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Sammanfattning 
Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett 

ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv 

som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla 

företag med fler än 50 anställda. 

Att minimera risker för ekonomiska oegentligheter är en nyckelfråga för företag och som 

visselblåsarsystem förväntas bidra till. Mutor, bokföringsbrott och bedrägerier kan 

påverka trovärdigheten i företagens redovisning och om brott förekommer och uppdagas 

kan företagets existens stå på spel. Allvarliga konsekvenser kan vara att investerare och 

aktieägare förlorar insatt kapital och anställda kan förlora sina arbeten. 

Intern styrning och kontroll påverkar företagets arbete för att uppfylla målen för 

effektivitet och produktivitet i verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering samt 

efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. En aspekt som bidrar till ett säkrare 

kontrollarbete är när medarbetare och andra intressenter tryggt kan larma vid misstanke 

om ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter. 

Syfte: Denna rapport syftar till att beskriva om införandet av ett visselblåsarsystem kan 

bidra till att minimera risker för ekonomisk brottslighet och bidra i företagets arbete med 

intern styrning och kontroll.  

Metod: Det empiriska materialet som har samlats in i studien har gjorts med en kvalitativ 

metod och 10 personer har intervjuats med semistrukturerade intervjuer. Informanterna 

har kunskap kring visselblåsning och förebyggande av ekonomisk brottslighet.  

Analys och Slutsats: Analysen pekar på att ett visselblåsarsystem kan bidra till 

företagets arbete med intern styrning och kontroll och till en korrekt redovisning och 

säkrare rapportering av företagets resultat, framförallt förebyggande genom att upptäcka 

oegentligheter i ett tidigt skede. Flertalet informanter belyste även vikten av 

företagskultur och dess påverkan på visselblåsarsystemets effektivitet. 

 

Nyckelord: Visselblåsning, styrning och kontroll, förebyggande, uppföljning, ekonomiska 

oegentligheter, redovisning  



      
      

Abstract 

Background: Whistleblowing systems are now being introduced within EU on a broad 

scale. April 16th, 2019 the European Parliament approved an EU Whistleblower 

Protection Directive. The new law must be transformed to national law by the member 

states, and legal entities with 50 employees or more must get ready to comply with the 

new law. 

Minimizing risks of financial irregularities is a key issue for companies and where a 

whistleblower system is expected to contribute. Bribes, accounting offenses and fraud can 

affect the credibility of corporate accounts and if a crime is discovered, the company's 

existence could be at stake. Serious consequences may be that investors and shareholders 

lose their capital and employees can lose their jobs. 

Internal control systems are present to fulfill the goals for efficiency and productivity in 

the business, reliable financial reporting and compliance with applicable laws and 

regulations. Models for internal control prescribes that employees and other stakeholders 

must be able to safely warn about suspicion of financial crime. 

Purpose: In this report we analyze if the introduction of a whistleblower system can help 

to minimize the risks of financial crime and contribute to the company's work with 

internal control. 

Method: The empirical material used in the study has been collected with a qualitative 

method and 10 people have been interviewed with semi-structured interviews. The 

respondents work in various ways close to whistleblowing with knowledge about 

prevention of economic crime. 

Analysis and Conclusion: The analysis indicates that a whistleblower system can 

contribute to the company's work with internal control and to a correct accounting and 

safer reporting of the company's results, especially in a preventive stage. Most 

respondents also highlighted the importance of corporate culture and its impact on the 

whistleblower system's efficiency. 

 

Keywords: whistleblowing, control, prevention, follow-up, financial irregularities, 

accounting  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne. Därefter följer studiens 

problemformulering samt syftet med studien. Kapitlet avslutas med de avgränsningar som 

gjorts i studien. 

      

1.1 Problembakgrund 

Att stävja ekonomisk brottslighet är en överlevnadsfråga för det enskilda företaget 

För det enskilda företaget är den yttersta konsekvensen av omfattande ekonomisk 

brottslighet och ekonomiska oegentligheter, som mutor, bokföringsbrott och bedrägerier, 

att företaget går i konkurs. Kostnaderna kan bli för höga och varumärkesskador så 

allvarliga att de inte går att reparera. Aktieägare kan förlora sina tillgångar och anställda 

kan förlora sina jobb (Wilbanks, 2016).  

Företagets intressenter, ägare, kunder och medarbetare förväntar sig ett affärsetiskt 

agerande med riktlinjer för systematisk riskminimering. En transparent ekonomisk 

rapportering är avgörande för att behålla förtroendet för företaget och för viljan att 

investera pengar i företaget. Alla företag kan drabbas av ekonomisk brottslighet. Det som 

kan få medarbetare, kunder och investerare att lämna företaget är om ledning och styrelse 

inte tar sitt ansvar och agerar förebyggande. Detsamma gäller, om olyckan inträffar, att 

ledningen inte vidtar åtgärder och ställer saker till rätta (Dawkins, 2005). 

      

Starka skäl för företag att agera proaktivt 

Vi kan konstatera att det finns starka skäl för företag att på alla sätt undvika att hamna i 

ekonomiska oegentligheter eller i en gråzon. 

