplade dagen efter intervjun med kontaktuppgifter till utvecklingsstrategen i 

omsorgsförvaltningen på organisationsnivån staben. En intervju bokades in med henne 
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där frågorna berörde intern kontroll och rapportering av oegentligheter och vissel-

blåsning. Frågorna till utvecklingsstrategen återfinns i bilaga 4. 

 

I slutet av intervjun med utvecklingsstrategen diskuterades det att ett intressant perspektiv 

till studien skulle vara att intervjua enhetschefer och följaktligen anställda på de utvalda 

enheterna, vilket blev nästa steg i snöbollsurvalet. Utvecklingsstrategen återkopplade 

med kontaktuppgifter till två enhetschefer, vilka kontaktades därefter. En utav 

enhetscheferna var intresserade att delta i fallstudien och därmed bokades en intervju in. 

Utvecklingsstrategen förmedlade fler kontakter på enhetschefer vilka kontaktades utan 

resultat. Hon berättade att enhetscheferna befann sig i en hektisk period där de var hårt 

ansträngda (mejl april 27, 2016).  

 

Intervjun som genomfördes med enhetschefen inriktade sig framförallt mot rapportering 

av oegentligheter och vad som möjliggör eller hindrar visselblåsning. Frågorna till 

enhetschefen återfinns i bilaga 5. Under intervjun delades även ett formulär ut där 

enhetschefen kunde markera om han tyckte olika faktorer möjliggjorde eller hindrade 

rapportering. Svarsalternativet varken eller kunde också väljas och frågeformuläret 

återfinns i bilaga 6. Detta formulär fick fyllas i av samtliga på enhetsnivå.  

 

Efter att enhetschefen intervjuats följde fler intervjuer genom snöbollsurvalet. Direkt på 

plats ordnade enhetschefen intervjuer med fyra anställda och en lärling. Först intervjuades 

en undersköterska och lärlingen. Därefter intervjuades enhetens bemannare som tidigare 

arbetat i vården men på grund av skador blivit omplacerad till ett administrativt arbete. 

Slutligen intervjuades två sjuksköterskor. Anledningen till att två av intervjuerna genom-

fördes med två personer samtidigt var att lärlingen inte ansågs vara en anställd i 

kommunen på samma sätt som undersköterskan. Då hennes åsikter skulle kunna vara av 

intresse för undersökningen deltog hon ändå i intervjun. Att intervjun med 

sjuksköterskorna inte genomfördes individuellt berodde på att de inte visste hur mycket 

tid de kunde avsätta. Vi ansåg att det var bättre att den genomfördes tillsammans för att 

sjuksköterskorna inte skulle behöva känna sig begränsade från att utföra sitt arbete. 

Intervjuerna med de anställda berörde området rapportering av oegentligheter och 

visselblåsning. Frågorna till de anställda återfinns i bilaga 7.  
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Genom enhetschefen fick vi på plats även kontakt med ytterligare en enhetschef och en 

intervju med henne bokades in den kommande veckan. Intervjun inriktade sig, liksom 

intervjun med den första enhetschefen, framförallt mot rapportering och vad som 

möjliggör eller hindrar visselblåsning och frågorna återfinns i bilaga 5. En anledning till 

att undersökningen kompletterades med ytterligare en intervju med en enhetschef var för 

att kunna undersöka likheter och skillnader mellan enhetschefernas åsikter. Genom att ta 

hänsyn till två perspektiv kunde studiens trovärdighet öka. Enhetschef 2 ordnade så att vi 

fick intervju även med en undersköterska på hennes enhet. Frågorna som ställdes till 

henne baserades på samma intervjuguide som övriga anställda och återfinns i bilaga 7.  

 

Slutligen genomfördes en intervju med omsorgsförvaltningens verksamhetscontroller. 

Denna intervju genomfördes för att ge undersökningen ytterligare ett perspektiv från en 

person som befann sig på staben. Frågorna till verksamhetscontrollern påminde om de till 

utvecklingsstrategen men var lite förändrade då de det under undersökningens gång 

uppkommit nya perspektiv som bidrog till nya frågor. Frågorna till verksamhets-

controllern återfinns i bilaga 8. Figur 3.2 illustrerar snöbollsurvalet, vilket tydliggör 

urvalet av respondenter.   

 

 

Figur 3.2 Illustration av snöbollsurval. 
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Under empiriinsamlingen för denna uppsats genomfördes totalt intervjuer 10 intervjuer, 

med 13 olika personer. 12 utav de 13 respondenterna hade en tillsvidareanställning i 

Kristianstads kommun. Tabell 3.1 sammanfattar samtliga intervjuer som genomfördes. 

Tabellen tydliggör vilken befattning respondenterna hade, vilket kön de är av, 

organisationsnivån de befinner sig på, tid och datum för när intervjuerna genomfördes, 

samt vilken intervjuguide som användes vid respektive intervju.  

 

Tabell 3.1  Sammanfattning av genomförda intervjuer. 

 

 

Respondenterna återfinns på olika nivåer i verksamheten, vilket var viktigt då en del av 

syftet var att förstå hur rapporteringen mellan de olika nivåerna fungerade. De olika 

organisationsnivåerna var kommunledning, staben och enhetsnivå, vilka kan relateras till 

kontrollkedjan som presenterades i figur 2.1. Vidare visar tabellen att respondenterna var  

både män och kvinnor. Det var inte helt jämnt fördelat mellan könen inom de olika 

nivåerna men översiktligt var könsfördelningen mellan respondenterna relativt lika. 
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3.2.6 Bearbetning av material 

Yin (2007) menar att den bästa förberedelsen inför en fallstudie är att forskaren 

formulerar en generell analytisk strategi. Utan en strategi kan det bli svårt för forskaren 

att genomföra en bra fallstudie. Patton (1987, refererad i Yin, 2007) nämner fyra olika 

typer av trianguleringar: datatriangulering, forskartriangulering, teoretisk triangulering 

och metodologisk triangulering. I denna uppsats har en datatriangulering genomförts. En 

datatriangulering innebär att forskaren samlar in information från olika datakällor, vilket 

i sin tur leder till en fylligare bild där det går att bekräfta och jämföra de olika datakällorna 

(Yin, 2007; Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna användes för att få fram respon-

denternas åsikter och tankar, observationerna utfördes som tillägg i analysen genom att 

vi kände av stämningen på enheterna, medan arkivdatan fungerade som ett komplement 

vid beskrivningen av specifika processer och beslut. I bilaga 9 återfinns en sammanställd 

tabell med samtliga dokument från arkivdatan som legat till grund för delar av 

empiriavsnittet.   

 

Det är forskarens uppgift att finna något intressant i det insamlade empiriska materialet, 

analysen ska hjälpa läsaren att förstå det som uppsatsen ämnar lösa eller belysa (Alvehus, 

2013). Samtliga intervjuer transkriberades samma dag eller senast dagen efter att 

intervjun ägt rum. Genom transkriberingen förvandlas tal till text, vilket i sig är ett 

tolkningssteg (Ochs, 1979, refererad i Alvehus, 2013). Det finns en mängd olika sätt att 

transkribera på och vilken metod en forskare väljer beror på vilken typ av analys han eller 

hon vill göra (Alvehus, 2013). Intervjuerna har transkriberats så ordagrant som möjligt 

för att möjliggöra en noggrann analys. För att lätt kunna följa transkriberingen vid 

analysering gjordes skillnad på intervjuare och respondenter genom att tydliggöra vem 

som sagt vad. När transkriberingarna skrevs ut togs materialet som svarade på fråge-

ställningarna ut, vilka kodades och formades till olika kategorier (Henricson, 2012). 

Denna metod möjliggjorde en jämförelse mellan respondenterna som sedan kunde 

analyseras.  

 

Under varje fältbesök gjordes direkta observationer beträffande arbetsmiljö och arbets-

klimat. Efter fältbesöken skrevs anteckningar ner, i mindre formell bemärkelse, hur 

arbetsmiljön såg ut och hur arbetsklimatet upplevts under besöket. Arkivdatan användes 
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som ett komplement för att bekräfta viss empiri som respondenterna berättade om. 

Dokumenten gav undersökningen styrka då de bekräftar det som sagts, vilket ökar 

respondenternas trovärdighet.   

 

Den slutliga texten skrevs på ett sätt så att den skulle vara tillgänglig för läsaren. Det finns 

en balans av citat och kommenterad text, vilket ökar trovärdigheten eftersom läsaren då 

för möjlighet att analysera samtidigt som denna inte behöver göra alla tolkningar själv 

(Patel & Davidson, 2011). Efter att materialet analyserats tolkades detta för att koppla det 

till en helhet. Att förstå helheten och förklara strukturen är en del av den hermeneutiska 

förståelsen (Henricson, 2012).   

 

3.2.7 Analysverktyg 

I samhällsvetenskaplig forskning kan teorier användas för att analysera det empiriska 

materialet. Alla teorier består av perspektiv, begrepp och frågor, där alla tre är nödvändiga 

för att kunna studera samhället på ett fokuserat sätt (Ahrne & Svensson, 2015). Vår 

teoretiska referensram sammanfattas i uppsatsens analysverktyg, vilket behandlar 

koncept från de tre teorierna: Behavioral Reasoning Theory, Social Identity Theory och 

Ethical Climate Theory. Analysverktyget sattes samman för att undersökningen skulle 

kunna ge en djupare förståelse utifrån olika perspektiv (Ahrne & Svensson, 2015). 

Behavioral Reasoning Theory fokuserar på individen och hur denna resonerar och agerar, 

Social Identity Theory förutsäger att individers agerande påverkas av gruppen medan 

Ethical Climate Theory förutspår att arbetsmiljön påverkar individens handlande. En 

utförligare beskrivning av analysverktyget gavs i tidigare avsnitt, 2.4.4 Sammanfattande 

teoretisk referensram.  

 

3.2.8 Etiska aspekter  

Etiska aspekter är en faktor som kan komma att förklara vilken inverkan etik har på att 

kommunalt anställda rapporterar oegentligheter. Etik handlar om uppförandeprinciper, 

vad som är rätt och fel enligt olika personer. Att relatera till etik vid fallstudier är speciellt 

viktigt då forskaren befinner sig nära respondenterna (Thomas, 2011). Ytterligare en 
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aspekt det tagits hänsyn till i denna uppsats är samtyckesaspekten. Under varje intervju 

ställdes frågan om respondenterna ville vara anonyma, samt försäkrade oss om att de ville 

vara en del av undersökningen. Anonymitetsaspekt är av särskild vikt när undersök-

ningars etik betraktas, till följd av den skada som kan inträffa vid forskning som 

involverar människor (Thomas, 2011).  

 

Anonymiteten kan betraktas ur två nivåer, först och främst genom fallet i sin helhet och 

sedan de berörda individerna som deltagit i studien. Det kan vara bra för fallstudien att 

avslöja både namn på fallet och individerna, men om fallet berört ett kontroversiellt tema 

kan det finnas anledning för anonymitet (Yin, 2007). I denna uppsats har det undersökta 

fallet redovisats öppet, efter godkännande av ekonomidirektören och redovisningschefen 

på Kristianstads kommun. Den första forskningsfrågan ämnade undersöka hur vissel-

blåsning skulle kunna fungera som en del av den interna kontrollen. Denna fråga har inte 

ansetts vara ett känsligt och kontroversiellt tema. Den andra forskningsfrågan som 

undersökte vad som möjliggjorde och hindrade rapportering av oegentligheter har dock i 

tidigare forskning ansetts vara av känslig karaktär (Vadera m.fl., 2009; Pillay, m.fl., 

2015). Som tidigare nämndes tillfrågades samtliga respondenter om de ville vara 

anonyma eller om det gick bra att deras namn skrevs ut i uppsatsen. Samtliga 

respondenter sa att deras fullständiga namn fick skrivas ut, dock kommer endast deras 

befattningar anges i uppsatsen då namnen i sig inte har någon betydelse för 

undersökningen. Det intressanta är på vilken nivå de befinner sig och vilken befattning 

de har. Respondenterna har därmed lämnats delvis anonyma, men då det går att spåra 

några av befattningarna är inte anonymiteten fullständig. De anställda kan förbli mer 

anonyma då det endast är medarbetarna på de berörda enheterna som kan veta att de 

deltagit i undersökningen.   

 

3.2.9 Generaliserbarhet och extern validitet  

Några av de vanligaste kriterierna vid bedömning av samhällsvetenskaplig forskning är 

reliabilitet, validitet och trovärdighet. Kvalitativa forskare som genomfört fallstudier har 

dock tenderat att tona ner betydelsen av dessa (Bryman, 2011; Trost, 2010). Ryan m.fl. 

(2002) poängterar att det inte är passande att tala om reliabilitet och validitet vid 
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fallstudier på samma sätt som vid kvantitativ forskning. I kvantitativ forskning handlar 

reliabiliteten ofta om en oberoende och neutral observatör medan det vid fallstudier 

snarare handlar om att forskaren använt sig av passande och pålitliga forskningsmetoder 

och tillvägagångssätt.  

 

Denna fallstudie genomfördes som en engångshändelse och var inte en del av ett bredare 

forskningsprogram där ytterligare fallstudier var planerade att genomföras. Att använda 

fallstudien som forskningsstrategi är positivt i många avseenden. Den punkt där strategin 

är som känsligast för kritik gäller trovärdigheten av de generaliseringar som görs utifrån 

studiens resultat (Denscombe, 2016; Byrne och Ragin, 2010). En förklarande fallstudie 

syftar istället till att kunna förstå och förklara ett specifikt fall, vilket tonar ner betydelsen 

av extern validitet (Ryan m.fl., 2002). Denna fallstudie har således inte genomförts med 

syftet att generalisera forskningsresultaten på samtliga kommuner i Sverige, utan syftet 

var snarare huvudsakligen att få en djupare förståelse. Genom att förstå vilka faktorer 

som eventuellt möjliggjorde och hindrade rapportering av oegentligheter i en kommun, 

samt hur visselblåsning skulle kunna fungera som en del av den interna kontrollen kunde 

vår teoretiska referensram berikas. Detta kunde i sin tur bana väg för framtida forskning.  
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4. Empiri och Analys 

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras uppsatsens empiri och analys. Inledningsvis ges 

en kort bakgrundsbeskrivning om hur den interna kontrollen fungerar i Kristianstads 

kommun. Därefter presenteras empirin för uppsatsens två delområden, hur vissel-

blåsning kan fungera som en del av den interna kontrollen, samt vilka faktorer som 

möjliggör och hindrar rapportering. Succesivt analyseras empirin och kopplas till teorin 

som presenterade i kapitel 2. 

4.1 Intern kontroll  

Under detta avsnitt följer en inledande förklaring av den interna kontrollen inom 

Kristianstads kommun baserat på empiriinsamlingen genom intervjuer och dokument 

som datakälla. Denna information följs upp med en rad av lokala skandaler presenterade 

av kommunledningen. Följaktligen presenteras kontrollkedjan inom kommunen samt 

vilka interna rutiner som finns för att rapportera idag. Denna inledande presentation av 

intern kontroll i Kristianstads kommun är nödvändig för att sedan kunna få en förståelse 

för hur visselblåsning kan fungera som en del av den interna kontrollen, vilket utvecklas 

vidare under 4.2 Visselblåsning som en del av intern kontroll.   

 

4.1.1 Intern kontroll i Kristianstads kommun 

Under intervjun med ekonomidirektören och redovisningschefen lämnades års-

redovisningen för 2015 ut. I denna framgår det att samtliga nämnder, styrelser och bolag 

lämnade in uppföljningsrapporter för intern kontroll under 2015. I uppföljningsrapporten 

gjorde varje nämnd en självskattning av sitt arbete med den interna kontrollen under året. 

Bedömningen för den interna kontrollen under 2015 var att: “den interna kontrollen i 

Kristianstads kommun 2015 var god” (Dokument 1, bilaga 9). I ett tjänsteutlåtande 

undertecknat av ekonomidirektören och kommundirektören utvecklades tankarna kring 

den interna kontrollen för 2015:  

Kommunledningskontoret har genomfört uppföljning av kontorets intern 

kontrollplan 2015, innehållande 14 granskningsområden. Intrycket är att den 

interna kontrollen på det hela taget har bedrivits på ett tillfredsställande sätt och 
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att det inte upptäckts något alarmerande. En ytterligare iakttagelse är att det 

skapats arbetsformer för intern kontroll, men att de fortfarande är under 

utveckling. Miljön för utvecklingsarbetet är god. (Dokument 2, bilaga 9, s.1) 

 

I årsredovisningen står det att Kristianstads kommun har målsättningen att utveckla den 

interna kontrollen från “informell intern kontroll” till “övervakad intern kontroll” 

(Dokument 1, bilaga 9). De två olika mognadsnivåerna av intern kontroll står det mer om 

i “Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015”, som 

beskriver de olika mognadsnivåerna av intern kontroll. Figur 4.1 illustrerar de fem olika 

mognadsnivåerna och visar även var Kristianstads kommun befinner sig idag och vad 

målet för den interna kontrollen är. 

 

Figur  4.1 ”Från informell till övervakad”  
(Från: Dokument 3, bilaga 9, s.1)  

 

Den illustrerade figuren är framtagen av PwC och skalan används vid bedömning av den 

interna kontrollen i olika typer av verksamheter. Till följd av detta eftersträvar inte 

samtliga verksamheter den femte nivån. Även revisionsrapporten konstaterar att 

Kristianstads kommuns interna kontroll befinner sig på den andra mognadsnivån, 

”informell” och att deras målsättning är att nå fjärde nivån, ”övervakad” (Dokument 3, 

bilaga 9).  

 

Under intervjuerna inriktades fokus mot rapportering av oegentligheter, vilken påverkan 

intern kontroll har på den. Då intern kontroll är ett brett ämne, är det området för 
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rapportering som presenteras av respondenterna. Ekonomidirektören säger att intervjuns 

fokus hamnade på interna kontrollmoment som ska hjälpa till att undanröja en del av 

oegentligheterna. Han poängterar att intern kontroll har en större betydelse än så, 

exempelvis att kvalitetssäkra verksamheten. Ekonomidirektören diskuterar även 

kommunallagen och säger att det står att kommuner ska ha en god intern kontroll i denna. 

Redovisningschefen säger att de gör årliga planer utifrån kommunallagen, vad kommunen 

särskilt ska titta på under året. År 2016 ligger fokus på kontrollområdena 

styrning/planering/uppföljning, inköp, HR och avtalshantering. Uppdraget innebär att 

varje nämnd anpassar de fyra kontrollområdena till sin verksamhet. Nämnderna kan även 

själva komplettera med ytterligare kontrollområden som passar deras verksamhet. 

  

En inledande fråga under intervjuerna gällde hur respondenterna arbetade med intern 

kontroll. När frågan kom till redovisningschefen berättar han att han har ett visst ansvar 

att se över att rutinerna fungerar, de dagliga inbyggda kontrollerna. Carrington (2014) 

gav exempel på liknande kontroller, till exempel att kontrollera transaktioner, vilket 

verifierar att rutinerna fungerar och är tillförlitliga. Ekonomidirektören säger att han är 

ansvarig för det mesta, allt som sker inom ekonomiområdet. Han hänvisar och säger att 

controllern har huvudansvar att hålla samman interna kontrollen i kommunen. 

Controllern berättar att hans uppdrag är att vara samordnare för intern kontrollinsatser, 

till exempel att komma med förslag till hur de olika förvaltningarna ska lägga upp arbetet. 

Han ska även försöka vidareutveckla det strukturerade ramverket för intern kontroll.  

  

Utvecklingsstrategen säger att hon planerar det övergripande arbetet kring intern kontroll 

i omsorgsförvaltningen. När det gäller verksamhetsfrågor är det utvecklingsstrategen och 

hennes kollegor som styr det helt och hållet. Verksamhetscontrollern berättar att 

förvaltningen gjort en förändring av den interna kontrollen, de har låtit verksamhets-

kontrollerna gå in i den interna kontrollen. En anledning till detta är att inte många enheter 

hanns med enligt den gamla metoden. Uppföljningen ska ske varje år och den bygger på 

att verksamheterna gör egenkontroller. Förändringen har inte trätt i kraft ännu men tanken 

är att det ska komma till hösten. Information om denna förändring återfinns även i 

kvalitetsberättelsen: 
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Under året har en ny modell för uppföljning och kontroll avseende intern kontroll 

och egenkontroll på enhetsnivå tagits fram. Modellen ska sjösättas under 2016 

och kommer att innebära att intern kontroll av verksamheten ersätter tidigare 

verksamhetsuppföljning. Egenkontroll på enhetsnivå kommer att innebära att 

enhetschefer för varje tertial ska redovisa hur de arbetar med utvalda 

kvalitetsparametrar. Meningen är att detta ska ge stöd till enhetschefer i deras 

systematiska kvalitetsarbete. (Dokument 4, bilaga 9, s.3)  

 

Verksamhetscontrollern ställer sig positiv till utvecklingen av den interna kontrollen, 

arbetsbelastningen sprids ut, vilket leder till att kontrollen blir mer heltäckande. Hon 

beskriver även egenkontrollerna som enhetscheferna ska genomföra och berättar att de 

har ett ansvar att följa föreskriften SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Kvalitetsledningssystemet som utvecklingsstrategen byggt upp bygger på 

den föreskriften.   

 

Enhetschef 1 bekräftar att arbetet med egenkontroller är nytt och att de håller på att se 

över det nu, och fortsätter att säga: “eller jag vet att de jobbar med det däruppe”. Han 

säger att begreppet egenkontroll är lite spritt, men vad han förstår ska de försöka samla 

vad det är som ska kontrolleras. Han tycker dock inte att det är klart vad som ska ingå. 

“Jag kan liksom säga att jag har koll på min verksamhet. Det kan jag säga. Kan jag visa 

allting? Nej, kanske inte. Men jag står för allting”. Enhetschef 2 är inte heller helt med 

på att egenkontrollerna ska ersätta verksamhetsuppföljningen. Hon säger att hon kanske 

är lite dåligt insatt, men allmänt tycker hon att allt som ska registreras tar över och tar för 

mycket fokus. Hon anser att det ska arbetas mer med det sociala och vara lite mer här och 

nu. “Men ja alltså egenkontroll och verksamhetsuppföljning, det kanske är så att 

egenkontrollen kommer lite närmare mig. Verksamhetsuppföljningen känner jag ju mer 

att, vad ska jag säga, det är riktlinjer uppifrån mer som trycker på att detta ska du göra”. 

Hon menar att organisationen kommer ifrån det här med kunden i fokus, det blir 

systeminriktat.   

 

Hur enhetscheferna arbetar med den interna kontrollen på enheterna gavs det många svar 

på då det är ett brett område. I uppsatsen presenteras ett urval av det som framkommit 

under intervjuerna. Enhetschef 1 presenterar bland annat den lagstyrda interna kontrollen, 

anmälningsplikten med Lex Sarah och Lex Maria. Enhetschef 2 poängterar att hon arbetar 
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mycket med det sociala, att vara nära verksamheten. Utöver detta pratar hon även om 

uppföljningar just när det gäller kunderna, budget, personalansvar och arbetsmiljöansvar.

  

Genomgående har det pratats om olika rutiner och tillvägagångssätt beträffande den 

interna kontrollen. Detta är även något som presenterades av Sveriges Kommuner och 

Landsting (2008), att intern kontroll handlar om rutiner och tillvägagångssätt i den 

löpande verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (2008) presenterar vidare att 

det är de anställdas uppdrag att organisera och genomföra merparten av den interna 

kontrollen. En intressant analys kring det är att enhetscheferna under året kommer att få 

ännu mer att organisera och genomföra genom egenkontrollerna. Empirin tyder på att 

egenkontrollerna inte är tillräckligt tydliga. Förändringen verkar även ha uppkommit 

genom en toppstyrning, vilket indikerar på att personer på toppen av hierarkin kanske inte 

helt förstår vad som försiggår längst ner.   

4.1.2 Kännedom om oegentlighetsskandaler 

En bristande intern kontroll kan möjliggöra att skandaler uppkommer. Under empiri-

insamlingen, framför allt under intervjun med ekonomidirektören och redovisnings-

chefen, diskuterades olika uppmärksammade oegentlighetsskandaler som drabbat Skåne 

de senaste åren. En del av de diskuterade skandalerna berördes i inledningskapitlet men 

även ett flertal tillkom. Nedan presenteras ett urval av dessa. Återblicken till dessa 

oegentlighetsskandaler visar på att visselblåsning är ett högaktuellt ämne inom den 

offentliga sektorn.  

 

Kornhall (2015) hävdar att det sker korruption framförallt i den kommunala sektorn. 

Ekonomidirektören säger att när det går att läsa om oegentlighetsskandaler i media gäller 

det nästan alltid offentliga organisationer. Enligt honom innebär det inte att offentliga 

organisationer är sämre eller att fler människor begår oegentligheter där, utan han tror 

istället att det beror på transparensen och det offentliga. “Har du ett företag där det sker 

oegentligheter så får vi aldrig veta det”. Redovisningschefen håller med, han tror att 

anledningen är att det inte drabbar det allmänna på samma sätt.  

   

Under intervjun diskuterades även jämförelser mellan visselblåsning inom privat och 
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offentlig sektor. Ekonomidirektören beskriver en tanke, att visselblåsning är rätt nytt inom 

det offentliga, det uppkom efter skandalen i Göteborg. Han säger att de som jobbat inom 

den offentliga sektorn länge inte tänkt tanken på det sättet. De måste hela tiden tänka på 

vad de gör eftersom allt är offentligt. Han menar att de som tänker lite längre drar sig för 

att dölja någonting då det blir tio gånger värre om det sedan avslöjas. “Jag tror att många 

lever i den förhoppningen eller den tron att det är lite självsanerande också, att man inte 

gömmer undan någonting för man vet att förr eller senare så flyter nästan allting upp.” 

  

Ett antal oegentlighetsskandaler räknar ekonomidirektören och redovisningschefen 

snabbt upp utan att behöva tänka en längre stund, de nämner bland annat en ekonomi-

assistent på Hässleholms kommun, en socialsekreterare på Perstorps kommun och en 

parkeringsvakt i Kristianstads kommun. Redovisningschefen valde att utveckla lite mer 

kring fallet i Perstorp. Det var ett fall där interna kontrollen inte funkade riktigt, 

socialsekreteraren jobbade där och fick med tiden mer ansvar då det gick bra för honom. 

“Till slut så hade han möjlighet att skapa ett ärende för en fiktiv person, bevilja ett belopp 

och se till att pengarna betalades ut till ett fiktivt konto som han hade själv”. Vidare 

berättar redovisningschefen att när socialsekreteraren fått ihop tillräckligt med miljoner 

iscensatte han en vattenskada på jobbet. Han blev upptäckt och försvann. Redovisnings-

chefen betonar att det blev för mycket att socialsekreteraren kunde göra en hel kedja själv. 

Redovisningschefen syftade då på att socialsekreteraren kunde utföra samtliga steg själv 

utan inblandning av andra personer. Bara en sökning bort hittas skandalen i flera tidningar 

(Dokument 5-9, bilaga 9).    

 

Fallet med parkeringsvakten i Kristianstads kommun är aktuellt då det nyligen inträffat i 

kommunen för denna fallstudie. Ekonomidirektören beskriver att det handlade om 

ekonomisk egen vinning då personen parkerade gratis i kommunen. Personen utnyttjade 

sin tjänsteställning och det ledde till att hen sa upp sig själv med risken att bli uppsagd, 

vilket bekräftas av Kristianstadsbladet (Dokument 10, bilaga 9). I media framkom det att 

det fanns en visselblåsare inblandad, en privatperson som skickade in ett anonymt brev 

till kommunen (Dokument 11-12, bilaga 9). Ekonomidirektören beskriver att det handlar 

om moralen och kulturen, en teori redovisningschefen också har “det kan också vara en 

form av kultur, de kanske har gjort så i jättemånga år det vet man inte”. Bengt Olsson, 
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tillförordnad chef för C4 Teknik, ville inte uttala sig kring frågan om det kunde finnas en 

kultur bland parkeringsvakterna att de inte bötfällde varandra (Dokument 12, bilaga 9). 

  

De två fallen som beskrivits i inledningskapitlet och som även diskuterades under 

intervjun med ekonomidirektören och redovisningschefen är fallen i Göteborgs stad och 

Staffanstorps kommun. Redovisningschefen berättar om kulturen och mentaliteten som 

var i Göteborg: ”äsch det gör väl inget om man snor från stora kommunen lite grann 

bara. Får du den affären så får jag en ny uppfart hemma, och nytt tak om ni får den 

affären”. Han berättar att det var sådant Göteborgsskandalen handlade om.  

  

Ekonomidirektören har klara åsikter gällande fallet i Staffanstorps kommun där politiker 

reste utomlands och köpte sprit för skattebetalarnas pengar (Paulsson Rönnbäck, 2013). 

Han säger att fallet kan ses ur två olika vinklar. En vinkel är att någon borde ha slagit 

larm eller anmält, medan den andra vinkeln handlar om att ha system för sådant. En intern 

kontrollfunktion borde ha slagit till då politikerna bröt mot reglementet för representation 

eller reglementet för hantering utav förskott, då det vid redovisningen kom fram vad som 

köpts. Han hoppas att den funktionen fungerar i Kristianstads kommun, exempelvis 

genom att de har två eller i vissa fall tre stycken som attesterar stora transaktioner. 

    

Hur undviks då dessa skandaler? Ekonomidirektören säger att oegentligheter inte kommer 

kunna utrotas, det är bara att glömma. Redovisningschefen berättar att det gäller att ha 

system som minimerar, vilket även bekräftas av ekonomidirektören som fortsätter att säga 

att de försöker täppa igen så många luckor som möjligt maskinellt. Vid mindre värden, 

som dock är stora för den enskilda individen, sker oftast genom manuella rutiner långt ut 

i organisationen, säger ekonomidirektören. ”Det kan vara väldigt svårt att täppa igen”. 

Detta går inte i linje med Carrington (2014) som menar att ett väl fungerande system för 

intern kontroll inte lämnar utrymme för misstag eller oegentligheter. Malek (2010) menar 

även att en välutvecklad rutin för rapportering av oegentligheter ökar allmänhetens 

förtroende för organisationen. Då kommuner arbetar på medborgarnas uppdrag är det 

viktigt att förtroendet inte skadas då det är både mödosamt och tidskrävande att bygga 

upp på nytt igen (Finansdepartementet & Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 
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Kopplingen till teorin beträffande de oegentlighetsskandaler som ekonomidirektören och 

redovisningschefen yttrat sig om är tydlig. Intern kontroll handlar om att ha ordning och 

reda, att arbetet som utförs sker på ett säkert sätt (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2008). Oegentlighetsskandaler kan möjliggöras då en intern kontrollfunktion fattas eller 

inte fungerar på ett tillförlitligt sätt, likt fallet i Staffanstorps kommun. Skandalen i 

Perstorp handlade om att den interna kontrollen inte riktigt funkade, socialsekreteraren 

hade möjlighet att göra alla stegen själv i en process. Intern kontroll behövs i alla företag 

och organisationer för att förhindra potentiella misstag och kostsamma felaktigheter 

(FAR, 2006).    

 

Skandalerna ovan visar att det kan bli kostsamt när potentiella misstag utvecklas till 

reella. Skandalerna kan dock begränsas av en god intern kontroll, men det är då viktigt 

att förstå vilka faktorer som möjliggör och hindrar anställda att rapportera. Går det att 

förstå de möjliggörande och hindrande faktorerna kan de bli en del av en visselblåsar-

funktion, som sedan kan blir en integrerad del av den interna kontrollen. För att 

rapportering ska kunna ske måste de anställda veta vem de ska rapportera till, vilket leder 

vidare in på nästa avsnitt.   

   

4.1.3 Kontrollkedjan 

Som nämndes i kapitel 2, är en förutsättning för att den interna kontrollen ska fungera att 

den involverar alla yrkesgrupper i verksamheten (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2008). I följande avsnitt kommer därför olika samband att presenteras mellan de tre olika 

kontrollnivåerna där respondenterna finns representerade, nämligen på kommun-

ledningen, staben och enhetsnivån. 

 

Vem en person ska rapportera till om denna uppmärksammar något är inte alltid helt 

självklart, men ekonomidirektörens och redovisningschefens första tanke är att de skulle 

ha vänt sig till sin närmsta chef. Ett scenario sattes upp för controllern: om en anställd 

uppmärksammar något och vill ta detta vidare men om det inte händer någonting, då 

exempelvis närmsta chefen tycker det är nonsens, vad ska då den anställda göra? 

Controllern medger att det är oturligt om individen inte är överens med sin chef, men 

poängterar att det alltid finns en chef på en högre nivå som den anställda kan kontakta. 
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Likaså tycker controllern att det är olyckligt om någonting försiggår i högsta ledningen 

som stoppar upp rapportering. Controllern medger att det alltid finns en risk att det kan 

vara så, men att det aldrig ska behöva bli stopp: “då är det maskopi”.     

 

Staben på omsorgsförvaltningen var nästa organisationsnivå i kommunen, där 

utvecklingsstrategen och verksamhetscontrollern intervjuades. För att försöka förstå hur 

kontakten sker neråt i kontrollkedjan ställdes frågan om hur dialogen sker med 

enhetscheferna. Utvecklingsstrategen säger att det i regel är mejlkontakt mellan 

utvecklingsenheten och enhetscheferna men att verksamhetscheferna, som också är en 

del av staben, har mer regelbunden kontakt med enhetscheferna. Utvecklingsstrategen 

poängterar dock att samarbetet kan bli bättre mellan staben och verksamheterna ute. 

Verksamhetscontrollern håller med: “det får man väl säga att det skulle väl kunna 

utvecklas”.  

 

Enhetschef 1 säger att han kan uppleva att det finns ett glapp i kommunikationen, att 

förvaltningsledningen befinner sig långt ifrån verksamheten. Enhetschef 2 håller med: 

“det får man ju ändå säga”. Hon poängterar dock att kommunikationen till hennes 

närmsta chef, verksamhetschefen, fungera bra. 

 

De anställda pratar också om distansen mellan de olika nivåerna, men är mer inne på 

beslutsvägarna. Sjuksköterska 2 skulle vilja påstå att det finns ett glapp mellan enhets-

nivån, staben och kommunledningen. Sjuksköterska 1 utvecklade det ytterligare: “ja, de 

har inte en susning skulle jag vilja säga”. Sjuksköterska 2 beskriver hur besluten fattas 

inom förvaltningen:  

 

På något sätt så bestämmer man grejer uppifrån men man frågar inte nerifrån 

’hur är det egentligen’? Man börjar inte där nere och kontrollerar vad som 

egentligen behövs. Man sitter högst upp och bestämmer någonting som man i 

grund och botten inte har någon aning om.   

 

Han menar att de nere på enhetsnivå sitter inne på lösningar som de tycker är mycket 

bättre, men besluten fattas innan de får komma till tals. En följdfråga var om de blev trötta 

på att besluten tas långt ifrån verksamheten. “Det är bara förnamnet”, sa sjuksköterska 

2. Sjuksköterska 1 menar att de längre upp i kontrollkedjan alltid bestämmer utan att höra 
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med dem på enhetsnivå. Undersköterska 2 håller med och säger att: “de har ju inte en 

aning om hur det fungerar”. Hon tycker att de borde komma ut mer i verksamheterna för 

att se hur det verkligen fungerar.  

 

Haglund m.fl. (2005) menar att det är viktigt att alla i verksamheten involveras i den 

interna kontrollprocessen. Illustrationen av denna process presenterades i figur 2.1 

tidigare i uppsatsen. Efter att empirin sammanställts och jämförts gick det att urskilja 

glapp i kontrollkedjan. Likaså kunde det urskiljas fler aktörer och kopplingar. En ny 

illustration utvecklades med utgångspunkt från Haglunds m.fl. (2005) exempel på intern 

kontrollkedja, vilken illustreras i figur 4.2 nedan.  

 

Figur 4.2 Vår egenutvecklade intern kontrollkedja 

 

De nivåer som är färgade gröna är de nivåer i kontrollkedjan som inkluderats i denna 

undersökning. Den sammanfattade uppfattningen utifrån vad respondenterna berättat är 

att det största glappet finns mellan de områdesansvariga enhetscheferna och 

omsorgsförvaltningen. Enhetscheferna talade om ett kommunikationsglapp medan några 

anställda snarare var inne på att det fanns glapp när viktiga beslut tas. Mellan 

enhetscheferna och utvecklingsenheten på omsorgsförvaltningen verkar det som att det 

endast sker mejlkontakt, vilket möjligen inte kan anses vara ett tillräckligt bra samarbete. 