Företag behöver tydligt förankrade riktlinjer för vad som är ett accepterat beteende på 

företagen och vad som inte är det. Det är det därför idag vanligt att företag arbetar 

systematiskt med uppförandekoder för sina medarbetare (Arwinge, Olve & Magnusson, 

2017). 
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Företag behöver konkreta verktyg för att minimera ekonomiska oegentligheter 

Visselblåsarsystem är ett verktyg för att förebygga och minimera risker mot ekonomiska 

oegentligheter, som till exempel bedrägerier och ekonomisk brottslighet. Det är ett 

verktyg för styrelse och ledning att följa upp att verksamheten följer utformade riktlinjer. 

Genom att möjliggöra tidig och snabb information vid misstanke om brott kan företag 

minimera väsentliga affärsrisker, såsom ekonomisk brottslighet, trakasserier, 

diskriminering och miljöbrott (Höglander, 2016). 

Ett avgörande steg för att bekämpa ekonomisk brottslighet med hjälp av 

visselblåsarsystem togs i USA år 2002. Efter Enron-fallet antogs lagen Sarbanes Oxley 

Act (SOX-lagen). Lagen syftar till att skärpa kontrollen av finansiell rapportering och 

tvingar börsnoterade företag att ha en visselblåsartjänst. (Wilbanks, 2016). 

 

Visselblåsning - ett nytt inslag i modeller för intern styrning och kontroll 

Visselblåsning är i dagsläget ett outforskat ämne i Sverige. I USA har forskningen 

kommit längre likväl som lagstiftningen. Intern styrning och kontroll är viktiga källor för 

att upptäcka och förhindra oegentligheter och är ett ämne som är betydligt mer utforskat, 

inte minst inom redovisning och revision (Arwinge, et al., 2017). Hantering och 

uppföljning av visselblåsarärenden blir ett sätt för företagen att avgöra hur det interna 

kontrollarbetet fungerar på företaget (PwC, 2018). 

En välanvänd modell för intern styrning och kontroll kommer från The Committee of the 

Sponsoring Organization of the Treadway Commissions (COSO). Modellen från COSO 

presenteras som en kub, COSO-kuben, och är ett arbetsredskap för företag att använda för 

att tidigt upptäcka och förhindra risker i en organisation. COSO-kuben används över hela 

världen och är ett accepterat arbetsredskap till SOX-lagen (McNally, 2013). 

COSO-kuben innefattas i huvudsak av fem olika delar; 

● Kontrollmiljö  

● Riskanalys  

● Kontrollaktiviteter  

● Information & Kommunikation  

● Övervakning & Tillsyn  
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Medarbetare är ofta den viktigaste källan för att få information om oegentligheter. 

När en anställd påpekar att ett olagligt, oetiskt eller i annat avseende skadligt eller 

olämpligt beteende uppstått hos en arbetsgivare, kan denne anses ha deltagit i en 

visselblåsningsaktivitet och den anställda definieras som visselblåsare (Berkowitz, Tusk, 

Downes & Caroline, 2011). 

Enligt COSO-kuben effektiviseras företagets kontrollarbete genom en tydlig 

kommunikation mellan organisationens nivåer (McNally, 2013). Med ett säkert 

visselblåsarsystem, där medarbetaren kan välja att vara anonym, kan styrelsen underlätta 

för medarbetare att tryggt larma och kommunicera vid misstankar om oegentligheter i 

bland annat bokföringen (PwC, 2018).  

Mottagare av visselblåsarärenden ska helst bestå av icke operativ personal, exempelvis 

medlemmar i styrelsen och internrevision, när det kommer till företagets interna kanaler. 

Det förekommer även att externa parter såsom advokatbyråer, är mottagare av 

visselblåsarärenden för klientens räkning men där rapporterna kommuniceras till 

ansvariga i företaget (Thörn & Wir, 2016). 

En nyckelfråga för verksamheter är att minimera risken för exempelvis mutor, 

bedrägerier och bokföringsbrott, inom det egna bolaget. I vissa organisationer kommer 

det aldrig fram till ledning eller chef att en oegentlighet har uppstått. Dock betyder det 

inte att anställda varit ovetandes om att det har hänt (PwC, 2018). 

Företag kan begå felaktigheter ovetandes. Utan hänsyn till vilken situation det är blir 

chefer och ledning ofta upplysta genom att anställda beslutar sig för att vissla. Detta 

medför att cheferna föredrar att deras anställda väljer att anmäla oegentligheter internt för 

att de skall kunna utreda problemet, istället för att anmäla externt, såsom till media eller 

brottsbekämpande organ (Miceli & Near, 2002). 