Verksamhetscheferna, som också är en del av staben, har dock mer regelbunden kontakt 
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med enhetscheferna. Enhetscheferna poängterar att kontakten fungerar bra med deras 

närmsta chef, verksamhetschefen, och därmed borde förslagsvis resterande avdelningar 

på staben lära utav kontakten som sker där emellan. Genom den förändringen skulle 

kontrollkedjan kunna stärkas. Att stärka rapporteringssystemet mellan de olika nivåerna 

i kontrollkedjan är något Haglund m.fl. (2005) poängterar.  

 

Beträffande glappet mellan de anställa och omsorgsförvaltningen kan en anledning till 

glappet vara att de anställda befinner sig för långt ifrån staben och kommunledningen. 

Det är tydligt att Kristianstads kommun är en toppstyrd organisation och att de anställdas 

röster inte alltid blir hörda, vilket kan leda till missnöje. De vill vara med och påverka 

men känner inte att de har möjligheten. Missnöjet, i kombination med bristande 

kommunikationsvägar, mellan de olika nivåerna skulle kunna påverka den interna 

kontrollkedjan och utgöra ett hinder för rapportering.  

 

Utvecklingsstrategen berättar att förvaltningen varit inne i en period där det varit hög 

omsättning på särskilt enhetschefer, vilket bidrar till att informationen inte hinner ut i den 

takt de blir anställda. Får inte enhetschefen informationen blir även informationen 

bristfällig till de anställda, vilket visar på att kommunikationsvägarna inte är tillräckliga. 

Hon bekräftar att där nog finns ett glapp, att staben borde komma ut med mer information.

   

Samtliga respondenter talar även om att det råder en turbulens inom omsorgs-

förvaltningen där många som satt på ledande befattningar på staben fått sluta. Enhetschef 

1 upplever att informationsflödet har varit bristfälligt ut till verksamheterna under 

turbulensen. Han poängterar dock att verksamheten måste fungera oavsett vad som 

händer på kommunhuset: “jag ligger som ett filter för min verksamhet, som ett skydd”.  

  

Ett trettiotal enhetschefer har sagt upp sig det senaste året. Enhetschef 2 fick frågan varför 

så pass många enhetschefer valt att sluta? “Ja det kan man undra, jag tror alltså det 

handlar mycket om styrningen i förvaltningen”. Hon tror att otydlighet kan ha varit en 

bidragande faktor, vart de har varit på väg någonstans. Men nu känner hon att de även har 

börjar titta på ledningen och staben. Hon tror även att turbulensen uppe på staben påverkar 

kommunikationen och rapporteringen uppåt men hon försöker fokusera på sitt arbete ute 
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i verksamheten istället för att lägga energi på allt annat som händer.  

  

Dagen då intervjun genomfördes var hennes enhetschefskollegas sista dag och dagen 

därpå var det tänkt att hon skulle ta över hans verksamhet tills de hittat en ny enhetschef: 

“eftersom enhetschefer inte växer på träd just nu så är det ju så att då får man göra det”. 

Enhetschef 2 har inte märkt av några större reaktioner från personen beträffande denna 

turbulens, men hon tror att det säkert finns många tankar. “De blir ju också påverkade av 

allt som står i tidningen, och allt som händer i omsorgen, att det är turbulent att folk får 

lämna och ja. Och att enhetschefer slutar och såhär”. En fråga ställs till undersköterska 

2, om hur hon ser på att hennes chef tillfälligt ska bli chef för ytterligare 30 medarbetare. 

“Hon ska bli det?, frågar hon oss. När det bekräftas säger hon att hon tycker det är synd 

men att de får se hur det blir eftersom det inte har börjat än.   

 

Sjuksköterskorna tror att turbulensen i organisationen avspeglas i hela verksamheten. 

Sjuksköterska 2 poängterar vikten av att högsta ledningen måste föregå med gott exempel. 

Han iscensätter ett exempel kopplat till rökförbudet för personalen i Kristianstads 

kommun som infördes för något år sedan. ”Om då högsta hönset i omsorgsförvaltningen 

går ut på sin arbetstid och står och röker utanför sitt kontor vid ingången och ingen bryr 

sig om det, varför ska övrig personal låta bli att röka?”. Undersköterska 2 tycker inte att 

stämningen eller känslan i gruppen påverkas av turbulensen i förvaltningen. Men hon 

berättar att de pratar om det och har sina åsikter om hur saker och ting går till på hög 

nivå.” Då får man ju känslan, ja hade vi gjort någonting så hade vi ju fått gå på en gång 

och varken fått någon mer lön eller någonting. Alltså så är det ju, om man ser den här 

skillnaden på vart i hierarkin man står”.  

 

Utifrån respondenternas svar att döma anses det vara viktigt med naturliga 

kommunikationsvägar för att rapporteringen ska kunna ske, samt att kommunikation 

fungerar i både uppåt och nedåtstigande led. Respondenterna säger att rapportering ska 

ske till närmsta chef, men de talar samtidigt om en turbulens i organisationen där många 

enhetschefer har slutat. Det kan då anses vara viktigt att det finns utvecklade rutiner för 

hur rapportering sker, så att informationen når ut till de anställda oavsett situation, vilket 

leder oss vidare in på nästa avsnitt som diskuterar rutiner för rapportering. 
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4.1.4 Interna rutiner för att rapportering 

Frågan angående om det fanns någon rutin för hur kommunalt anställda rapporterar 

oegentlighet ställdes till ekonomidirektören och redovisningschefen. De sa att det inte 

fanns någon blankett eller särskild process, utan att det var som med mycket annat, att 

rapporteringen sker till närmaste chef. Ekonomidirektören poängterar att det finns olika 

rutiner och regelverk ute i förvaltningarna. “Vi är en organisation med 6500-7000 

anställda, och stora verksamheter med miljardomslutning, så att de finns det vet jag, men 

jag vet inte hur de ser ut”. Redovisningschefen poängterar att det i vissa förvaltningar 

finns en skyldighet att rapportera enligt lag.  

 

På frågan angående en utvecklad rutin för rapportering sa controllern att det ser lite olika 

ut beroende på hur snabbt ett agerande behöver ske. “Ofta så är det ju en skriftlig 

avrapportering, det är ju det som gäller. Sen kan det naturligtvis, för att vinna tid ibland 

så behöver man kanske muntligt kontakta någon chef eller liknande”. Controllern berättar 

att det även finns en rutin för vad som händer med det som rapporterats. Det som 

rapporteras diarieförs i ett ärendehanteringssystem. “Så det är ju en öppenhet i det 

gentemot medborgarna också, att vi faktiskt tar hand om och är seriösa när det gäller att 

vara öppna med det vi jobbar med helt enkelt”.  

 

Utvecklingsstrategen berättar att de har rutiner för hur avvikelser, synpunkter och 

klagomål skrivs. Hon berättar att det finns handböcker med rutiner på kommunens 

hemsida där allt ska framgå. I hälso- och sjukvårdshandboken, en av omsorgs-

förvaltningens elva handböcker, beskrivs det vad en avvikelse är och hur denna ska 

rapporteras:    

En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntat 

vårdförlopp. Det kan vara ett tillbud med ett gånghjälpmedel, en feldelad dosett 

eller "strul" som tar tid från patientarbetet. Att uppmärksamma riskfyllda tillbud 

i tid kan förhindra att en patient skadas nästa gång eller att en liknande situation 

uppstår. En avvikelserapport kan skrivas i ett datoriserat system eller på en 

fastställd blankett. (Dokument 13, bilaga 9, s. A2)   

 

En följdfråga var om de anställa visste om handböckerna gick att hitta på hemsidan eller 

om de fanns i uttryckt form på varje enhet. Utvecklingsstrategen berättar att de inte finns 

i pappersform men hon tycker att alla bör känna till handböckerna:   



 Lindh & Lundin 

 

57 

Men frågar du dom där ute så är det inte alls säkert att de säger samma sak. Och 

jag misstänker att de inte gör det. För vi har många som säger att dom inte fått 

informationen och inte vet hur de ska hitta och sådär.  

 

Ytterligare en följdfråga var om rutinen för rapportering skiljer sig beroende på om det är 

en lagstadgad skyldighet att rapportera eller inte. ”Jag tror att rutinerna finns mer utifrån 

om en kund blir lidande än en personal blir lidande höll jag på att säga”. 

Utvecklingsstrategen är osäker på om det finns något uppbyggt rutinmässigt 

rapporteringssystem för icke-lagstadgad rapportering. Även verksamhetscontrollern är 

osäker i den frågan.: “Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det, men det antar jag. Att 

det får ju gå som en avvikelse till chefen för den personen”.   

 

Enhetschef 1 berättar att all rapportering sker digitalt idag. Han berättar vidare att det är 

ett jätteenkelt system och det framgår vad som ska fyllas i och hur. Skulle det finnas 

någon som inte kan navigera sig i det digitala systemet kan denna person komma direkt 

till chefen. En följdfråga var om handböckerna finns tillgängliga för de anställda ute i 

verksamheten. Enhetschef 1 vet inte om hans medarbetare känner till var de kan hitta 

dem: “de har tillräckligt med rutiner på avdelningen, de behöver liksom inte ha reda på 

200 till, det finns ingen anledning, utan vi löser det utefter situationen dyker upp”. 

Enhetschef 2 ser handböckerna mer som ett uppslagsverk av rutiner och riktlinjer.  

 

Alla i omsorgsförvaltningen rapporterar i samma system, Flexsite. Det är enhetschefen 

för rapportören som utreder. Är det enhetschefen som rapporterar något, alternativt om 

anmälan gäller något som enhetschefen varit involverad i, är det dennas chef som utreder. 

En följdfråga var om det finns risk att om enhetschefen inte gjorde vad denna skulle, att 

rapporteringen blev liggande. Enhetschef 1 poängterar att: “det är inte bara en risk utan 

det är ett faktum att så ser det ut på vissa ställen”. När det gäller rapportering som inte är 

lagstyrd säger enhetschef 2 att om hon får något sådant i sin kännedom plockas den 

anställda in på samtal. Hon säger att det dock inte finns något rapporteringssystem för 

det, inte på samma sätt som Flexsite finns för avvikelserna. Om problemet är av 

allvarligare karaktär och inte går att lösa på plats rapporterar hon vidare till sin närmsta 

chef. Att endast problem av allvarligare karaktär rapporteras vidare till chefen för 

enhetschef 2 visar på att det är en individuell tolkningsfråga. En reflektion kan vara att 
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olika enhetschefer bedömer samma problem olika allvarligt. Detta kan i sin tur leda till 

att vissa problem kanske aldrig kommer till överordnade chefers kännedom. Det finns 

därmed en risk att rapporteringen inte kan ta sig vidare upp till nästa nivå i kontrollkedjan.

   

Båda sjuksköterskorna tycker att det digitala systemet Flexsite fungerar bra och de tycker 

det finns en klar rutin i förvaltningen över hur rapporteringen ska ske. Båda 

undersköterskorna känner sig också trygga i, och vet hur avvikelserapporteringen i 

systemet ska ske. De känner också till att handböckerna finns att hitta på kommunens 

hemsida. Undersköterska 1 berättar även att hennes chef, enhetschef 1, skickar ut och 

talar om när något ändras. Undersköterska 1, som är handledare till lärlingen, har inte 

hunnit gå igenom rutinerna för avvikelserapportering med henne än. Hon berättar att hon 

alltid brukar säga till de hon handleder att: “ser du att någon är stygg mot kunden eller 

någonting annat så ska du säga till. Vill du inte säga till chefen så säg till någon personal. 

Det ska stoppas direkt, det ska inte vara så”. Bemannaren kan inte rapportera i 

rapporteringssystemet då hon inte arbetar i vården på samma sätt som övriga 

respondenter, men hon poängterar att hon skulle förmedla informationen till enhetschefen 

om något inte kändes rätt.  

 

En förutsättning för att en anställd ska kunna rapportera oegentligheter krävs 

kommunikationsvägar som upplevs som naturliga. Vet de anställda inte vart de ska vända 

sig kan ingen ta itu med problemet (Carrington, 2014). Samtidigt kan en välutvecklad 

rutin för rapportering av oegentligheter öka allmänhetens förtroende för organisationen, 

eftersom det visar på att verksamheten övervakas (Malek, 2010). I omsorgsförvaltningen 

sker en stor del av rapportering enligt hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen. 

Det finns ett utvecklat system där den lagstadgade rapporteringen kan ske på ett bra sätt. 

Samtliga respondenter känner sig bekväma med hur rapporteringen sker och de känner 

även till förloppet med vem som har utredningsansvar. Vid rapportering av icke lag-

stadgade oegentligheter, vilket det inte finns något rapporteringssystem för, säger 

samtliga att de hade rapporterat till närmsta chef. Om denna chef inte hade tagit tag i 

problemet känner de också till att de kan gå vidare till chefens chef. Med det empiriska 

materialet som bakgrund kan det antagas att kommunikationsvägarna för lagstadgade 

avvikelser upplevs som naturliga. De anställda vet var de ska vända sig om de har 



 Lindh & Lundin 

 

59 

identifierat oegentligheter. Det finns en välutvecklad rutin för rapporteringen, vilket 

också kan antas öka allmänhetens förtroende för förvaltningen. Det framgår dock att det 

inte finns ett uttalat rapporteringssystem för icke-lagstadgade avvikelser och där 

uppkommer en problematik beträffande vad de utredande cheferna anser är allvarligt. 

  

Detta avsnitt visar att det är viktigt att en kommun har en väl fungerande intern kontroll, 

men utifrån de nämnda skandalerna att döma fungerar den inte alltid på ett önskvärt sätt 

i alla kommuner. En förutsättning för att den interna kontrollkedjans kommunikations-

vägar ska upplevas som naturliga är att det finns en kännedom hos de anställda om vart 

de ska vända sig för att rapportera, både för lagstadgade och icke-lagstadgade avvikelser. 

Av den anledningen kan det anses vara nödvändigt att det finns en välutvecklad rutin för 

att rapportera. Om de anställda inte känner till rutinerna kan det leda till att rapportering 

uteblir, vilket i sin tur kan leda till att en anställd inte blåser i pipan.  

 

4.2 Visselblåsning som en del av intern kontroll 

En utav forskningsfrågorna för den här undersökningen är: “Hur kan visselblåsning 

fungera som en del av den interna kontrollen i en kommun?”. Frågan ställdes direkt till 

respondenterna i kommunledningen och de på staben, nedan följer delar av svaren de 

angav. Att endast få ett svar på en fråga ansåg vi inte vara tillräckligt för att besvara 

forskningsfrågan och därmed utvecklas avsnittet successivt för att slutligen landa i frågan: 

“Tror du att det finns möjlighet att införa en visselblåsarfunktion där anställda anonymt 

kan rapportera om oegentligheter?”.   

 

Ekonomidirektören menar att visselblåsning är ett inslag i den interna kontrollen, men att 

det är ett inslag som kan formaliseras bättre. Ett förslag på formalisering är att ha tydliga 

visselblåsarfunktioner med utsedda ansvariga. Redovisningschefen ställer sig frågande till 

hur andra kommuner har formaliserat visselblåsarfunktioner, men konstaterar kort efter 

att det gäller den systematiska interna kontrollen. Han bekräftar att ett införande av en 

visselblåsarfunktion inte är något som diskuterats särskilt mycket inom Kristianstads 

kommun. Controllern säger att visselblåsning kan vara en del av den interna kontrollen. 

“Ja, det kan det vara för vi ska ju någonstans försöka se signaler och kunna jobba lite 
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förebyggande, inte stå där med skägget i brevlådan om jag får säga så, när saker och 

ting har hänt”. Han tycker att det är positivt om visselblåsning kan användas på ett bra 

sätt för att försöka undvika skador. Utvecklingsstrategen anser också att visselblåsning 

kan vara en del av den interna kontrollen. “Det fria ordet på något sätt måste ju få 

härska”. Verksamhetscontrollern är först tveksam till att se visselblåsning som en del av 

interna kontrollen men säger sedan att det till viss del är så. Genom att personerna 

använder de formella vägarna som finns kommer problemen till ytan och kan utredas.  

  

Med en god intern styrning och kontroll kan problem undvikas, vilket leder till att 

visselblåsare inte känner ett behov av att rapportera externt (Wikland, 2012). Ovan 

diskuterades detta samband, att utveckla den interna kontrollen med inslag av 

visselblåsning, vilket gör det till en naturlig del av arbetet. Controllerns syn på 

visselblåsning visar på fördelarna med att göra det till en del av den interna kontrollen, 

att visselblåsaren hjälper ledningen att arbeta förebyggande. Skulle visselblåsning bli en 

del av den interna kontrollen skulle det bli lättare för personer att framföra konstruktiv 

kritik, vilket Slorach m.fl. (2011) beskriver kan leda till förändring och utveckling av 

verksamheten då arbetsgivaren kan åtgärda missförhållande.  

 

Wikland (2012) beskriver att god styrning och kontroll kan uppnås genom att 

organisationen arbetar aktivt med de tre försvarslinjerna. Första försvarslinjen 

representerades bland annat av att bevara en effektiv intern kontroll och styrning där ett 

ansvarsområde definierades som mått på intern kontroll (Arwinge & Rost, 2013). En 

möjlighet är att en visselblåsarfunktion skulle kunna innefattas i den första försvarslinjen 

där visselblåsning skulle kunna bli ett mått på intern kontroll. Detta skulle i sin tur kunna 

leda till en bättre styrning och kontroll. En illustration av vilken del visselblåsar-

funktionen skulle tillhöra av den första försvarslinjen visas i figur 4.3 på nästa sida. 
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Figur 4.3 Modellen med tre försvarslinjer med en visselblåsarfunktion  

. 

4.2.1 Förutsättningar för ett införande av visselblåsarfunktion 

En fråga som diskuterades var vad respondenterna på kommunledningen och staben 

ansåg beträffande ett införande av visselblåsarfunktion i Kristianstads kommun, mer 

specifikt vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Avsnittet kommer ingående 

behandla begreppet anonymitet, vilket är en betydande funktion av visselblåsar-

funktionen. Anonymitetsaspekten diskuterades med samtliga respondenter. 

 

Ekonomidirektören och redovisningschefen är osäkra angående ett införande av en vissel-

blåsarfunktion i Kristianstads kommun. Ingen av dem är insatta i hur andra kommuner 

utformat sina visselblåsarfunktioner och därmed säger redovisningschefen att han inte 

kan besvara frågan. Ekonomidirektörens känsla är att de har en kommun som är öppen, 

att frågor som gäller dessa ämnen kommer upp till ytan ändå. “Men för att skydda sig och 

vara ännu säkrare kan man ju formalisera det lite mer”. Ekonomidirektören menar att 

om en bedömning skulle göras att en visselblåsarfunktion behövs för att skydda 

visselblåsare, då skulle det vara bra. Han är även inne på att eventuellt vara tydligare vid 

anställning av personal att poängtera för nyanställda att de har en skyldighet att rapportera 

identifierade oegentligheter. Redovisningschefen är också inne på det spåret, att det inte 

alls skulle vara en dålig idé. Om det skulle komma till den punkt att Kristianstads 

kommun väljer att införa en visselblåsarfunktion skulle det vara kommunledningen som 

skulle ta ett sådant beslut. Ett införande av en visselblåsarfunktion skulle gälla för alla 
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förvaltningar i så fall, för att genomsyra hela kommunen.  

 

Controllern inledde med att konstatera att det uppstår en konfliktsituation vid ett 

införande av en visselblåsarfunktion. Förvaltningslagen och sekretesslagen står i konflikt 

med öppenheten beskriver han. Han är dock optimistisk till ett sådant införande: “jag 

skulle nog vilja hävda att ett sådant system hade nog varit positivt i många synvinklar 

faktiskt”. Anonymiteten innebär ett skydd, finns inte detta skydd kan en följd bli att ingen 

vågar rapportera något. Controllern menar att det är frågan i sig som är intressant och inte 

vem som har lämnat informationen.  

 

Verksamhetscontrollerns åsikter står inte i linje med controllerns beträffande 

anonymiteten. “Jag tror inte på den här anonymiteten, jag tror mer på den här 

transparensen och öppenheten i kommunen”. Hon tror att allt kommer fram till slut ändå, 

utan anonymitet. Verksamhetscontrollern tror inte heller på ett införande av en 

visselblåsarfunktion. En anledning till det är att hon inte anser att det går att 

utreda anonym rapportering. Hon förtydligar dock att hennes åsikt skulle kunna ha varit 

annorlunda om hon arbetade i en annan förvaltning. Hon säger även att det inte är något 

hon funderat över: “det är väl någonting som man tar ställning till om man känner att 

man har det behovet”. Utvecklingsstrategen är inne på samma spår som verksamhets-

controllern och ser negativt på att rapportera anonymt, då det finns en risk att det blir ett 

gnällforum. Hon säger att det bästa är om en person kan stå för det den tycker, men menar 

även att det finns en risk att allt inte kommer fram för att inte alla vågar. Hon berättar att 

hon förespråkar öppenhet men ett införande av en visselblåsarfunktion ställer hon sig 

frågande till då det finns människor som bara vill förstöra. Med en viss optimism avslutar 

hon: “Man kan väl prova, det hade inte heller varit fel, för det kan ju vara att det leder 

till något bättre”. 

 

Enhetschef 2 håller med controllern om att det kan vara positivt att få rapportera anonymt, 

men ser inte det som nödvändigt på sin enhet. Hon tror att enhetens storlek spelar roll i 

om anonymitet behövs. Enhetschef 2 bekräftar dock även en nackdel med anonymitet, att 

det blir mycket svårare att utreda, vilket går i linje med verksamhetscontrollerns tankar. 

Hon kommer in på det offentliga rapporteringssystem som de har idag, Synpunkten, där 
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vem som helst kan skicka in anonyma synpunkter. Det finns inte något att göra med de 

här synpunkterna, inget de kan utreda och ingen att höra av sig till för uppgifter.  

 

Enhetschef 1 är inne på att de anställda bör kunna vara anonyma även när de rapporterar 

avvikelser internt. Han anser att det är speciellt viktigt med anonymitet när rapporteringen 

rör individer som mottager avvikelserna. Han tror dock på en kulturförändring gällande 

anonymitet vid rapportering: “om man säger att vi vill ha namnet på personen som 

rapporterat och man sköter det snyggt och ger dem det stödet de behöver så blir det ju 

en kulturförändring också att då vågar man”. Enhetschef 1 poängterar även att det 

förmodligen är lättare att rapportera inom en stor organisation där de anställda är lite mer 

anonyma. Det borde således vara lättare att rapportera oegentligheter i en stor kommun 

jämfört med i en liten organisation. 

 

Slorach m.fl. (2011) beskriver att det i vissa fall införts system som belönat visselblåsare 

som anonymt uppmärksammat och anmält medarbetare eller överordnade, vilket i vissa 

fall missbrukats. Utvecklingsstrategen talar om att någon typ av belöningssystem kanske 

skulle kunna möjliggöra rapportering, men hon anser inte att det nödvändigtvis behöver 

vara pengar: "att man blir sedd och får en klapp på axeln skulle kunna räcka”. Hon är 

dock inne på att en visselblåsarfunktion, där rapportering kan ske anonymt, kan användas 

på ett felaktigt sätt oavsett om det finns ett belöningssystem eller inte. Då ett införande 

av ett belöningssystem inte har diskuterats av någon av de andra respondenterna, kan det 

tänkas att de inte anser att rapportering ska belönas, utan att det ska göras om det finns 

ett behov till det. 

 

Ytterligare en analys som kan göras kopplas till skyddet för visselblåsare. Transparency 

International framförde i en diskussion att skyddet för visselblåsare bör stärkas 

(Karlsson, 2012), vilket är en diskussion som även pågått ovan mellan de olika 

respondenterna. Ekonomidirektören var inne på att om det skulle göras en bedömning att 

en visselblåsarfunktion behövs för att skydda visselblåsare skulle ett införande vara bra.  



 Lindh & Lundin 

 

64 

4.2.2 Synpunkten - Det anonyma rapporteringssystemet  

Som enhetschef 2 beskrev tidigare finns det idag ett offentligt rapporteringssystem som 

kallas Synpunkten, där anonyma synpunkter kan skickas in. I kvalitetsberättelsen för 2015 

står det att digitala synpunktssystemet har funnits i Kristianstads kommun sedan maj 

2013. I systemet kan medborgare lämna beröm, klagomål och förslag och personen som 

lämnat in en synpunkt ska få svar på sin synpunkt inom fyra veckor (Dokument 4, bilaga 

9). Under besöket på enhet 1 gjordes en observation av broschyrer gällande Synpunkten, 

det gick inte att missa dem vid ingången till enheten. Detta visar på att kommunen 

välkomnar alla besökare på enheten till att skicka in sin åsikt.   

 

I kvalitetsberättelsen för 2015 står det att det kom in 191 synpunkter till 

omsorgsförvaltningen under 2015 och 192 under 2014 (Dokument 4, bilaga 9). 

Utvecklingsstrategen bekräftade att det kom in 191 synpunkter under 2015, utav dessa 

var 74 klagomål (38,74%), 99 beröm (51,83%) och 18 förslag (9,43%). På de två 

undersökta enheterna fick de tillsammans totalt in 14 synpunkter där 12 (85,72%) var 

beröm, 1 klagomål (7,14%) och 1 förslag (7,14%) under 2014. Under 2015 fick enheterna 

tillsammans in totalt 19 synpunkter varav 14 beröm (73,68%), 2 klagomål (10,53%) och 

3 förslag (15,79%) (Dokument 14, bilaga 9). Utvecklingsstrategen tror att det mest är 

anhöriga som skriver dessa synpunkter men att det även kan vara alerta kunder. 

Controllern säger att även de anställda har en möjlighet att skriva in i det här systemet. 

Ett förtydligande över synpunktsuppdelningen under de olika åren återfinns i tabell 4.1. 

   

Tabell 4.1 Sammanfattning av synpunkter 

 

 

Verksamhetscontrollern bekräftar att Synpunkten ligger öppen på hemsidan och allt som 

skickas in via den publiceras offentligt. Enhetschef 1 berättar att synpunkterna kommer 
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till enhetschefen för den verksamhet Synpunkten berör, och denna ska skriva ett offentligt 

svar som också publiceras på hemsidan. “Så det går liksom inte att komma undan”. Men 

det är mycket beröm de får bekräftar han, precis som siffrorna visar ovan var 73,68 

procent av synpunkterna beröm under 2015 och hela 85,72 procent under 2014. Han säger 

även att Kristianstads kommun nationellt sätt håller en god standard och det är något han 

är stolt över. 

 

Synpunkten är en utav de kommunikationsvägar som kan användas för att rapportera 

oegentligheter. Carrington (2014) poängterade att kommunikationsvägar måste upplevas 

som naturliga för att anställda ska kunna rapportera oegentligheter. Synpunkten nämndes 

under fem av intervjuerna, dock inte under någon intervju med de anställda på enhetsnivå. 

Därmed kan det tänkas att rapporteringssystemet Synpunkten kan anses vara naturligt för 

kommunledningen, staben och enhetscheferna men inte för de anställda. Controllern 

beskrev ovan att även de anställda har en möjlighet att skriva in i Synpunkten, vilket 

indikerar på anonymitet kanske bör prioriteras internt. Eftersom ingen av dem anställda 

nämnde systemet under intervjuerna, kan det eventuellt betyda att rapportering i 

Synpunkten kanske inte leder till förändringen de vill se. De anställda kanske istället 

önskar en anpassad visselblåsarfunktion som kompletterar den interna kontroll, vilket i 

sin tur kan leda till den förändring de önskar. En annan möjlighet kan vara att de anställda 

inte känner till att de kan använda Synpunkten för att rapportera oegentligheter. 

  

4.2.3 Rapportering av oegentligheter 

På frågan om vem som rapporterar oegentligheter svarar båda enhetscheferna väldigt lika, 

nämligen att den som upptäcker bristen ska rapportera. Utvecklingsstrategen och 

verksamhetscontrollern svarade liknande på frågan, att det är allas skyldighet att 

rapportera om de identifierar någon oegentlighet. Enhetschef 1 anser att rapportering är 

en förtroendefråga. “Mitt mål är ju att även den personen som kanske gjort något fel ska 

kunna våga komma och rapportera någonting, det är mitt mål”. Han understryker att det 

finns en skillnad mellan att göra ett misstag och att göra något med flit. Att medvetet 

brista i bemötandet eller bete sig illa är absolut inte okej. 
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Under 2015 rapporterades totalt 2 337 avvikelser i Kristianstads kommun. 1683 av dem, 

det vill säga 72 procent, gällde läkemedelshantering. Under samma verksamhetsår 

gjordes totalt två Lex Maria anmälningar enligt patientsäkerhetsberättelsen för 2015 och 

enligt kvalitetsberättelsen för 2015 gjordes 77 Lex Sarah rapporter (Dokument 15, bilaga 

9; Dokument 4, bilaga 9). Ingen av de anställda har rapporterat något enligt Lex Maria 

eller Lex Sarah, men samtliga har rapporterat andra avvikelser i verksamheten, till 

exempel missade läkemedelsdoser. Bemannaren är inne på varför rapportering är viktigt: 

“i och med att man har med människor att göra, det är ju viktigt att man inte upprepar 

felen”. Hon menar att rapporteringen görs för att verksamheten ska kunna förbättras och 

utvecklas, vilket visar på välvilja.  

 

Vandekerckhove och Tcahuridu (2010) identifierade två olika grupper som blåste i pipan. 

Den ena gruppen rapporterade om oegentligheter i ren välvilja medan den andra gruppen 

gjorde det i juridiskt avseende. Respondenterna i denna uppsats kan återfinnas i båda 

grupperna. Dels rapporterar de på grund av att det är en lagstyrd skyldighet. Men de 

rapporterar även av ren välvilja. Dessa två grupper, som rapporterar i ren välvilja eller i 

juridiskt avseende, kan även hänföras till tabell 2.2 som presenterade nio etiska klimat i 

teorikapitlet. Platsen för undersökningen är lokal på enheten och de två grupperna hamnar 

på välvilligt respektive principfast förhållningssätt. De som rapporterar enligt ren välvilja 

hamnar därmed på det etiska klimatet gruppintresse i tabellen och de som rapporterar av 

principfast anledning hamnar på det etiska klimatet regler och tillvägagångssätt.  

  

4.2.4 Hur ser du på en person som rapporterar? 

Vi ställde frågan: Hur ser du på en visselblåsare? respektive Hur ser du på en person 

som rapporterar om oegentligheter? till samtliga respondenter. Anledningen till att 

frågan definierades om till de anställda var för att undvika förvirring beträffande 

begreppet visselblåsare.  

 

På kommunledningskontoret är både ekonomidirektören och redovisningschefen överens 

om att de ser positivt på en visselblåsare. Ekonomidirektören och controllern poängterar 

att det är viktigt att en visselblåsning bemöts seriöst och att personen blir väl omhänder-
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tagen. Controllern menar att utredaren måste gå in med öppna ögon oavsett om det senare 

skulle visa sig att det blivit ett missförstånd, att visselblåsaren uppfattat något fel. 

Avigsidan av en visselblåsare som ekonomidirektören kan finna är om personen blåser i 

pipan i fel syfte, vilket även enhetschef 1 poängterat. Tätt inpå huvudfrågan ställdes en 

följdfråga till ekonomidirektören och redovisningschefen. Hur de två ser på en 

visselblåsning som endast rör väldigt små belopp, om det är bättre att hålla tyst om det än 

att riskera att förstöra Kristianstads kommuns rykte. De är båda överens om att det är 

bättre att lyfta upp problem och ekonomidirektören konstaterar att det inte är någon 

inställning som finns i Kristianstads kommun att organisationen tystar ner problem.  

  

Redovisningschefen kommer sedan in på meddelarskydd. Han berättar att vilken med-

arbetare som helst kan ringa till tidningen och berätta om något försiggår inom 

kommunen. Inom den offentliga sektorn, som är transparent, kan inte chefen gå till sin 

arbetsgrupp och säga: “vem i helskotta är det som har ringt upp tidningen”. Vissel-

blåsaren är skyddad genom meddelarfriheten som regleras i lag. Sen kan det vara 

småsaker som får publicitet också berättar redovisningschefen. Ekonomidirektören 

beskriver situationen enligt följande: “Ja, det som kommer upp det är ju alltid på medias 

villkor, de skriver ju precis vad de vill och de kan efterfråga precis vad de vill”. 

 

Verksamhetscontrollern håller med ekonomidirektören och redovisningschefen om att se 

positivt på visselblåsare. Hon uttrycker det som följande: “Det är ju alltid våran 

ambition, att det ska vara en transparens och att man ska kunna lyfta upp problem”. 

Utvecklingsstrategen är inne på samma spår som controllern och ekonomidirektören, att 

det är viktigt att visselblåsaren blir lyssnad på. Hon beskriver ett konkret exempel som en 

av hennes väninnor varit med om, och därmed inte är kopplat till Kristianstads kommun. 

Väninnan hade börjat som undersköterska och skulle jobba natt med det nya arbetslaget, 

där det visade sig att nattaktiviteten var att klä ut de gamla i förlöjligande kläder och 

skratta åt dem. Väninnan kunde inte stå ut med att se att dementa människor behandlades 

på detta vis, vilket ledde till att hon anmälde händelsen till chefen. Utvecklingsstrategen 

beskrev följderna såhär: “från chefshåll fick hon ju såklart beröm för att hon anmält det, 

men hon kunde ju aldrig komma tillbaka till arbetslaget igen”. Reaktionerna på en 

visselblåsning kan alltså skilja sig mellan arbetsgruppen och chefen.  
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Exemplet ovan visar att utvecklingsstrategens väninna blev utsatt för en repressalie 

kopplat till arbetsrelationer i arbetslaget. Genom att väninnan blåste i pipan uteslöt arbets-

laget henne ur gruppen, vilket ledde till att hon inte kunde återkomma till arbetsplatsen. 

Denna händelse indikerar på att en persons åsikt om hur de ser på en visselblåsare 

möjligen bygger på vem rapporteringen berör och vilka följder som rapporteringen 

medför.    

  

Men hur ser enhetscheferna på en visselblåsare? Ja, först och främst är de båda överens 

om att personerna som blåser i pipan ska ha stöd och tillåtelse. Enhetschef 2 tycker det är 

viktigt att inte se visselblåsaren som någon slags skvallrare eller att det är en jobbig 

person, särskilt då visselblåsaren kanske mår dåligt i situationen när denna identifierat 

något oegentligt. Hon säger även att det säkert finns konfliktmakerskor, och på sådana 

visselblåsare ser hon negativt. Oavsett ska alla i personalen känna att de blir lyssnade på. 

Hon kommer även in på yttrandefrihet, att alla måste få lov att yttra sig: “det måste 

komma upp till ytan när det är felaktigheter”. Enhetschef 1 anser att det är väldigt viktigt 

att skydda och stötta den som rapporterar. Personligen tycker han att en chef som inte 

stöttar en medarbetare som vill slå larm borde bli avskedad. 

 

Sjuksköterska 1 ser också positivt på visselblåsare, att personen vågar göra det, utan dessa 

går det inte att komma till rätta med problemen. Hon får medhåll ifrån sjuksköterska 2 

som kompletterar med att visselblåsningen ska leda till förbättringar. Undersköterska 2 

och bemannaren är inne på att det är viktigt att visselblåsning görs, och bemannaren 

poängterar att det är viktigt att felen inte upprepas. Undersköterska 1 anser att gruppen 

ska diskutera tillsammans och att en visselblåsning ska vara befogad, särskilt då det följer 

mycket jobb då en avvikelse skrivs.  