 

Lagstiftning driver på utvecklingen 

I Sverige finns det idag en lag som ger ett förstärkt skydd för visselblåsare, “Lag 

(2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om 

allvarliga missförhållanden”. Lagen medför att arbetstagare är skyddade mot negativa 

konsekvenser eller bestraffningar från arbetsgivare på grund av att de valt att rapportera 

om misstänkta oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. 
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Idag måste banker och finansbolag inom EU ha en visselblåsarfunktion men den 23 april 

2018 lade EU-kommissionen fram ett lagförslag som skall skydda alla visselblåsare inom 

EU, vilket medför att alla företag med mer än 50 anställda skall ha en 

visselblåsarfunktion. Kommissionen föreslår att missförhållanden skall rapporteras 

internt. Om ärendet inte hanteras skall det rapporteras vidare till ansvarig myndighet, till 

exempel ekobrottsmyndigheten. Leder inte detta till något ska det i tredje hand 

rapporteras till media (Proposal 2018/0106).  

Europeiska rådet släppte i år, under uppsatsens utformning, ett pressmeddelande om att EU 

kommissionen den 16e april 2019 fastställde förslaget och beslutade om ett förstärkt skydd 

för visselblåsare på EU-nivå. Direktivet kommer att träda i kraft för medlemsstaterna år 

2021 (Europaparlamentet, 2019).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ekonomisk brottslighet förvanskar företagets redovisning 

Det är uppenbart att ekonomiska oegentligheter, som till exempel mutor och 

bokföringsbrott, påverkar trovärdigheten i företagets ekonomiska redovisning. Om 

inträffade brott uppdagas, och då uppfattas som allvarliga kan företagets existens stå på 

spel. Exempel på konkreta konsekvenser är att aktieägare förlorar insatt kapital, eller att 

höga skadestånd påverkar företagets ekonomiska situation negativt. Medarbetare kan 

förlora sina arbeten (PwC, 2018). 

Det så kallade Enron-fallet blev startskottet för mer systematisk användning av 

visselblåsartjänster. I Enron förskingrades stora summor pengar och företaget tvingades 

sedan i konkurs. I Sverige har vi inte varit förskonade, flera fall har skakat om 

näringslivet, till exempel Stora Enso (Dagens Industri, 2018). 

En redovisning som på ett rättvisande sätt speglar företagets ställning ger aktieägare och 

andra intressenter en större trygghet och banar väg för ökade investeringar. 

Brottslighet kan drabba vilket företag och vilken bransch som helst. Företagen kan 

skydda sin verksamhet genom en systematisk förebyggande styrning till exempel genom 

att arbeta med förankring av värderingar av att arbeta brottsförebyggande, framtagning 

och implementering av uppförandekoder, detaljerade policys och riktlinjer (PwC, 2018). 

Kommunikation om de riktlinjer som gäller på företaget förtydligar företagets ambition 
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om att de vill göra rätt och att de kommer agera om de upptäcker, eller får information 

om, att något inte går rätt till. Kommunikationen är en betydande faktor för intern 

styrning och kontroll och återfinns i COSO-kuben (McNally, 2013).  

Visselblåsning, om än inte begreppet har använts tidigare, har traditionellt varit en 

angelägenhet mellan personal och ledning. Ny lagstiftning ställer krav på företag att ha 

säkra processer som skyddar både visselblåsaren och den utpekade mot negativa 

konsekvenser. En visselblåsartjänst syftar till att, så långt som möjligt, tryggt uppmuntra 

och underlätta för medarbetare att larma om misstanke om brott (Höglander, 2016). 

Att forska vidare kring hur en visselblåsartjänst hos företag kan bidra i arbetet med intern 

styrning och kontroll för att minimerar ekonomiska risker är en intressant diskussion. 

Detta skulle, vid sidan av lagstiftning, underlätta för företag vid beslut om införande av 

visselblåsarsystem. 

 

1.3 Problemformulering 

Vi vill kartlägga om införandet av visselblåsarsystem bidrar till minskad risk för 

ekonomiska oegentligheter och har formulerat följande frågeställning;  

 

- Förväntas visselblåsarsystem förbättra arbetet med intern styrning och kontroll 

och därmed bidra till korrekt redovisning och säkrare rapportering av företagets 

resultat? 

 

Problemformuleringen baseras på ny lagstiftning som ställer krav på införande av 

visselblåsartjänster. Problemformuleringen baseras även på aktuella trender i näringslivet 

och att samhället i stort pekar på att fler företag redan idag väljer att införa 

visselblåsarsystem. 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva hur införande av visselblåsarsystem kan förhindra 

oegentligheter kopplade till verksamhetens finansiella redovisning, och hur 
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visselblåsarsystem förväntas bidra till att förbättra företagets arbete med intern styrning 

och kontroll. 

Vår studie syftar till att ge kompletterande kunskap om hur visselblåsning kan påverka 

ekonomisk kontroll och redovisningen i organisationer och hur hantering av 

visselblåsarärenden kan bidra till välfungerande och effektiva kontrollsystem. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi fokuserar på visselblåsning som relaterar till företagens finansiella redovisning och 

rapportering, det vill säga ekonomiska oegentligheter som kan skada företaget och de 

individer som berörs av verksamheten. 

För att fokusera rapporten till dess syfte avgränsar vi oss från andra oegentligheter som 

på annat sätt kan skada företaget, medarbetare eller samhället i övrigt, exempelvis 

sexuella trakasserier samt diskriminering. 