 

Genom den insamlade empirin står det klart att åsikterna skiljer sig åt, allt ifrån att det är 

positivt, då visselblåsning leder till att något kan göras åt problemen, till negativt då 

personer är ute efter att ställa till med problem och skapa konflikter. En tydlig koppling 

som kan identifieras mellan teori och empiri är den lagstyrda delen av en visselblåsning, 

meddelarskydd och yttrandefrihet. Meddelarskyddet har till syfte att skydda uppgifts-

lämnare vid publicering av deras information. Den innebär även att visselblåsaren har rätt 
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att förbli anonym vid publicering av informationen (Sveriges Radio, 2012). Detta skydd 

diskuterades av redovisningschefen som beskrivet tidigare. Meddelarskyddet, eller som 

det även kallas meddelarfrihet, skyddar visselblåsaren på sådant vis att chefen inte kan 

komma och fråga personalen vem som rapporterat externt (Sveriges Radio, 2012; Slorach 

m.fl., 2011). Yttrandefriheten kom enhetschef 2 in på, att alla rätt att yttra sig, även 

visselblåsare. Det empiriska underlaget visar därmed på att respondenterna tar lagen i 

beaktande. 

 

I en undersökning av Miceli m.fl. (2009) visade det sig att anställda som ansåg att deras 

överordnade inte vill höra talas om problem inte heller rapporterade. I Kristianstads 

kommun speglas dock inte detta dilemma. Enhetscheferna talar om hur viktigt det är att 

oegentligheterna kommer fram och att visselblåsaren ska ha stöd hela vägen. De anställda 

ska alltid känna att de blir lyssnade på poängterar enhetschef 2. Morehead Dworkin & 

Baucus (1998) presenterade i en undersökning skillnader  mellan interna och externa 

visselblåsare. Forskarna fann att i de fall där individerna valde att rapportera externt 

gällde de oftast mer allvarliga missförhållanden. Om det oftast är mer allvarliga miss-

förhållanden som rapporteras externt kan inte konstateras utifrån studiens empiriska 

material. Det som redovisningschefen kan konstatera är att även småsaker får publicitet 

externt. Ekonomidirektören understryker att det är media som bestämmer vad som skrivs. 

 

Beträffande den teoretiska referensramen och Social Identity Theory kan en koppling dras 

till exemplet ovan med utvecklingsstrategens väninna. När en individ antar gruppens 

sociala identitet avtar den individuella identiteten, vilket kan leda till att individer kan 

agera på ett sätt som skiljer sig från den personliga identiteten (Russell, 2007). I fallet 

med de dementa som kläddes ut antog inte väninnan gruppens sociala identitet, hon höll 

fast vid den individuella identiteten och föll inte för grupptrycket. Väninnan vågade 

“tjalla”.    

 

4.2.5 Personlighetsdrag på en visselblåsare 

Under intervjuerna har det visat sig att det finns faktorer som både möjliggör och hindrar 

rapportering. Att det finns ett mörkertal beträffande rapportering av avvikelser slår både 
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sjuksköterska 2 och enhetschef 2 fast. Det som kommer diskuteras under denna rubrik 

kopplas till de människor som inte tillhör mörkertalet, de som träder fram och blåser i 

pipan. Frågan som ställdes var: ”Varför tror du en anställd väljer att rapportera?”. 

Respondenterna som fick frågan var de på staben och enhetsnivån, för att få fram mer 

information om visselblåsare.  

 

Utvecklingsstrategen tror främst att en person som väljer att rapportera har en värdegrund 

där det står klart vad som är rätt och fel. Att ha en klar värdegrund är inte tillräckligt för 

att en rapportering ska bli av menar hon, då kan en följd mycket väl bli att personen väljer: 

“att sticka huvudet i sanden” och därmed blunda för problemet. Utvecklingsstrategen 

menar att någonstans vet personen om att denna kommer må dåligt då och få dåligt 

samvete, vilket leder till att de hellre gör något åt problemet trots att det kan upplevas 

som obehag. För att våga ta tag i problemet poängterar hon två egenskaper, att vara stark 

som person och att ha mod. Verksamhetscontrollern är mer inne på att visselblåsare ibland 

kanske är rättshaverister, att personer som väljer att blåsa i pipan ser det som sin uppgift 

att ställa saker och ting till rätta trots att det kanske inte är den personens specifika uppgift.  

 

På enhetsnivå inleder enhetschef 2 med att poängtera trygghet som en viktig aspekt, att 

personen känner sig trygg i sin yrkesroll, men även trygg som person. Ytterligare 

egenskaper som hon tror möjliggör rapportering är att en person är lugn och stabil. 

Enhetschef 2 är även inne på att en individs bakgrund kan påverka om denna rapporterar 

eller inte, samt vilken erfarenhet individen har sedan tidigare. Enhetschef 1 menar att en 

person som anmäler missförhållanden är en person som är engagerad och bryr sig. 

Personer att vara rädd om. De som väljer att rapportera känner ett engagemang och en 

lojalitet till kunderna och medborgarna. En reflektion, då en individs bakgrund verkar 

påverka visselblåsning, är att ledningens bemötande vid en visselblåsning har en hög 

påverkan. Bemötandet kan både påverka positivt och negativt. Om visselblåsaren får 

gehör för sina åsikter påverkar bemötandet positivt för framtida visselblåsningar, att 

personen kommer fortsätta rapportera, men om bemötandet är negativt kanske personen 

inte vågar träda fram igen. 
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Enhetschef 1 talar även om nackdelen med visselblåsning, då anställda blåser i pipan med 

syftet att ställa till det. Det är ett dilemma han har stött på i arbetet när han utrett 

avvikelser, att det inte ligger någon grund bakom rapporteringen. Det förekommer att 

personer som blivit rapporterade på väljer att rapportera tillbaka på rapportören. Det 

behöver inte ligga någon grund bakom utan enhetschef 1 menar att rapporteringssystemet 

används: “som ett medel i en konfliktsituation”. Det används för att sätta dit någon 

kollega eller chef. 

 

Frågan ställdes angående varför de anställda använder rapporteringssystemet på ett 

felaktigt sätt genom att sätta dit varandra. Enligt kvalitetsberättelsen (Dokument 4, bilaga 

9) ska en avvikelserapport: ”i första hand fokusera på vad som har inträffat, inte på vem 

som var inblandad”. Detta är något som flera av respondenterna poängterar. 

Verksamhetscontrollern berättar att de har arbetat mycket med att rapportering inte ska 

ses som ett angiveri. Enhetschef 1 säger: "vi skriver avvikelser på händelser, inte på 

personer". Enhetschef 2 betonar också detta samtidigt som hon poängterar att avvikelser 

skrivs för att: "kunna ta upp det och diskutera och bli bättre”. Enhetschef 1 säger att det 

inte är ett enkelt jobb att försöka ändra på kulturen angående att rapporteringen görs i fel 

syfte: "det ligger väldigt djupt". 

 

Dilemmat med att skriva avvikelser på varandra för att sätta dit någon fortsätter 

sjuksköterska 2 att prata om. Han menar att det inte alls är omöjligt att rapporteringen 

används på detta vis. Sjuksköterskorna och undersköterska 2 talar även om att våga 

rapportera, likt utvecklingsstrategen pratade om mod. Sjuksköterskorna pratar även båda 

om att vara trygga i sin yrkesroll, precis som enhetschef 2 gjorde. Undersköterska 1 

kommer in på samma spår som utvecklingsstrategen beträffande att en person måste vara 

stark för att våga rapportera och även besitta mod. Undersköterska 2 är mer inne på att 

en person som väljer att rapportera är plikttrogen.    

 

Undersköterska 1 kommer även in på en annan nackdel gällande visselblåsning, att 

personer går till chefen med småsaker väldigt ofta. Bemannaren är inne på samma spår, 

att det alltid finns de som rapporterar även om det kanske inte alltid är befogat och 

beskriver det enligt följande: ”Det finns ju de som plockar de små kornen för att få det 
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till att, det ska ju inte bara vara nonsens för då till sist så kanske inte någon lyssnar på 

oss när det verkligen är någonting”. Enhetschef 2 poängterar att det är viktigt att hon som 

chef visar hur hon tänker kring rapportering för att visselblåsare inte ska komma lika ofta 

när det gäller småsaker. Hon menar att enhetscheferna inte ska vara en mellanhand i 

allting, särskilt när det gäller bagateller. Bemannaren avslutar med att poängtera att en 

visselblåsare är en ansvarsfull person. 

 

Det empiriska underlaget visar både skillnader och likheter mellan respondenternas 

åsikter kring personlighetsdrag för visselblåsare, vilket gör att de olika svaren kan kopplas 

till olika delar av teoriavsnittet. En koppling kan göras till Tudu och Pathaks (2014) 

undersökning av olika faktorer som kunde motivera en person till att rapportera, vilka 

även återfunnits i denna undersökning. Samvete talade utvecklingsstrategen om, att 

personer mår dåligt om de stoppar huvudet i sanden och därmed inte gör något åt 

problemet. Etik och moral återfinns i flera av respondenternas svar, bland annat 

undersköterska 2 pratar om att vara plikttrogen och bemannaren om att det är ett ansvar. 

Egenintresset kopplas till verksamhetscontrollern som pratar om rättshaverister, att 

personer rapporterar av eget intresse trots att det inte är deras uppgift egentligen. 

Avslutningsvis finns det även kopplingar till företagskulturen, särskilt beträffande de 

nackdelar enhetschef 1 pratade om, att rapportera på personer och inte händelser.  

 

Slorach m.fl. (2011) beskriver att visselblåsare ofta anses vara illojala arbetsplatsen. Detta 

är något som inte bekräftas i det empiriska underlaget, snarare tvärtom. Enhetschef 1 

pratar om att ha lojalitet på rätt ställe: “att rapportera missförhållanden av lojalitet till 

kunderna, medborgarna och patienterna”, vilket inte tyder på att visselblåsare är illojala 

arbetsplatsen. Enhetschef 1 berättar även att det finns raka motsatsen, att det finns 

människor som rapporterar med syftet att ställa till det. Han nämner dock inte att det 

skulle bero på illojalitet mot arbetsplatsen, och det gör inte någon annan respondent 

heller.  

 

Diskussion som förts i detta avsnitt indikerar på att visselblåsning kan vara en del av den 

interna kontrollen, men för att en visselblåsning ska kunna ske krävs det att anmälaren 

vet var denna ska vända sig. Olika rapporteringssystem kan vara en lösning eftersom de 
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anställda då vet var de kan vända sig. Utifrån respondenternas svar tycks det spela en stor 

roll vem enhetschefen är och hur denna agerar och hanterar en visselblåsning. För att 

utveckla en organisation som möjliggör visselblåsning, som kan fungera som en del av 

den interna kontrollen, är det viktigt att veta vilka faktorer som möjliggör och hindrar 

rapportering. Därför tar vi oss nu vidare från organisationsnivå, där en implementering 

av en visselblåsarfunktion kan ske, ner på individnivå för att utforska vilka faktorer som 

påverkar individen i sitt beslut i att blåsa i pipan eller inte.  

 

4.3  Faktorer som möjliggör och hindrar rapportering  

Den andra forskningsfrågan för denna uppsats är: Vad möjliggör och hindrar för 

kommunalt anställda att rapportera oegentligheter? Inledningsvis presenteras vad 

kommunledningen och staben anser möjliggör och hindrar rapportering. Sedan följer en 

mer utvecklad diskussion utifrån enhetschefernas och de anställdas åsikter, baserat på 

formuläret som återfinns i bilaga 6.   

 

Ekonomidirektören och redovisningschefen kan inte se att det finns något formellt hinder 

som hindrar en anställd att rapportera. Ekonomidirektören säger dock att han kan förstå 

om den enskilda längre ut i organisationen kan känna en rädsla för att rapportera. 

Redovisningschefen berättar att det är svårt att ha en kultur som genomsyrar hela 

kommunen med tanke på organisationens storlek. Controllern tror att ett trygghets-

skapande skulle möjliggöra rapportering. Han tror att ett hinder kan vara att den anställda 

är rädd för repressalier. Ju närmare den anställda arbetar med den som gjort sig skyldig 

till felaktigheten, ju svårare tror han det är att rapportera.   

 

Verksamhetscontrollern tror att ett tillåtande och öppet arbetsklimat, samt ett gott 

ledarskap kan möjliggöra rapportering. Hon kan tänka sig att det finns folk som är rädda 

för att rapportera. Utvecklingsstrategen beskriver, som tidigare nämnt, att belönings-

system skulle kunna möjliggöra rapportering. Hon talar även om att det är viktigt att 

rapportören får bekräftelse av sin chef, samt att rapporteringen leder till en förbättring. 

Utvecklingsstrategen tror att anställdas rädsla för att bli utfrysta eller mobbade skulle 

kunna hindra rapportering. Ytterligare ett hinder skulle kunna vara att de anställda 
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ifrågasätter sig själva och sin lojalitet, mot både sina arbetskamrater och sin organisation. 

Utvecklingsstrategen har tidigare arbetat som arbetsterapeut i kommunen och tror att 

gruppens sammansättning kan påverka rapportering:  

Jag som då har jobbat mycket som arbetsterapeut där man kommer ut och träffar 

olika arbetslag kan ju se, man märker ju direkt om det finns en stämning där man 

lyfter varandra, tillåter varandra och sådär eller om där finns någon informell 

chef som trycker ner allting. Det tycker jag man märker inom två sekunder när 

man kommer in i ett rum.  

 

Formuläret som enhetscheferna och de anställda fick fylla i innehöll tre olika delområden: 

individens beteende, gruppens påverkan och arbetsmiljön. Delområdena är kopplade till 

koncepten i den teoretiska referensramen som är tagna ifrån Behavioral Reasoning 

Theory, Social Identity Theory respektive Ethical Climate Theory.  

 

4.3.1 Individens beteende 

Individens beteende är det första delområdet, vilket kopplas till Behavioral Reasoning 

Theory. Den teoretiska referensramen anger två koncept utifrån teorin, nämligen egna 

värderingar och känslighet för extern påverkan. Första faktorn i formuläret undersöker 

konceptet individens egna värderingar, om de möjliggör eller hindrar rapportering och 

resultatet presenteras i tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2 Individens egna värderingar 

 
 

Samtliga respondenter anser att individens egna värderingar kan möjliggöra rapportering. 

Enhetschef 2 och undersköterska 2 är dock inne på att individens egna värderingar även 

kan hindra. De menar att om individen har fel värderingar finns det en risk att det hindrar, 

men det är inte en problematik som existerar i deras verksamhet. Enhetschef 1 säger att 
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om den anställda inte har värderingar som möjliggör rapportering bör det undersökas om 

personen är en lämplig medarbetare. 

 

Individens känslighet för extern påverkan är den andra faktorn som undersöker individens 

beteende i formuläret. Faktorn syftar till att undersöka om respondenterna anser att 

individens känslighet för påtryck, från exempelvis kollegor eller chefer, möjliggör eller 

hindrar rapportering. Resultatet presenteras i tabell 4.3. 

 

Tabell 4.3 Individens känslighet för extern påverkan  

 

 

Enhetscheferna, sjuksköterskorna och bemannaren anser att individens känslighet för 

extern påverkan både kan möjliggöra och hindra rapportering. Undersköterska 1 tror att 

känslighet kan möjliggöra, medan undersköterska 2 tror att det finns en risk att det kan 

hindra anställda att rapportera. Enhetschef 1 menar att det har med kulturen att göra, att 

målet är att gruppens påverkan på individen ska möjliggöra rapportering. Han tror dock 

att den externa påverkan kanske hindrar individen mer än möjliggör i dagsläget. 

Bemannaren tror att det är viktigt att berätta för nyanställda att rapportering görs för att 

utveckla verksamheten, inte för att skvallra. Undersköterska 1 lade fokus på sin 

arbetsplats och svarade därmed att den externa påverkan möjliggör. Undersköterska 2 

resonerar mer allmänt kring en individs känslighet och svarade därmed att det då kan 

hindra.  

 

Tidigare forskning visar att individens omvärld, såsom attityder, normer och upplevd 

kontroll, har en effekt på hur individer resonerar och agerar (Westaby, 2005). Utifrån 

formulärundersökningen bekräftas det att individens egna värderingar är en väsentlig 

faktor som kan påverka om en anställd rapporterar. Om en anställds värderingar skiljer 

sig från verksamhetens värderingar är det troligt att rapporteringen påverkas. Formulär-

undersökningens resultat stämmer även överens med att social press påverkar individers 
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beslut om att blåsa i pipan (Oh & Teo, 2010). Den sociala pressen kan dock utifrån denna 

undersökning både möjliggöra och hindra rapportering. När respondenterna diskuterade 

individens känslighet för extern påverkan kom gruppens påverkan på tal, vilket är det 

andra undersökta delområdet.   

 

4.3.2 Gruppens påverkan 

Gruppens påverkan är det andra delområdet som undersöks, vilket kopplas till Social 

Identity Theory. Den teoretiska referensramen anger tre koncept utifrån teorin, nämligen 

samhörighet, grupptryck och social identifiering. Första faktorn inom detta delområde 

undersöker samhörigheten, huruvida gruppsammansättning möjliggör eller hindrar 

rapportering. Resultatet presenteras i tabell 4.4.  

 

Tabell 4.4 Enhetens gruppsammansättning 

 

 

Sex respondenter tror att enhetens gruppsammansättning kan påverka om en anställd 

rapporterar, medan endast en respondent tror att det möjliggör rapportering. Enhetschef 

1 förklarar: “Det är ju det vi jobbar med dagligen så självklart. Mitt jobb är ju, förutom 

allt annat jag har, att se till att få välfungerande grupper och personer”. Båda 

enhetscheferna tänker mycket på gruppens sammansättning vid rekrytering. Vid 

rekrytering tänker enhetschef 1 på vad gruppen behöver, vilka egenskaper som passar in 

i gruppen. “Det lägger jag nästan mer fokus på än formell kompetens”.  

 

Sjuksköterskorna tror alldeles säkert att gruppsammansättning kan påverka rapportering. 

“Både att våga och att inte våga”, säger sjuksköterska 1. Undersköterska 2 tror att 

enhetens gruppsammansättning kan påverka om en anställd rapporterar, men poängterar 

att sammansättningen inte påverkar henne som person. Undersköterska 1 menar att 

gruppsammansättningen inte påverkar rapportering på enheten där hon arbetar.  
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Den andra faktorn som undersökts, beträffande konceptet samhörighet, är grupperingar 

inom enheten. Resultatet angående om respondenterna anser att grupperingar kan 

möjliggöra eller hindra rapportering presenteras i tabell 4.5. 

 

Tabell 4.5. Grupperingar inom enheten 

 

 

En respondent tror att grupperingar inom enheten kan möjliggöra rapportering medan två 

respondenter tror att det kan hindra. En respondent tror inte det spelar någon roll alls 

medan tre stycken tror att det både kan möjliggöra och hindra. Enhetschef 1 menar att det 

finns en risk att grupperingar inom enheten kan hindra om en anställd ser rapporteringen 

som personlig. “Jag vet att traditionellt sätt har man skrivit en avvikelse på personer och 

att man ibland är mer benägen att skriva på en person man inte tycker om”. Enhetschef 

2 menar att grupperingar inom enheten kan hindra de anställda från att rapportera kollegor 

inom sin egen grupp, medan det kan möjliggöra att lättare rapportera andra grupper. 

Sjuksköterskorna är inne på samma linje, att grupperingar både kan vara på gott och på 

ont. Bemannaren är inne på att det inte har någon betydelse alls, hon talar snarare om att 

grupperingar inte får ha någon betydelse istället för om det skulle möjliggöra eller hindra. 

 

Den tredje faktorn som undersökts inom delområdet gruppens påverkan är grupptryck, 

om respondenterna tror att grupptryck kan ha någon betydelse för om en anställd 

rapporterar. Resultatet visas i tabell 4.6.  

 

Tabell 4.6 Grupptryck 
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Två respondenter tror att grupptryck kan hindra anställda från att rapportera, medan 

resterande fem anser att det både kan möjliggöra och hindra. Enhetschef 1 och 

undersköterska 2 svarar snabbt att grupptryck kan hindra rapportering. Resterande fem 

respondenter resonerar lite mer kring grupptryck och svarar efter en stund att det både 

kan möjliggöra och hindra. Bemannaren anser att det är viktigt att stötta de individer som 

har gjort rätt, behöver något rapporteras ska det göras.    

 

Sista faktorn som undersökts gällande delområdet gruppens påverkan är om enhetens 

rykte kan påverka en anställds val av att rapportera. Denna faktor kopplas till konceptet 

social identifiering och resultatet presenteras i tabell 4.7.   

 

Tabell 4.7 Enhetens rykte 

 

 

Enhetschef 2 tror att tanken om att enhetens rykte kan drabbas genom en rapportering kan 

hindra anställda, medan enhetschef 1 och undersköterska 2 tror att det både kan 

möjliggöra och hindra. Resterande respondenter tror att det varken möjliggör eller 

hindrar. Enhetschef 2 menar att en anställd kan hindras då rapporteringen kanske leder 

till uppmärksamhet i media: “man vill inte vara rubrikerna i bladet”. Undersköterska 2 

tror att det både kan möjliggöra och hindra beroende på förutsättningarna. Det hon anser 

möjliggör rapportering är att felaktigheten kommer upp till ytan, vilket leder till att något 

kan göras åt problemet. Detta i sin tur skulle kunna förbättra enhetens rykte. Sjuksköterska 

2 är tveksam till om det skulle kunna påverka: “har man väl bestämt sig för det, att här 

måste det vara en avvikelse, så tror jag inte det skulle påverka”.  

 

Tidigare forskning visar att individers beteende kan skilja sig åt om de tillhör en grupp 

jämfört med om de inte gör det (Russell, 2007). Uppsatsens undersökning visar att 

respondenterna tror att gruppens påverkan både kan möjliggöra och hindra rapportering. 
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Respondenterna är inne på att en individs inre styrka kan göra att denna inte påverkas av 

gruppen.  

 

I en annan undersökning framkom det att individer kan uppleva gruppens framgångar och 

misslyckande som sina egna (Stefaniak m.fl., 2012). Enhetscheferna säger att 

gruppsammansättningen är något de tänker på när de rekryterar ny personal, vilket kan 

hänföras till konceptet gruppsamhörighet. Merparten av respondenterna anser att 

gruppsammansättning både kan möjliggöra och hindra om en anställd rapporterar, vilket 

styrker detta argument. Om en individ rapporterar kanske gruppen kan se rapporteringen 

som en framgång istället för ett misslyckande då verksamheten förhoppningsvis 

förbättras, vilket i sin tur kan möjliggöra rapportering av identifierade oegentligheter.  

 

Forskning visar även att grupptryck kan påverka visselblåsningsprocessen. Om gruppen 

gynnas av oegentligheten kan de utgöra ett hinder för observatören att blåsa i pipan (King, 

1997). Merparten av respondenterna tror att grupptryck både kan möjliggöra och hindra 

rapportering, vilket indikerar på att resultatet av denna uppsats undersökning skiljer sig 

något från Kings (1997) forskning. Respondenterna talar nämligen om att grupptryck 

även kan möjliggöra rapportering. En anledning till det kan vara att respondenterna ser 

rapportering som en naturlig del i arbetet, vilket i sin tur leder till att gruppen förespråkar 

att rapportering görs i de fall det är befogat. Grupptryck både möjliggör och hindrar 

således rapportering. 

 

En individs uppfattning av sin faktiska och symboliska tillhörighet till en viss grupp är 

en del av den sociala identifieringen (Mael & Ashforth 1992). Forskning visar att 

människor tenderar att vilja tillhöra en grupp, att de gärna identifierar sig med en grupp 

för att få en känsla av stolthet, engagemang, stabilitet och mening (Russell, 2007). 

Uppsatsens resultat visar indikationer på att de anställda inte påverkas av gruppen som 

de känner en stolthet och engagemang för. Enhetens rykte kan komma att påverkas om 

en anställd rapporterar en oegentlighet på grund av transparensen i kommunal 

verksamhet, men trots det tror inte merparten av de anställda att det påverkar om en 

anställd rapporterar. Två respondenter tror dock att enhetens rykte både kan möjliggöra 

och hindra rapportering.  En anledning till att faktorn kan ses utifrån två olika perspektiv 
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kan bero på individens uppfattning av resultatet på rapporteringen. Rapportering kan dels 

möjliggöra, ju tidigare oegentligheten uppmärksammas ju tidigare kan missförhållandet 

åtgärdas. Detta kan i sin tur förbättra synen på enheten och gruppen som arbetar där. 

Tanken om att enhetens rykte kan drabbas genom rapportering kan dock också hindra 

anställda. I samband med att rapporteringen offentliggörs kan det bli en negativ syn på 

gruppen, vilket i sin tur kan hindra en anställd att rapportera.   

 

4.3.3 Arbetsmiljön 

Arbetsmiljön är det tredje delområdet som undersökts, vilket kopplas till Ethical Climate 

Theory. Den teoretiska referensramen anger tre koncept utifrån denna teori, arbetsmiljö, 

etiskt beslutsfattande och arbetsklimat. Första faktorn inom detta delområde undersöker 

konceptet arbetsmiljö. Faktorn undersöktes genom att fråga om utvecklade rutiner för hur 

rapportering sker skulle möjliggöra eller hindra rapportering. Resultatet presenteras i 

tabell 4.8.  

 

Tabell 4.8 Utvecklade rutiner för hur rapportering sker  

 

 

Samtliga respondenter tror att utvecklade rutiner för hur rapportering sker möjliggör 

rapportering. Enhetschef 1 tror dock att det även kan hindra då han ibland kan uppleva att 

kommunen har en rutinsjuka. Han rekommenderar en sparsamhet med rutiner och ett sunt 

förnuft, vilket han beskriver enligt följande:  

 

Alltså där är så många rutiner så det går inte att hålla reda på, utan en väldigt 

klok lärare jag hade som har forskat kring det här med rutiner i offentlig 

verksamhet han sa det att rutiner som du inte använder mer än var sjätte vecka 

kan du skrota. Det finns ingen anledning att ha dem. 
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Nästa faktor, uppförandekoderna på enheten, kopplas till konceptet etiskt beslutsfattande. 

Resultatet återfinns i tabell 4.9. 

 

Tabell 4.9 Uppförandekoderna på enheten 

 

 

Tre respondenter tror att uppförandekoderna på enheten kan möjliggöra rapportering, 

medan tre tror att det både kan möjliggöra och hindra rapportering. Bemannaren tror att 

det varken kan möjliggöra eller hindra. Sjuksköterska 1 säger att: “starka medarbetare 

kan hindra folk” och syftar till att det kan finnas personer på arbetsplatsen som indirekt 

bestämmer vad som får och kan göras, även om det kanske kan upplevas som ett felaktigt 

beteende.  

 

Den tredje faktorn behandlar arbetsteamets moral och kopplas till konceptet etiskt 

beslutsfattande under delområdet arbetsmiljö. Resultatet återfinns i tabell 4.10. 

  

Tabell 4.10 Arbetsteamets moral  

 

 

Enhetscheferna och sjuksköterskorna tror att arbetsteamets moral både kan möjliggöra 

och hindra rapportering medan undersköterskorna och bemannaren tror att det möjliggör 

rapportering. Undersköterskorna tycker att arbetsmoralen på deras respektive 

arbetsplatser möjliggör rapportering. Bemannaren är inne på samma spår, att alla 

medarbetare är där för samma sak, att arbetet ska fungera. “När man rapporterar saker 

så är det för man ser att det är något fel som begåtts […], och det är ett ansvar man har, 

så egentligen ska man inte tänka så mycket på vad andra tänker”. Enhetschef 1 resonerar 
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på ett lite annorlunda vis. “Har de en hög arbetsmoral och lojalitet så är det möjliggöra, 

har de inte det så är det hindrande.”  

 

Den fjärde faktorn gäller yttre omgivningar och arbetsmiljön. Denna faktor undersöker 

om den fysiska omgivningen, till exempel lokaler, möblering eller dekorationer, kan 

påverka en anställd att rapportera. Resultatet återfinns i tabell 4.11. 

 

Tabell 4.11 Yttre omgivningar/arbetsmiljön 

 

 

Fyra respondenter tror inte att yttre omgivningar har någon påverkan på om anställda 

rapporterar. Två respondenter tror att det kan möjliggöra rapportering, medan en tror att 

omgivningarna både kan möjliggöra och hindra. Undersköterska 2 tror att om 

arbetsplatsen känns mer som hemmiljö jämfört med en institution kan det möjliggöra 

rapportering. “Då tror jag nog att man är noggrannare, att man, att de boende ska ha det 

bra och att man bär sig vettigt åt”.  Enhetschef 2 är inne på att personer mår bättre genom 

att ha det trivsamt omkring sig, men hon tror ändå inte det kan påverka rapportering. 

Sjuksköterskorna och undersköterska 1 resonerar på liknande sätt.  

 

Sista faktorn som undersökts kopplat till konceptet arbetsklimat är om ett öppet 

arbetsklimat kan påverka om en anställd rapporterar. Resultatet presenteras i tabell 4.12. 

  

Tabell 4.12 Ett öppet arbetsklimat 

 

 

Samtliga respondenter är inne på att ett öppet arbetsklimat kan möjliggöra rapportering 
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men sjuksköterskorna tror även att det kan hindra. Sjuksköterska 1 tror att det både kan 

möjliggöra och hindra om det finns starka medarbetare på enheten. För vissa anställda 

kan ett öppet arbetsklimat innebära att de vågar rapportera och för andra kan det innebära 

att de inte vågar rapportera på grund av de starka medarbetarna.  Undersköterska 1 tror 

det är viktigt med ett öppet arbetsklimat med ärlighet: “Då blir man stark och då vågar 

man”. Undersköterska 2 tror att ett dåligt arbetsklimat kombinerat med en icke 

fungerande grupp kan medföra att personer inte rapporterar. “Man orkar inte bry sig helt 

enkelt”. I ett öppet arbetsklimat möjliggörs istället rapportering. Bemannaren är inne på 

samma linje: “att man har tilliten och att man kan prata utan att smyga med saker”, tror 

hon är viktigt.   

 

Tidigare forskning visar att anställda på en arbetsplats upplever att etiska normer och 

organisationsidentiteten formar organisationens etiska klimat (Rothwell & Baldwin, 

2007). Samtliga respondenter är eniga om att det är viktigt att trivas på arbetsplatsen och 

att ett öppet arbetsklimat kan möjliggöra rapportering. En respondent tror dock att ett 

öppet arbetsklimat med starka medarbetare kan hindra anställda från att rapportera 

eftersom de inte vågar. Åsikterna visar att en stark medarbetare kan påverka de etiska 

normerna till ett hinder för att rapportera, vilket formar arbetsklimatet.   

 

I takt med moralutvecklingen från ett egoistiskt förhållningssätt till ett förhållningssätt 

där individen bryr sig mer om sin omgivning följer ett mer etiskt beteende, bland annat 

visselblåsning (Rothwell & Baldwin, 2007; Barnett & Vaicys, 2000). Samtliga 

respondenter bekräftar att arbetsteamets moral kan möjliggöra rapportering, att moralen 

på de undersökta enheterna ökar visselblåsning. Den höga arbetsmoralen kan även tänkas 

hänga samman med att de två undersökta enheterna har ett välvilligt förhållningssätt där 

de bryr sig om sin omgivning. Bemannaren bekräftade tidigare att medarbetarna har ett 

ansvar att rapportera när något är fel, vilket kan visa på en välvilja för kunderna på 

arbetsplatsen. Ett välvilligt förhållningssätt bygger på den omtanke en individ känner för 

gruppens och organisationens välmående (Rothwell & Baldwin, 2007; Barnett & Vaicys, 

2000).  

  

Utifrån frågeformuläret, som baserades på koncept ifrån de tre teorierna Behavioral 
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Reasoning Theory, Social Identity Theory och Ethical Climate Theory, identifierades det 

att många av de givna faktorerna ovan anses både möjliggöra och hindra rapportering. 

Respondenterna har resonerat olika och i flera fall talar de om samma sak indirekt. Vissa 

resonerar ibland mer generellt om en faktor kan påverka, medan andra är mer specifika 

och svarar hur det är på deras egen arbetsplats. Hur faktorerna påverkar den anställda 

beror på förutsättningarna i det specifika fallet. Om en individ har värderingar som ställer 

sig emot organisationen utgör det ett hinder. Samma sak gäller exempelvis konceptet 

grupptryck, där det möjliggör när gruppen förespråkar rapportering. Yttre omgivningar 

verkar inte ha någon direkt påverkan på rapportering. Den yttre omgivningen anses dock 

vara viktig för att de anställda ska trivas på sin arbetsplats, vilket kan tänkas påverka 

individen på andra sätt.  

   

4.3.4 Tillit att rapportera 

En ytterligare faktor som visat sig möjliggöra och hindra rapportering är att individen 

känner en tillit till att rapporteringen leder någonstans (Yeoh, 2014). Respondenterna fick 

under intervjuerna svara på om de kände tillit att rapporteringen skulle leda till något. 

Controllern hoppas att alla som rapporterar känner en tillit till att rapportering leder 

någonstans, att den anställda får respons. Han tycker det är viktigt att personen i fråga 

känner en tillit att något görs åt den rapporterade felaktigheten då rapportören tagit mod 

till sig att rapportera. Utvecklingsstrategen tror att tilliten skiljer sig åt beroende på vem 

chefen är och hur denna arbetar. Hon tror tyvärr att det finns personer som inte litar på att 

rapporteringen leder till någon förändring. Verksamhetscontrollern tror inte heller att de 

som väljer att rapportera känner en tillit till att rapporteringen leder till något, inte i 

nuläget i alla fall, men hon hoppas att det ska bli bättre. Hennes svar grundar sig i att det 

har varit inkörningsproblem med det nya rapporteringssystemet. Det nya systemet 

började användas i januari 2016 och hon poängterar att det är en del som behöver rättas 

till. Kommunen lade mycket fokus på att rapporteringsdelen i systemet skulle vara enkel, 

då kommunen trodde att det var svårt för omvårdnadspersonalen att använda sig av 

systemet vid rapportering. Detta fokus resulterar i att det nu är svårt att utreda 

rapporteringar.   
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Enhetschef 1 tror inte att anställda alltid känner tillit till att rapporteringen leder till 

någonting. Han poängterar dock att det beror på vilken typ av avvikelse det är som 

rapporteras, gäller rapporteringen något av allvarligare slag finns det en tillit bland de 

anställda att något kommer att göras. Tar inte chefen itu med rapporteringarna och 

försöker åtgärda problemen försvinner enhetschefens trovärdighet i längden. Enhetschef 

2 berättar om tillit till sin närmsta chef: ”Jag känner absolut att man skulle åtgärda om 

det skulle varit något”.  

 

Sjuksköterskorna känner själva, och tror även att andra anställda på enheten, känner en 

tillit till att rapportering de gör leder till en åtgärd. De betonar även att tilliten till stor del 

beror på vem enhetschefen är och dennas förmåga att ta tag i saker. Både bemannaren 

och undersköterskorna känner en tillit till att det de rapporterar leder till någonting. 

Undersköterska 2 poängterar att hon hade gått vidare till nästa chef om hon inte kände 

tillit till att hennes chef gjorde något åt problemet.  

 

Tidigare forskning visar att en faktor som är viktig när anställda väljer att rapportera är 

att de tror att något skall göras åt problemet, vidare kan en känsla av att inget kommer 

göras hindra en anställd från att rapportera (Yeoh, 2014). Annan forskning visar att många 

som uppmärksammat oegentligheter inte agerat eftersom de inte trodde att något skulle 

göras åt problemet (Miceli m.fl., 2009). Samtliga anställda som deltagit i denna under-

sökning kände en tillit till att rapporteringen leder till någonting, vilket i sin tur troligen 

bidrar till att de skulle ha rapporterat om de identifierat oegentligheter. Många av 

respondenterna nämner att tilliten de känner är nära sammankopplat med vem som är 

enhetschef. Blenkinsopp och Snowden (2016) belyser vikten av att överordnade chefer 

måste reagera då medarbetare rapporterar, gör de inte det finns det en risk att det istället 

blir en kultur där rapportering åsidosätts. Utifrån denna undersökning tycks de anställda 

ha enhetschefer som reagerar vid oegentligheter. Enhetscheferna lyssnar på sina 

medarbetare och stöttar dem genom rapporteringsprocessen, vilket kan vara en anledning 

till att de känner en tillit att rapportera. Wilful blindness är därmed ett fenomen som inte 

är aktuellt för respondenterna som deltagit i denna undersökning, eftersom de känner en 

tillit till sin chef behöver de inte blunda för problem.  
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Ytterligare en anledning till att respondenterna känner sig så pass trygga i att rapportera 

oegentligheter kan vara att det finns en anmälningsskyldighet i form av, de så kallade 

visslarlagarna, Lex Maria och Lex Sarah. En viktig aspekt kan vara att anmälnings-

skyldigheterna är utformade på ett sådant sätt att de utgör ett stöd för de anställda att göra 

en anmälan utan en rädsla för repressalier från arbetsgivarens sida (Slorach, m.fl., 2011).