Vi studerar hur visselblåsning kan vara en del av företagets arbete med intern styrning 

och kontroll och avgränsar oss därför till inte vidare diskutera visselblåsning till publik 

media. För att nå vårt syfte behandlar vi visselblåsning som ger medarbetarna en 

möjlighet att larma inom den egna verksamheten, till exempelvis ledning och styrelse, 

samt till externa mottagare som arbetsplatsen tillhandahåller.  
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2 Referensram 

I referensramen presenteras de ämnen som ligger till grund för studien. Den innefattas 

av en modell för arbete med intern styrning och kontroll som kompletteras med 

rekommendationer från ekobrottsmyndigheten samt tidigare studier om företagskultur. 

Vidare presenteras en beskrivning av visselblåsning, den lagstiftning som finns kring 

området samt en redogörelse för tidigare fall av ekonomisk brottslighet och 

visselblåsning. 

 

2.1 Ekonomiska oegentligheter och Intern styrning och kontroll 

2.1.1 Ekonomiska oegentligheter 

Exempel på ekonomiska oegentligheter är bokföringsbrott, förskingring och 

trolöshetsbrott, mutor och korruption. 

Enligt en studie från PwC, 2018, hade 49 procent av företag på global nivå och 47 

procent av företag i Sverige blivit utsatta för någon typ av ekonomisk oegentlighet. 

Studien visade en ökning jämfört med 2016, då det visades att 36 procent av företagen på 

global nivå och 27 procent av de svenska företagen rapporterade kännedom av 

ekonomiska oegentligheter.   

I samma undersökning presenterade PwC att i takt med att ekonomsikt brottslighet ökar i 

företagen gör kostnad för brottsbekämpning detsamma. PwC presenterar en ökad 

användning av visselblåsarkanaler i företagen och företagen använder sig av smart 

teknologi för att förhindra brott på arbetsplatsen (PwC, 2018). 

Varje år gör Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) undersökningar om 

oegentligheter i företag och hur de upptäcks. 2016 gjordes en undersökning i 114 länder 

där resultatet visar att hela 40% av oegentligheterna upptäcks just genom visselblåsning. 

Detta visar att det är viktigt för företagen att hantera visselblåsarärenden och ACFE 

förtydligar att det mest framgångsrika sättet att få vetskap om oegentligheter i en 

organisation är med ett system som kan samla upp information från anställda anonymt 

(Association of Certified Fraud Examiners, 2016). 
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2.1.2 COSO-kuben 

Intern styrning och kontroll är ett välstuderat ämne och ramverket från COSO har funnits 

sedan 1992. Amerikanska staten efterfrågade hjälpmedel till företag för att motverka 

ekonomisk brottslighet i företagets finansiella rapportering. Ramverket har utvecklats 

med tiden och det används idag av bolag i hela världen. COSO ramverket, eller COSO-

kuben, ger företag verktyg för att kunna implementera system för intern styrning och 

kontroll som bidrar till att upptäcka risker (McNally, 2013; Wikland, 2012). 

Wikland (2012) förklarar begreppen intern styrning och kontroll enligt nedan: 

”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en 

organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran 

om att målen uppfylls inom följande kategorier: Effektivitet och produktivitet i 

verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar 

och regler.” (s. 56)  

Modellen illustreras vanligtvis som en kub, COSO-kuben, och består av fem 

huvudkomponenter (McNally, 2013): 

● Kontrollmiljö 
● Riskanalys 
● Kontrollaktiviteter  
● Information & kommunikation  
● Övervakning & tillsyn 

 

 

Figur 1. COSO-kuben. Kuben är innehållsmässigt från originalet, med bearbetad layout från: McNally (2013). 
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Kontrollmiljö 

Kontrollmiljö handlar om företagskulturen, etik och moral som påverkas av ledningens 

styrsignaler. Detta kriterium menar Wikland (2012) är grunden för de övriga kriterierna i 

COSO-kuben. 

För att den interna styrningen och kontrollen ska fungera, och modellen från COSO ska 

nå sitt syfte, bör medarbetarna följa företagets etiska riktlinjer och ledningens filosofi om 

att motverka ekonomisk brottslighet. Det är därför viktigt att ledningen kommunicerar 

riktlinjer och regler genom till exempel uppförandekoder och policydokument, så 

medarbetarna blir medvetna om de mål och attityder som företaget anser vara viktiga. 

Tydliga regler som är lätta att följa bidrar med disciplin och struktur och en god 

kontrollmiljö (Wikland, 2012).  

      

Riskanalys 

För att kunna bedöma sannolikheten att en risk inträffar krävs att företaget tar hänsyn till 

COSO-kubens andra komponent, riskanalys. Wikland (2012) förtydligar hur ledningens 

mål och personalens kompetens är avgörande för en korrekt riskbedömning. Tillräcklig 

kompetens kan minimera ekonomiska risker, till exempel att felaktiga bedömningar görs 

på grund av inkorrekta underlag (Wikland, 2012). 

      

Kontrollaktiviteter 

McNally (2013) menar att med kontrollaktiviteter minimeras oegentligheter. 

Kontrollaktiviteter innebär riktlinjer och rutiner. Det är viktigt att se över de interna 

processerna till exempel rutiner kring attestflöden och anställdas möjlighet att genomföra 

ekonomiska oegentligheter. Wikland (2012) menar att kontrollaktiviteter anpassas efter 

företagets mål och utformas efter riskanalysen för att eliminera och minimera risker och 

vara en bidragande faktor till att förebygga ekonomiska oegentligheter.  

 

Information och kommunikation 

En effektiv kontroll är, enligt COSO, när företaget hanterar kommunikation mellan 

organisationens nivåer väl. Om anställda har möjlighet och uppmuntras till att lämna 
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information till styrelsen ökar chansen att informationen når ledningen. Wikland (2012) 

menar att en korrekt information är avgörande för en korrekt riskbedömning och belyser 

vikten av informationsspridning i en organisation. 

Arwinge, et al. (2017) förklarar vikten av välutvecklade informationssystem och 

kommunikationsprocesser. För att åstadkomma effektiv riskhantering måste information 

om eventuella risker eller upptäckta misstankar om oegentligheter snabbt kunna göras 

tillgänglig för organisationens beslutsfattare. 

 

Övervakning och tillsyn 

Ett kriterium i COSO-kuben är övervakning och tillsyn. Kriteriet handlar om uppföljning 

och utvärdering för att kunna avgöra hur den interna kontrollen följs. Uppföljningen ska 

leda till förslag om förbättringar för de interna rutiner och processer som finns i företaget 

vilket leder till en säkrare styrning. COSO-kuben presenterar internrevisorn som en stor 

hjälp för övervakningen genom den oberoende tillsyn denne har i företaget (McNally, 

2013). 

Wikland (2012) och Arwinge, et al. (2017) påpekar hur en effektiv övervakning av de 

övriga fyra komponenterna i COSO-kuben är viktigt. För modellen syfte är det avgörande 

för att skapa god styrning och kontroll i en organisation. Hantering och uppföljning av 

visselblåsarärenden blir ett sätt för företagen att avgöra hur kontrollarbetet fungerar på 

företaget (PwC, 2018). 

Arwinge, et al. (2017) förklarar vidare hur en del av företagens uppföljning av 

riskhantering och upptäckt av ekonomiska oegentligheter utgörs av revisorn, som 

internrevision, eller andra kontrollfunktioner på företagen. Dessa funktioner bör ha 

utformade åtgärdsplaner för att snabbt kunna agera och att ledning och styrelse nås av 

informationen snabbt. 

 

2.1.3 Preventiva, detektiva och reaktiva åtgärder 

Förutom att använda modeller som COSO-kuben finns metoder för att förebygga 

ekonomisk brottslighet. Wikland (2012) menar att riskhantering handlar först om att 

identifiera risker för att oegentligheter inträffar och sedan utforma de åtgärder och 

kontroller som skall ske för att hantera dessa risker. Processer för hur risker skall 
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upptäckas och förebyggas skall utformas för att minimera risker. Dels genom att 

avskräcka personer från att begå brott samt för att ledningen skall kunna upptäcka och 

förhindra oegentligheter. Ekobrottsmyndigheten (2015) presenterar preventiva, detektiva 

och reaktiva åtgärder som är viktigt att företag arbetar med vid utformning av dessa 

processer.  

 

Preventiva åtgärder 

För att förhindra ekonomisk brottslighet menar ekobrottsmyndigheten att preventiva 

åtgärder, förebyggande åtgärder, kan vara avgörande på företag. Styrdokument som 

uppförandekoder där företagets värderingar, normer och regler presenteras arbeta mot 

ekonomisk brottslighet är ett tydligt exempel på en preventiv åtgärd. En tydlig 

uppförandekod skall sedan kommuniceras till personalen. Personalen skall utbildas i hur 

koden kan vara en del i deras dagliga arbete för att förebygga ekonomisk brottslighet 

(Ekobrottsmyndighet, 2015). 

Arwinge, et al. (2017) förklarar att utformning av policys, befogenheter och utbildning 

kan med säkerhet hjälpa företagen att nå uppsatta mål i deras riskhanteringsarbete. 

Ekobrottsmyndigheten (2015) trycker även på vikten av en återkommande riskbedömning 

i företagen. Riskbedömningen skall granska företagets olika avdelningar och utformade 

processer för att undvika ekonomisk brottslighet, till exempel hur företagets attestflöden 

ser ut och vilka befogenheter som tilldelas till ansvarig personal. 

Arwinge, et al. (2017) förklarar att företagen bör kontrollera processer löpande. Att 

implementera automatiserade processer kan hindra utrymme för oegentligheter genom att 

minska manuell hantering. Automatiserade kontrollsystem som ersätter manuella 

kontroller kan bidra till riskminimering menar Wikland (2012) och bör utformas för att 

eliminera och minimera ekonomisk brottslighet på företagen.  