   

Diskussionen kring faktorer som möjliggör och hindrar rapportering på individnivå har 

visat sig ge många svar. Formulärundersökningen, som återfinns i bilaga 6, presenterade 

specifika, givna faktorer. Respondenternas åsikter kring de givna faktorerna ledde 

undersökningen vidare in på den mer övergripande faktorn som detta avsnitt diskuterar, 

nämligen tillit. Det har visat sig att tilliten de anställda har till stor del beror på vem som 

är deras chef. Chefen måste bevisa sin trovärdighet genom att åtgärda problem och visa 

att rapportering leder till något för att skapa och behålla de anställdas tillit. På de 

undersökta enheterna verkar det som att de anställda i nuläget känner en tillit att 

rapportera till sin enhetschef. Enhetscheferna verkar också känna tillit att rapportera till 

sin chef. Det poängteras även att det finns en tillit beträffande att vända sig ytterligare ett 

steg upp i hierarkin om närmsta chefen inte åtgärdar problemet som rapporteringen berör. 

Denna kedja, att de anställda även ska ha möjlighet att gå högra upp i hierarkin om de 

inte blir lyssnade på, klarlägger vikten av en fungerande kontrollkedja, vilket 

argumenterats för tidigare i uppsatsen under avsnitt 4.1.3 Kontrollkedjan.  

  

 

4.4 Sammanfattning av empiri och analys   

En summering som kan göras utifrån analysen av de givna resultaten i detta kapitel är att 

visselblåsning – genom ett formaliserat system där anställda säkert och anonymt kan 

rapportera oegentligheter – kan vara en del av den interna kontrollen i en kommun. Det 

är viktigt att följderna av en visselblåsning är effektiva, att det leder till någon åtgärd. En 

förutsättning för att visselblåsning ska kunna vara en del av den interna kontrollen är att 

visselblåsarfunktionen baseras på möjliggörande faktorer som får anställda att rapportera, 

exempelvis att enhetscheferna innehar ett gott ledarskap samt att de kan inge tillit. 

Hindrande faktorer är dock en viktig aspekt att ta hänsyn till vid ett införande av en 

visselblåsarfunktion. Det har emellertid visat sig att några av faktorerna både kan 



 Lindh & Lundin 

 

87 

möjliggöra och hindra rapportering av oegentligheter, vilket är något som måste tas i 

beaktande vid en implementering av en visselblåsarfunktion. Genom att ha kännedom om 

att olika faktorer både kan möjliggöra och hindra kan beslutsfattare och chefer ta hänsyn 

till det vid en implementation. Om hänsyn till detta tas skulle det kunna vara möjligt att 

ändra på en faktor, från att faktorn är hindrande till att den blir möjliggörande. Denna 

förändring skulle i sin tur kunna öka rapportering av oegentligheter, vilket sedan skulle 

kunna leda till att visselblåsning kan bli en del av den interna kontrollen. I nästa kapitel 

presenteras en avslutande diskussion kring de slutsatser som dragits utifrån under-

sökningens resultat.  
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5. Diskussion och slutsats 

I uppsatsens femte och sista kapitel presenteras uppsatsens diskussion och slutsats. 

Inledningsvis presenteras slutsatserna för studiens två forskningsfrågor. Vidare redogörs 

det får vilka praktiska och samhälleliga bidrag och implikationer studien har genererat. 

Därefter förs en diskussion angående vilka egna begräsningar som kan ha påverkat 

undersökningen. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning.  

5.1 Slutsats  

Syftet för denna studie är att utforska hur visselblåsning kan fungera som en del av den 

interna kontrollen i en kommun, samt vad som möjliggör och hindrar för kommunalt 

anställda att rapportera oegentligheter. Två forskningsfrågor definierades och för att få 

svar på dem konstruerades en teoretisk referensram som byggdes upp av koncept ifrån 

tidigare litteratur samt av tre teorier. De tre teorierna som byggde upp referensramen var 

Behavioral Reasoning Theory, Social Identity Theory och Ethical Climate Theory och 

modellen illustreras i figur 2.3 i teorikapitlet. En undersökning genomfördes och den 

valda strategin blev att utföra en fallstudie på Kristianstads kommun. Intervjuer, 

observationer och arkivdata användes som datakällor.   

 

5.1.1 Visselblåsning som en del av den interna kontrollen 

Den första, övergripande slutsatsen som kan dras är ett konstaterande att visselblåsning 

skulle kunna fungera som en del av den interna kontrollen i kommuner. Visselblåsning 

skulle kunna bidra till att kommuner kan arbeta förbyggande och se signaler innan en 

oegentlighet utvecklas till en skandal och blir ett faktum. Visselblåsning skulle därmed 

kunna vara en del av den interna kontrollen genom att stärka en kommuns interna 

kontroll, samtidigt som det skulle kunna försäkra samhället om att de ekonomiska 

resurserna används på ett effektivt sätt. Att införa en visselblåsarfunktion som en del av 

den interna kontrollen görs dock inte av sig själv. Det krävs en strukturerad och 

djupgående planeringsfas innan en visselblåsarfunktion kan bli en formaliserad integrerad 

del av den interna kontrollen.  Ett förslag på en formaliserad, integrerad visselblåsar-

funktion är att införa den som en del av de tre försvarslinjerna som presenterats av 
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Arwinge och Rost (2013). Mer specifikt skulle visselblåsarfunktionen kunna införas i den 

första försvarslinjen, där visselblåsning skulle kunna bli ett mått på intern kontroll. En 

illustration om hur en visselblåsarfunktion skulle kunna implementeras i den första av de 

tre försvarslinjerna återfinns figur 4.3 i tidigare kapitel.   

   

Vid ett eventuellt införande av en visselblåsarfunktion som en del av den första försvars-

linjen är det dock viktigt att organisationen tar hänsyn till ett antal aspekter, innan 

kommunledningen kan ta ett beslut kring ett införande. En första aspekt är 

anonymitetsaspekten. Anonymiteten är en aspekt som visat sig ha betydelse under vissa 

förutsättningar, exempelvis om en visselblåsning ska utföras mot personen som sedan ska 

utreda avvikelsen. De fördelarna som anonymiteten skulle kunna bidra till är ett ökat 

skydd för visselblåsaren, vilket leder till att de anställda vågar rapportera oavsett 

situation. I en större bemärkelse har dock inte anonymitetsaspekten visat sig ha någon 

större påverkan under denna undersökning, men det är en aspekt som kommunledningen 

måste ta hänsyn till vid ett eventuellt införande av en visselblåsarfunktion. Att 

anonymitetsaspekten inte hade någon större påverkan i denna undersökning kan bero på 

att enheterna som var en del av fallstudien var välfungerande.  

  

Anonymitetsaspekten har även visat sig ha en baksida, enligt respondenterna skulle ett 

sådant system kunna försvåra utredningsprocessen för de som sedan ska hantera 

avvikelserna. Flera av respondenterna har då hänvisat till det anonyma synpunktsystem 

som de redan har idag, Synpunkten. I Synpunkten kan alla lämna synpunkter, både 

anställda och allmänheten, men faktum är att ingen anställd på enhetsnivå för denna 

undersökning nämnde Synpunkten under intervjuerna. En tanke är att synpunkterna som 

lämnas i detta system kanske inte leder till den förändring som de anställda vill se, eller 

så vet de kanske inte om att de kan lämna sina åsikter i det systemet. Detta indikerar på 

att kommunledningen kanske inte känner sina anställda tillräckligt. Att känna till hur de 

anställda tänker kring olika faktorer som möjliggör och hindrar rapportering är 

nödvändigt för att en visselblåsarfunktion ska kunna implementeras framgångsrikt och 

därmed genomsyra hela kommunen.   

 

Istället för att stå och trampa i samma spår förespråkar denna undersökning ett förslag, 
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att införa en visselblåsarfunktion som en del av den interna kontrollen, där anonymitets-

aspekten tas till hänsyn. Det är dock viktigt att utredningsprocessen möjliggörs, att den 

inte blir så pass försvårad som i Synpunkten. Utöver anonymitetsaspekten och utrednings-

aspekten som visat sig på organisationsnivå finns det även ett antal faktorer att ta hänsyn 

till på individnivå, nämligen faktorer som påverkar individen i sitt beslut i att blåsa i 

pipan. Slutsatser kring möjliggörande och hindrande faktorer förs i avsnittet nedan. 

  

5.1.2 Faktorer som möjliggör och hindrar rapportering 

Tidigare forskning talar om har identifierat olika faktorer som kan möjliggöra och hindra 

anställda att rapportera oegentligheter (Cho & Song, 2015; Hersh, 2002; Near & Miceli, 

2016; Smith, 2010; Vandekerckhove & Tcahuridu, 2010). En hel del av faktorerna har 

återfunnits även i denna undersökning. Genom formulärundersökningen tydliggjordes det 

att individens påverkan på rapportering spelar en väsentlig roll i de fall då individens egna 

värderingar skiljer sig från verksamhetens värderingar. Att tänka på en individs 

värderingar redan vid rekrytering kan därmed anses vara viktigt eftersom det kan ta lång 

tid att ändra en individs värderingar, om det ens är möjligt. Gruppens påverkan har visat 

sig både kunna möjliggöra och hindra rapportering. Enhetscheferna bekräftar att de tänker 

mycket på gruppsammansättning vid rekrytering. De anställda poängterar att samman-

sättningen kan möjliggöra rapportering om gruppen ser rapporteringen som en framgång 

istället för ett misslyckande. Ett synsätt och en värdering enhetschefer bör arbeta med för 

att det ska genomsyra verksamheten, att rapportering leder till framgång då organisa-

tionen lär sig något genom rapporteringen och kan utvecklas därefter. 

    

Beträffande delområdet arbetsmiljö i den teoretiska referensramen poängterade samtliga 

respondenter att trivsel på arbetsplatsen och att ett öppet arbetsklimat kan möjliggöra 

rapportering. Starka medarbetare kan dock forma det öppna arbetsklimatet, något 

enhetscheferna bör vara medvetna om. Likt nämnt ovan angående hur visselblåsning kan 

fungera som en del av intern kontroll, har individernas förhållningssätt en viktig funktion. 

Medarbetarna på de två undersökta enheterna verkar ha ett välvilligt och principfast 

förhållningssätt, vilket genomsyrar arbetsteamets moral. De två förhållningssätten 

möjliggör i detta fall visselblåsning. En faktor som inte verkar ha haft någon påverkan är 
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dock den yttre omgivningen. Den yttre omgivningen kan göra att de anställda trivs bättre, 

men någon större påverkan på rapportering har det inte.    

 

Sammanfattningsvis kan flera av de specifikt angivna faktorerna i frågeformuläret både 

anses möjliggöra och hindra rapportering beroende på förutsättningarna. Det viktiga i 

sammanhanget är en medvetenhet bland de överordnande, att de vet vilka förutsättningar 

som har en inverkan på de anställda och att de försöker arbeta förebyggande. Under-

sökningen gick dock även utanför denna formulärundersökning vid identifiering av 

påverkande faktorer. En slutsats beträffande en möjliggörande faktor för rapportering är 

ett gott ledarskap, flera respondenter talar om att enhetschefen spelar en viktig roll. En 

enhetschef som vill möjliggöra rapportering på sin enhet ska inge tillit till sina 

medarbetare, samt garantera stöd för rapportören.   

 

Beträffande hindrande faktorer slår ledningen fast att det inte existerar några formella 

hinder för rapportering, dock är en slutsats att det kan finnas en rädsla för repressalier, 

vilket istället lyfts fram som en faktor som hindrar rapportering för de anställda. Hersh 

(2002) redogjorde för att rapportering skulle kunde medföra en risk att förlora arbetet, att 

den anställda får försämrade arbetsrelationer eller att det orsakar psykisk ohälsa. 

Repressalierna som nämndes under undersökningen var till exempel utfrysning och 

mobbning, det vill säga försämrade arbetsrelationer som kan orsaka psykisk ohälsa. 

   

En väsentlig reflektion som gjorts under undersökningen är att samtliga respondenter i 

omsorgsförvaltningen säger att de skulle ha rapporterat en identifierad oegentlighet. En 

anledning till det kan vara att de anställda befinner sig i en verksamhet där det finns en 

lång erfarenhet av lagstadgad rapportering enligt exempelvis Lex Sarah och Lex Maria. 

Flertalet respondenter som befinner sig på olika nivåer talar om att det finns individer 

som rapporterar på personer istället för på händelser, vilket upplevs vara ett problem i 

företagskulturen på enheterna. Denna problematik kan även tänkas finnas i andra 

kommuner och förvaltningar. Problematiken kan förklaras genom delområdet arbets-

miljö. Rothwell och  Baldwin (2007) hävdar att anställda på en arbetsplats upplever att 

etiska normer och organisationsidentiteten formar organisationens etiska klimat. För att 

ändra på företagskulturen behöver de etiska normerna formas om i det hänseende att det 
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blir naturligt att skriva en avvikelse på en händelse istället för på en person. Att ändra 

etiska normer görs inte på en dag, och är inte ett arbete som en enhetschef kan göra själv, 

men med hjälp av starka individer som har möjlighet att påverka normerna på en 

arbetsplats finns en möjlighet till förändring.  

 

5.2 Reflektioner kring empiriska och teoretiska begränsningar   

Även om resultaten i denna uppsats är intressanta och relevanta i bemärkelsen av att fylla 

en del av en kunskapslucka finns det några begränsningar som bör diskuteras. Uppsatsens 

undersökning baserades på olika datakällor, där intervjuer bidrog till den största mängden 

empiri. Uppsatsens analys baseras därför till stor del på respondenternas egna upplevelser 

och erfarenheter, vilket nödvändigtvis inte behöver spegla andra kommunalt anställdas 

åsikter. En annan begränsning som är viktig att nämna är den mänskliga subjektiviteten. 

Våra egna erfarenheter, uppfattningar och tankar kan ha påverkat oss både när inter-

vjuerna genomfördes, men även när materialet analyserades och diskuterades. Ytterligare 

en begränsning är mängden intervjuer. Om fler intervjuer genomförts hade det kunnat 

öka studiens trovärdighet. Genom att inkludera fler respondenter på enhetsnivå hade 

fallstudiens berikats med ytterligare åsikter angående vad som möjliggör och hindrar 

kommunalt anställda att rapportera oegentligheter. En möjlighet hade varit att genomföra 

en enkätundersökning där fler anställda kunnat inkluderas.  

  

En annan reflektion gällande studiens begränsningar är relaterat till urvalsstrategin. Då 

urvalet av respondenter skedde med ett snöbollsurval hade kommunen en möjlighet att 

påverka vilka personer som deltog i studien, vilket kan ifrågasätta empirins tillförlitlighet. 

Kommunen hade rent praktiskt möjligheten att leda oss till de personer som de visste 

skulle förmedla de åsikter som var önskvärda. Av kommunens webbaserade synpunkts-

system att döma ligger de två undersökta enheterna tillsammans högt över kommun-

genomsnittet 2015 för berömsynpunkter, samtidigt som de ligger långt under genom-

snittet beträffande klagomålsynpunkter. Detta kan vara en indikation på att de undersökta 

enheterna fungerar på ett bättre sätt jämfört med andra enheterna i omsorgsförvaltningen, 

vilket i sig möjligen skulle kunna ha gett ett resultat som inte stämmer överens med resten 

av förvaltningen eller kommunen. En av fallstudiens svårigheter är dock att få tillträde 
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till ett fall (Denscombe, 2016). Att inom den givna tidsbegränsningen använda en annan 

typ av urvalsstrategi än snöbollsurval för att få tag i tillräckligt många respondenter hade 

därmed försvårat undersökningens empiriinsamling. En förutsättning för att kunna öka 

studiens trovärdighet skulle kunna vara att göra en jämförelse mellan olika förvaltningar, 

alternativt mellan olika kommuner. Denna jämförelse har dock inte varit möjlig, både på 

grund av svårigheter att komma ut till andra förvaltningar samt på grund av tids-

begränsningarna för denna studie.   

 

Avslutningsvis anser vi att den teoretiska referensramen som använts i denna uppsats för 

att analysera det empiriska materialet har bidragit till intressanta åsikter och reflektioner 

beträffande ämnet visselblåsning. Social Identity Theory, med delområdet gruppens 

påverkan, och Ethical Climate Theory, med delområdet arbetsmiljön är de teorier som 

bidragit mest till undersökningen. Behavioral Reasoning Theory, med delområdet 

individens beteende, kopplades i flera fall samman med gruppens påverkan, vilket 

indikerar på att teorin i sig själv inte var nödvändig för att möjliggöra en identifiering av 

de anställdas beteende. Behavioral Reasoning Theory tillsammans med Social Identity 

Theory vore dock ett intressant perspektiv. Ett förslag är att komplettera den teoretiska 

referensramen med ytterligare en teori, en teori som kan förklara enhetschefers ledarskap. 

Med en sådan teori kan förhoppningsvis fler väsentliga åsikter fångas upp och därmed 

förbättra analysverktyget. En illustration av ett förslag på en ny teoretisk referensram 

återfinns i figur 5.1 på nästa sida.    