Att införa automatiserade kontrollsystem kräver ökad kunskap hos användaren och vana 

att hantera ny teknologi för att nå sitt syfte med effektivisering och riskminimering 

(Schandl & Foster, 2019) 

Att genomföra bakgrundskontroller vid rekrytering av ny personal, nya leverantörer och 

kunder är även viktiga preventiva åtgärder företagen bör ta för att förebygga ekonomisk 

brottslighet (Ekobrottsmyndigheten, 2015).  
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Detektiva åtgärder 

Ekobrottsmyndigheten (2015) belyser vikten av att genomföra återkommande analyser av 

processer på företaget, att regelbundet granska företagets utbetalningar som löner och 

leverantörsbetalningar. Det är även viktigt att företaget har en rutin för hur personalen 

skall agera vid misstanke av brott. 

Arwinge, et al. (2017) förklarar att på samma sätt som utformning av policys, 

befogenheter och utbildning för att nå företagets riskhanteringsmål, kan detektiva 

kontroller med säkerhet reducera inträffandet av ekonomisk brottslighet. Företagen skall 

arbeta med kontrollfunktioner, till exempel internrevision, där företagets arbete granskas 

och eventuella risker analyseras. 

 

Reaktiva åtgärder 

Att ha en tydligt utarbetad plan och rutin för hur företaget kommer att agera om en 

ekonomisk brottslighet inträffar är viktigt för att företaget bör kunna agera direkt vid 

eventuell misstanke om brott. Riktlinjer för hur företaget bör agera både när misstankar 

om, och när faktiska oegentligheter framkommer, bör finnas på företagen. Att agera 

direkt är enligt Ekobrottsmyndigheten (2015) nödvändigt för att förebygga och förhindra 

ekonomisk brottslighet.  

 

2.1.4 Företagskultur och förtroende 

Vikten av en företagskultur som följer ledningens etiska riktlinjer har tidigare 

presenterats vara av stor betydelse för hur väl företagets interna styrning och kontroll 

fungerar. En företagskultur som formas av att ledningen kommunicerar att ekonomisk 

brottslighet inte tillåts och aktivt motarbetas är viktigt för det preventiva, 

brottsförebyggande arbete. (McNally, 2013; Ekobrottsmyndigheten, 2015; Wikland, 

2012). 

Företagskulturen har betydelse för när en person i företaget upptäcker ett 

missförhållande. Vid upptäckten står den enskilda individen inför ett val, att anmäla eller 

att inte anmäla. Valet påverkas av om ledningen visar en vilja att lyssna på medarbetare 

och företaget normaliserar anmälan om felaktigheter, att medarbetare uppmuntras till att 

anmäla (Binikos, 2008). 
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En annan anledning till att en enskild individ inte väljer att anmäla internt på företaget är 

om förtroendet för ledningen brister, till exempel om det finns en rädsla för repressalier 

(Binikos, 2008). 

Det är viktigt att de anställda har förtroende för ledning och styrelse, för att deras 

ledarskap skall fungera slagkraftigt. Förtroende skapas genom att ledningen upprätthåller 

utlovade åtaganden, god kommunikation och förhåller sig, likt personalen, till uppsatta 

riktlinjer. En ledning som kommunicerar vilka åtgärder som kommer att vidtas om risker 

uppmärksammas, och kan påvisa att åtgärder har vidtagits, ökar trovärdigheten hos 

personalen. Företag som visar att de kommunicerade åtgärderna följs ökar medarbetarnas 

förtroende för ledningen och motiveras att meddela vid misstanke om risk (Wikland, 

2012). 

En företagskultur där den enskilda individen väljer att inte anmäla till ledningen benämns 

i tidigare studier som en tyst organisation, eller en organisation med tystnadskultur 

(Binikos, 2008). 

För att vinna ett förtroende i tysta organisationer bör ledningen uppmuntra visselblåsning 

och bekräfta värdet av att rapportera varningar internt. Faktorer som främjar förtroende är 

organisationens kompetens, integritet, tillförlitlighet samt öppenhet. Om ledningen och 

chefer kan påvisa och försäkra om att ifall den enskilda anmäler ett ärende internt finns 

ingen risk för utsatthet (Binikos, 2008). 

För att företaget skall vinna förtroende till medarbetarna bör kommunikationskanalerna 

på företagen vara utformade så att filtrering av dåliga nyheter förhindras (Binikos, 2008). 

I Statens offentliga utredning (SOU 2018:38) skriver Bringselius en utredning om hur 

tillit är viktigt för en högre överordnad medarbetare med offentliga uppdrag. Tilliten 

uppträds genom en så kallad ämbetsmannakultur. Ämbetsmannen är en person med stort 

ansvar på organisationen och som ser till att lagar och regler följs och som inte tvekar om 

att slå larm vid missförhållanden. I ämbetsmannakulturen uppmuntras förbättringsförslag 

och larm om missförhållanden och det säkerställs att åtgärder vidtas (SOU 2018:38). 

Tillit till organisationen har i tidigare studier visat sig vidare bidra till en psykologisk 

trygghet hos medarbetarna. Den psykologiska tryggheten bidrar vidare till goda 

prestationer på arbetsplatsen och god arbetsmiljö samt medför att medarbetare vågar 

larma om missförhållanden på arbetsplatsen (Liu, Liao, & Wei, 2015). 
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2.2 Visselblåsning  

2.2.1 Vad är visselblåsning? 

Visselblåsning är en handling som uppstår när en person, en visselblåsare, väljer att dela 

med sig av information som tyder på att ett brott begåtts, en handling som strider mot lag 

eller regelverk. Det kan till exempel vara missbruk av auktoritet, felaktig förvaltning av 

pengar inom en verksamhet eller särskild fara för allmän säkerhet (Cook, 2008).  

Cook (2008) menar vidare att flertalet av visselblåsarna väljer att rapportera internt inom 

sin organisation, men det finns även de fall då de väljer att vissla externt, vilket innebär 

att de rapporterar till advokater, media eller brottsbekämpande myndigheter.  

Sett ur en organisations synvinkel så är en intern visselblåsning mer fördelaktig då det 

medför att problemet kan lösas på lägre nivå och processen blir kortare (Cook, 2008). Att 

fånga in visselblåsarärenden är en avgörande faktor för att begränsa konsekvenserna av 

ekonomiska oegentligheter (Höglander, 2016; Arwinge, et al., 2017). 

 

2.2.2 Begreppet vissla, visselblåsare 

Begreppet att vissla, visslare eller visselblåsare kommer från engelskans uttryck Blow 

the Whistle. Uttrycket Blow the Whistle sägs komma från brittiska poliser som blåste i 

visselpipor när de uppmärksammade brott på gatorna (D'Oliwa & Flemström, 2019). 

 

2.2.3 Hur går det till att blåsa i visslan? 

En visselblåsartjänst öppnar upp för att på ett tryggt sätt, utan risk för repressalier, kunna 

kommunicera sin oro att något inte går rätt till. Visselblåsaren kan anonymt eller öppet 

berätta om sin misstanke. I första hand brukar företag uppmana sina medarbetare att prata 

med en chef inom verksamheten. Företaget utser individer som tar emot och hanterar 

ärendet under sekretess (Thörn & Wir, 2016; Cook, 2008).  

Företag kan även välja att anlita en extern, tredje part, för mottagning av 

visselblåsarärenden. Idag finns det företag som förmedlar visselblåsartjänster, säkra 

kommunikationskanaler online, till företag. I vissa fall kan dessa företag även ansvara för 

mottagningen av inkomna ärenden, vilket innebär att mottagaren är bortkopplad från 
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företagets operativa verksamhet. Andra exempel på externa mottagare kan vara företagets 

revisor eller en advokatbyrå (PwC, 2018). 

Mottagarna av visselblåsarärenden ansvarar för att utreda kommunicerade misstankar för 

att sedan presentera åtgärder till utsedda, ansvariga personer på företaget. Den externa, 

tredje parten, blir ansvarig för hanteringen av visselblåsarärenden och avgör vem på 

företaget som skall tilldelas det inkomna ärendet (Thörn & Wir, 2016).  

En visselblåsartjänst från extern tredje part eller en extern mottagare av 

visselblåsarärenden är även ett sätt för företag att kunna garantera anonymitet vid 

rapportering av eventuella misstankar. Företag kan garantera möjlighet för anonym 

rapportering, anonyma visslare (Thörn & Wir, 2016). Anonymitet ökar möjligheten för 

företag att få in visselblåsarärenden och att anställda vågar vissla utan risk för repressalier 

(Phalén, 2018).  

Efter avslutad utredning kan företaget vidta åtgärder för att förhindra att problem uppstår 

i framtiden. I bästa fall har företaget lyckats förhindra brott. Med visselblåsartjänsten kan 

styrelse och ledning visa att de följer upp företagets riktlinjer och kommer att agera om 

misstanke om oegentlighet förekommer. Hantering och uppföljning av 

visselblåsarärenden blir ett sätt för företagen att avgöra hur deras kontrollarbete fungerar i 

praktiken (PwC, 2018). 

Om organisationer har policys och restriktioner gällande visselblåsning är sannolikheten 

större att det görs en intern anmälan ifall ett missförhållande har uppstått. I de fall där 

organisationen inte har något utarbetat system för visselblåsning och inte visar att de är 

villiga att lyssna på deras anställda, är det mer troligt att en extern visselblåsning till 

media sker (Lewis, 2002). 

I tidigare studier ser vi att visselblåsare i första hand väljer att rapportera ut i media, 

istället för internt på företagen på grund av rädslan för repressalier. En intern 

visselblåsarfunktion med möjlighet till anonym rapportering kan förhindra att 

rapportering av oegentligheter sprids till media i första hand, vilket kan skada företagets 

rykte. Företaget kan i ett tidigare stadie upptäcka risker genom en intern visselblåsarkanal 

(Miceli & Near, 2002). 
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2.2.4 Lagstiftning 

I svensk lagstiftning finns “Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för 

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden”- Lagen innebär ett förstärkt 

skydd för visselblåsare. Den medför att arbetstagare är skyddade mot negativa 

konsekvenser eller bestraffningar från arbetsgivare vid en anmälan om misstänkta 

oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. 