 

 

 



 Lindh & Lundin 

 

94 

 

 

Figur 5.1 Förslag på ny teoretisk referensram  

 

5.3 Praktiska bidrag och implikationer   

Denna studie möjliggör till att praktiska bidrag kan ges. Då Kristianstads kommun inte 

har någon visselblåsarfunktion implementerad i verksamheten låg det i vårt och 

kommunens intresse att undersöka åsikterna kring om visselblåsning kunde vara en del 

av den interna kontrollen, samt vad som möjliggör och hindrar kommunalt anställda att 

rapportera oegentligheter. Det är viktigt för kommuner att förstå vad som kan påverka 

anställda i sitt val att blåsa i pipan, då målet är att alla oegentligheter rapporteras så att 

organisationen kan arbeta med problemen. En anledning till det är att kommunen måste 

förstå vad som påverkar de anställda så att de mår bra på sitt arbete, trots att de väljer att 

rapportera. Mot den bakgrunden är det viktigt att det inte är för långt mellan de olika 

nivåerna i kommunen. Vidare bör det poängteras att de högre nivåerna i hierarkin, som 

tar många av besluten gällande verksamheten som bedrivs på de lägre nivåerna, inte ska 

ta för givet hur det går till längre ner i organisationen. Det behövs en tvåvägs-

kommunikation där även anställdas synpunkter tas till hänsyn, vilket har ansetts vara 

utmanande i den offentliga sektorns byråkratiska hierarki.  
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5.4 Samhälleliga bidrag och implikationer   

Målet med denna uppsats var inte att kunna generalisera resultaten, men faktum är att 

undersökningen ger ett bidrag till hela samhället. Desto fler likande studier som utförs 

kommer dock kunna öka generaliserbarheten. Först och främst en generalisering 

nationellt, men sedan också en jämförelse internationellt. Om oegentligheter får pågå 

under en längre tid i en organisation kan det förstöra och bli kostsamt för organisationen. 

Om oegentligheterna försiggår i en kommun kan det förstöra och bli kostsamt för 

medborgarna i kommunen, som indirekt finansierar verksamheten. I långa loppet kan det 

påverka även nästkommande generationer om oegentligheterna inte upptäcks och 

rapporteras. Denna uppsats har öppnat upp för diskussion kring ämnet visselblåsning. 

Genom att tala om visselblåsning kan anställda kanske bli mer bekväma i att rapportera, 

vilket i sin tur leder till att visselblåsning kan bli en del av den interna kontrollen. 

  

5.5 Förslag på framtida forskning 

Denna uppsats har diskuterat visselblåsning ur ett kommunperspektiv, vilket det inte 

forskats mycket kring. Under uppsatsskrivandets gång har många förslag på framtida 

forskning dykt upp och nedan återfinns ett antal av dessa förslag. Först och främst hade 

det varit intressant att genomföra studien i en annan förvaltning där det inte enligt lag 

finns en anmälningsplikt. Det hade varit intressant att undersöka om anställda i en denna 

förvaltning anser att det är samma faktorer som möjliggör och hindrar rapportering, samt 

hur visselblåsare skulle kunna fungera som en del av den interna kontrollen där. En 

möjlighet hade kunnat vara att genomföra en enkätundersökning. Genom en kvantitativ 

undersökning hade olika förvaltningar och kommuner kunnat jämföras.  

  

En liknande undersökning skulle även kunna göras i en annan offentlig verksamhet. Ett 

alternativ hade varit att genomföra undersökningen på ett sjukhus där det varit intressant 

att utforska om de anställda där rapporterade oegentligheter av samma anledningar som 

de anställda gjorde i denna studie. I denna typ av verksamhet finns nämligen också 

anmälningsplikt enligt Lex Sarah och Lex Maria.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Information om Lex Sarah och Lex Maria 

Lex Sarah  

Om ett missförhållande är allvarligt eller risk för ett allvarligt missförhållande inom 

socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och i verksamheter enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade ska verksamhetsansvarig anmäla det till IVO. 

  

Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden ska gälla 

för den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande under utbildning 

och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. Information om skyldigheten att 

rapportera ska ges till de som omfattas av skyldigheten. 

 

Lex Maria  

En anmälan enligt lex Maria ska utföras då en händelse inträffat där en patient drabbats 

av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Med 

vårdskada avses enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk 

skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 

vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada innebär 

att patienten fått bestående skada eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller 

avlidit. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som 

har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är 

allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till IVO. 

  

Utdrag från: http://www.vardhandboken.se/Texter/Avvikelse--och-riskhantering/Lex-

Maria-och-Lex-Sarah/.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 1 

Frågor till ekonomidirektör och redovisningschef, kommunledningskontoret 

0. Respondenten tillfrågas om intervjun får spelas in.   

 

Inledande frågor 

1. Kan du kortfattat berätta om dig själv och din bakgrund. Hur länge har du arbetat inom 

offentlig verksamhet? Hur länge har du jobbat på Kristianstads kommun? 

2. Får vi skriva ut ditt namn och Kristianstads kommun i vår uppsats eller vill ni vara 

anonyma? 

3. Vilken roll har du gällande den interna kontrollen? 

4. Kan ni kortfattat berätta om hur ni arbetar med den interna kontrollen i kommunen? 

Vilken typ av intern kontroll ni har och vem utför den? 

5. Vad görs när en kontroll är genomfört, hur rapporteras det? 

 

Rapportering 

6. Om en anställd upptäcker en oegentlighet, vad är dennas skyldighet? Skillnad mellan 

anställd controller och kommunalt anställda generellt? 

7. Finns det någon rutin för att rapportera för controllern respektive kommunalt anställda 

generellt? Någon skillnad på rutinen dem emellan?  

8. Är rapportering av oegentligheter en fråga som har diskuterats inom kommunen? 

9. Hur vanligt är det att controllers/kommunalt anställda generellt rapporterar om 

oegentligheter? 

 

Visselblåsning 

10. Har ni hört talas om whistleblowing/visselblåsning, och finns det någon sådan 

funktion/policy i kommunen gällande detta? 

11. Hur ser du på en visselblåsare? Om positivt eller negativt för individen respektive 

organisationen? 

12. Anser att du att visselblåsare kan vara en del av den interna kontrollen? 

13. Finns det möjlighet att införa en visselblåsarfunktion där anställda anonymt kan 

rapportera om oegentligheter? Fördelar/nackdelar med ett sådant införande. 
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Avslutning 

14. Vår forskningsfråga är: Vad möjliggör eller hindrar för kommunalt anställda att 

rapportera om oegentligheter. Vem anser ni är de bästa personerna att kontakta vidare 

för ytterligare information. Samt vem ska intervjuas för att bäst kunna genomföra 

denna undersökning? 

15. Vill du efter denna intervju om intern kontroll och visselblåsning tillägga något? 

16. Om det blir aktuellt, är Kristianstads kommun intresserade av att deltaga i vidare 

intervjuer och undersökningar för den här uppsatsen?   

   Tack! 
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Bilaga 3: Intervjuguide 2 

Frågor till controller, kommunledningskontoret 

0. Respondenten tillfrågas om intervjun får spelas in.   

 

Inledande frågor 

1. Kan du kortfattat berätta om dig själv och din bakgrund?  

2. Hur länge har du arbetat inom offentlig verksamhet?  

3. Hur länge har du jobbat på Kristianstads kommun? 

4. Får vi skriva ut ditt namn i vår uppsats eller vill du vara anonym? 

 

Intern kontroll 

5. Vad innefattar den interna kontrollen? 

6. Vilken roll har du gällande den interna kontrollen? 

7. Hur struktureras den interna kontrollen inom kommunen?  

8. Vem är inblandade i kommunens interna kontroll? 

9. Innefattar den interna kontrollen även en ”kontroll” av de anställdas beteende? 

 

Rapportering 

10. Vem är det som rapporterar om oegentligheter inom kommunen? Är det chefer, de 

anställda eller allmänheten?  

11. Hur vanligt är det att controllers/kommunalt anställda generellt rapporterar om 

oegentligheter? 

12. Finns det någon rutin eller alternativt struktur för hur rapporteringen sker?  

13. Hur rapporteras det?  

14. Finns det en rutin om vad som händer med det som rapporteras?  

15. De som rapporterar, tror du att de  känner en tillit till att rapporteringen kommer leda 

till något?  

 

Whistleblowing 

16. Har du hört talas om whistleblowing/visselblåsning? 

17. Hur ser du på en visselblåsare? Om positivt eller negativt för individen respektive 

organisationen? 

18. Anser att du att visselblåsare kan vara en del av den interna kontrollen? 
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19. Vad anser du hindrar en anställd att rapportera en identifierad oegentlighet?  

20. Vad möjliggör rapportering? 

21. Finns det möjlighet att införa en visselblåsarfunktion där anställda anonymt kan 

rapportera om oegentligheter? Fördelar/nackdelar med ett sådant införande. 

 

Avslutning 

22. Vem anser ni är de bästa personerna att kontakta vidare för ytterligare information? 

Finns det möjlighet att gå vidare till olika förvaltningar i kommunen för att på så vis få 

en djupare förståelse? 

23. Vill du efter denna intervju om intern kontroll och visselblåsning tillägga något? 

          Tack! 
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Bilaga 4: Intervjuguide 3 

Frågor till utvecklingsstrateg, Staben   

0. Respondenten tillfrågas om intervjun får spelas in.  

 

Inledande frågor 

1. Kan du kortfattat berätta om dig själv och din bakgrund?  

2. Hur länge har du arbetat inom offentlig verksamhet?  

3. Hur länge har du jobbat på Kristianstads kommun?  

4. Får vi skriva ut ditt namn i vår uppsats eller vill du vara anonym? 

 

Intern kontroll 

5. Vilken roll har du gällande den interna kontrollen? 

6. Hur ser du på utvecklingen av den interna kontrollen de senaste åren, och framöver? 

7. Innefattar den interna kontrollen även en ”kontroll” av de anställdas beteende? 

 

Rapportering 

8. Vem är det som rapporterar om oegentligheter inom kommunen? Är det chefer, de 

anställda eller allmänheten?  

9. Är det vanligt att controllers/kommunalt anställda generellt rapporterar om 

oegentligheter? 

10. Finns det någon rutin eller alternativt struktur för hur rapporteringen sker?  

11. Finns det en rutin om vad som händer med det som rapporteras?  

12. De som rapporterar, tror du att de känner en tillit till att rapporteringen kommer leda 

till något?  

 

Whistleblowing 

13. Har du hört talas om whistleblowing/visselblåsning? 

14. Hur ser du på en visselblåsare?  

15. Anser att du att visselblåsare kan vara en del av den interna kontrollen? 

16. Vad anser du hindrar en anställd att rapportera en identifierad oegentlighet?  

17. Vad möjliggör rapportering? 

18. Varför tror du en anställd väljer att rapportera?  Speciella egenskaper eller 

personlighetsdrag?   
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19. Tror du arbetsgruppens sammansättning kan påverka om en anställd rapporterar eller 

inte? 

20. Tror du arbetsklimatet på en arbetsplats kan påverka om en anställd rapporterar eller 

inte? Arbetar ni aktivt med att ha ett öppet arbetsklimat?  

21. Tror du att det finns möjlighet att införa en visselblåsarfunktion där anställda anonymt 

kan rapportera om oegentligheter? Fördelar/nackdelar med ett sådant införande. 

 

Avslutning 

22. Vem anser ni är de bästa personerna att kontakta vidare för ytterligare information. 

Finns det möjlighet att gå vidare till enhetschefer i förvaltningen för att på så vis få en 

djupare förståelse? 

23. Vill du efter denna intervju om intern kontroll och visselblåsning tillägga något? 

         Tack! 
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Bilaga 5: Intervjuguide 4 

Frågor till enhetschefer   

0. Respondenten tillfrågas om intervjun får spelas in.  

 

Inledande frågor 

1. Kan du kortfattat berätta om dig själv och din bakgrund?  

 Hur länge har du arbetat inom offentlig verksamhet?  

 Hur länge har du arbetat som enhetschef på Kristianstads kommun?  

2. Får vi skriva ut ditt namn i vår uppsats eller vill du vara anonym? 

 

Intern kontroll 

3. Hur arbetar du med den interna kontrollen på denna enhet? (uppgifter, ditt ansvar) 

Var i kontrollkedjan befinner du dig?  

4. Vilken roll har de anställda beträffande att genomföra denna kontroll?  

 

Rapportering 

5. Vem är det som rapporterar om oegentligheter på enheten?  

 Är det vanligt att de anställda rapporterar om oegentligheter? 

6. Finns det någon rutin eller alternativt struktur för hur rapporteringen sker?  

 Rapporterar du vidare uppåt resp. neråt i organisationen? 

7. Vad gör du om du identifierar något oegentligt? (hur rapporterar du?) 

8. Känner du tillit att rapportera uppåt till dina chefer? Hur tycker du samarbetet och 

kommunikationen uppåt i organisationen fungerar? 

 

Whistleblowing 

9. Har du hört talas om whistleblowing/visselblåsning? 

10. Hur ser du på en visselblåsare? (positivt/negativt för individen/organisationen) 

11. Vad anser du möjliggör och hindrar för en anställd att rapportera en identifierad 

oegentlighet?  

12. Vad tror du utmärker en anställd som väljer att rapportera?  Speciella egenskaper 

eller personlighetsdrag? (Tabell 1) 

 Tror du att de känner en tillit till att rapporteringen kommer leda till något?  
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13. Tror du arbetsgruppens sammansättning kan påverka om en anställd rapporterar 

eller inte? (Tabell 2) 

 Vid anställning är detta något ni tar i beaktning? 

14. Tror du arbetsklimatet på er arbetsplats kan påverka om en anställd rapporterar 

eller inte?  

 Arbetar ni aktivt med att ha ett öppet arbetsklimat? (Tabell 3) 

 

Avslutning 

15. Vill du efter denna intervju tillägga något? 

 Om du har några tankar eller funderingar kan du alltid kontakta oss (Ge visitkort).  

16. Går det bra att vi kontaktar dig igen om det skulle uppstå några ytterligare frågor?    

         Tack! 
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Bilaga 6: Rapportera eller inte? 

 

1. Individens beteende Möjliggör Hindrar Varken eller 

Individens egna värderingar    

Individens känslighet för extern 

påverkan 

   

 

 

2. Gruppens påverkan Möjliggör Hindrar Varken eller 

Enhetens gruppsammansättning     

Grupperingar inom enheten    

Grupptryck    

Enhetens rykte    

 

 

3. Arbetsmiljön Möjliggör Hindrar Varken eller 

Utvecklade rutiner för hur 

rapportering sker 

   

Uppförandekoderna på enheten     

Arbetsteamets moral    

Yttre omgivning/arbetsmiljön    

Ett öppet arbetsklimat    
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Bilaga 7: Intervjuguide 5 

Frågor till anställda på enheterna   

0. Respondenterna tillfrågas om intervjun får spelas in. 

 

Inledande frågor 

1. Kan du kortfattat berätta om dig själv och din bakgrund?  

 Hur länge har du arbetat inom vården? 

 Hur länge har du arbetat i Kristianstads kommun, och på denna enhet? 

2. Får vi skriva ut ditt namn i vår uppsats eller vill du vara anonym? 

 

Whistleblowing/Rapportering 

3. Har du någon gång identifierat ett missförhållande eller en oegentlighet? 

4. Om ja, rapporterade du det? Varför/varför inte? 

 Om nej, hur skulle du känna inför att rapportera en oegentlighet? 

5. Vem skulle du vända dig till för att rapportera en oegentlighet, och varför?  

6. Känner du till om det finns någon rutin för hur rapportering av 

missförhållanden eller oegentligheter ska gå till?  

Har du hört talas om handböckerna som anger rutinerna, och vet du i så fall 

vart du kan finna dem? 

7. Känner du en tillit till att rapportering av oegentligheter kommer leda till något?  

8. Hur ser du på en person som rapporterar om oegentligheter? 

9. Vad anser du hindrar en anställd från att rapportera en identifierad oegentlighet?  

10. Vad möjliggör rapportering?  

11. Vad tror du utmärker en anställd som väljer att rapportera?  (Tabell 1) 

12. Anser du att arbetsgruppens sammansättning kan påverka dig som anställd att 

rapportera? (Tabell 2) 

13. Anser du att arbetsklimatet på din arbetsplats kan påverka om du rapporterar? 

(Tabell 3) 

 

Avslutning 

14. Om du kommer att tänka på något kan du alltid kontakta oss (ge visitkort). 

15. Går det bra att vi kontaktar dig igen om det skulle uppstå några ytterligare 

frågor?           Tack!  
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Bilaga 8: Intervjuguide 6 

Frågor till verksamhetscontroller, Staben   

0. Respondenterna tillfrågas om intervjun får spelas in. 

 

Inledande frågor 

1. Kan du kortfattat berätta om dig själv och din bakgrund?  

2. Hur länge har du arbetat inom offentlig verksamhet?  

 på Kristianstads kommun?  

3. Får vi skriva ut ditt namn i vår uppsats eller vill du vara anonym? 

 

Intern kontroll 

4. Vilken roll har du gällande den interna kontrollen? 

 På vilken nivå i kontrollkedjan befinner du dig?  

 Vad anser du är enhetschefens ansvar angående den interna kontrollen? 

 Hur fungerar samarbetet mellan staben och verksamheten? 

5. Hur ser du på utvecklingen av den interna kontrollen de senaste åren, och 

framöver? 

6. Innefattar den interna kontrollen även en ”kontroll” av de anställdas beteende? 

 

Rapportering 

7. Vem är det som rapporterar om oegentligheter inom kommunen?  

 Är det chefer, de anställda eller allmänheten?  

8. Hur ser rutinen ut för hur rapportering sker och vad som händer med det som 

rapporteras? 

9. Hur vanligt är det att controllers/kommunalt anställda generellt rapporterar om 

oegentligheter? 

  vem rapporterar du till? 

10. De som rapporterar, tror du att de känner en tillit till att rapporteringen kommer 

leda till något?  

 

Whistleblowing 

11. Har du hört talas om whistleblowing/visselblåsning? 
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12. Hur ser du på en visselblåsare? Om positivt eller negativt för individen 

respektive organisationen? 

13. Anser att du att visselblåsare kan vara en del av den interna kontrollen? 

14. Vad anser du hindrar en anställd att rapportera en identifierad oegentlighet?  

15. Vad möjliggör rapportering? 

16. Varför tror du en anställd väljer att rapportera?  Speciella egenskaper eller 

personlighetsdrag?   

17. Tror du arbetsgruppens sammansättning kan påverka om en anställd rapporterar 

eller inte? 

18. Tror du arbetsklimatet på en arbetsplats kan påverka om en anställd rapporterar 

eller inte? Arbetar ni aktivt med att ha ett öppet arbetsklimat?  

19. Tror du att det finns möjlighet att införa en visselblåsarfunktion där anställda 

anonymt kan rapportera om oegentligheter i Kristianstads kommun? 

Fördelar/nackdelar med ett sådant införande. 

 

Avslutning 

20. Vill du efter denna intervju om intern kontroll och visselblåsning tillägga något? 

            Tack! 
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Bilaga 9: Sammanställning av dokument använda i empirin 

 

 

 

 