Skyddet mot repressalier gäller även om visselblåsaren har valt att rapportera direkt ut till 

media, med då gäller huvudregeln att mottagaren först ska ha rapporterat internt i 

företaget. Kravet gäller dock inte om visselblåsaren hade en befogad anledning att direkt 

kommunicera ut till media (SFS 2016:749). 

I propositionen till lagen diskuteras och exemplifieras innebörden av befogad anledning 

(Prop. 2015/16:128); 

- Akut fara; fara för liv, hälsa eller säkerhet. 

- Mycket allvarliga missförhållanden; grov brottslighet. 

- Risk för repressalier; om visselblåsaren har en särskild anledning att misstänka att 

hen skulle drabbas av repressalier om hen vänder sig direkt till arbetsgivare. 

- Mottagaren av internt larm är ansvarig för missförhållandet; om arbetsgivaren 

själv, eller personen som visselblåsaren skall larma till, själv har begått brottet. 

- Risk för bevisförstöring; om det finns en överhängande risk att arbetsgivaren 

förstör bevis efter att visselblåsaren har larmat om missförhållandet eller 

brottsligheten. 

 

Sarbanes Oaxly Act, SOX-lagen, kom till efter Enronfallet och tvingar börsnoterade 

företag, i USA, att ha en visselblåsartjänst (Wilbanks, 2016). 

EU följde USA och rekommenderade företag att erbjuda visselblåsartjänster till sina 

medarbetare. 23 april 2018 lade EU-kommissionen fram ett lagförslag som skyddar 

visselblåsare på EU nivå. Kommissionen föreslog att missförhållanden i första hand 

rapporteras internt i organisationen. Om ärendet inte hanteras skall det rapporteras vidare 

till ansvarig myndighet som ett andra steg. Leder inte detta till något ska ärendet i tredje 

hand rapporteras till media (Proposal 2018/0106). 
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EU kommissionen fastslog den 16e april 2019 förslaget och fattade beslut om förstärkt 

skydd för visselblåsare på EU-nivå. Säkra kanaler för rapportering skall finnas på alla 

företag med fler än 50 anställda inom en organisation och offentliga myndigheter. Lagen 

medför ett högre skydd för visselblåsare mot repressalier, samt att nationella myndigheter 

skall utbilda och informera medborgare och offentliga tjänstemän hur visselblåsning skall 

hanteras.  Direktivet träder i kraft för medlemsstaterna år 2021 och då skall organisationer 

med fler än 250 anställda vara redo att följa den nya lagen. Organisationer med 50-250 

anställda skall vara redo att följa den nya lagen 2023 (Europaparlamentet, 2019).  

 

2.3 Två exempel på tidigare fall  

2.3.1 Enron 

Enron corporation var ett energi- och råvarutjänsteföretag från Amerika. Under flera år 

begick Enron bokföringsbrott genom att belasta dotterbolag med överskattade värden på 

tillgångar och kostnader. De använde sig av en värderingsmetod som baserade framtida 

vinster och marknadsvärden baserade på prognoser, vilket gjorde att vinster bokfördes 

men aldrig inbringades. Detta uppdagades när ett avtal med en av deras kunder aldrig 

resulterade i något avslut, trots det faktum att Enron hade redovisat en vinst kopplat till 

denna kund. Konsekvensen till detta medförde att Enron gick i konkurs och att 

aktieägarna förlorade stora summor pengar (Svenska Dagbladet, 2011). 

Revisionsföretaget Arthur Andersen hade Enron Corporation i sitt revisionsuppdrag och 

gick i konkurs kort efter Enron (Li, 2010).  

2.3.2 Stora Enso 

Stora Enso bildades när Stora AB, en svensk världsledande skogsindustrikoncern gick 

samman med Europas världsledande pappersmassatillverkande bolag, Enso Oyj i Finland. 

De hade som vision att expandera i hela världen och förvärvade Consolidated Papers i 

USA, som sedan visar sig vara till ett högt överpris. Marknaden i USA gick dåligt, 

digitaliseringen bredde ut sig alltmer och efterfrågan på pappersindustrin minskade. Trots 

den minskade försäljningen fortsatte Stora Enso dela ut stora summor i utdelning till 

aktieägarna, som om försäljningssiffrorna var desamma som tidigare. De lyckades 

således på något sätt behålla ett högt resultat trots minskad försäljning (Svt, 2013). 



      
       

26 

Stora Ensos dåvarande redovisningschef Gerard Goodwyn påtalade vid flertal tillfällen 

hur företaget på ett icke korrekt sätt redovisade sina tillgångar. Goodwyn menar att han 

pressades av företagets ledning att istället dölja förluster med avsikt att bolaget skulle 

kunna fortsätta med de stora utdelningarna till aktieägarna. Efter en tid fick Goodwin 

sparken, han ansågs vara krånglig. Goodwin väljer då att anmäla de oegentligheter som 

han anser ha skett till finansinspektionen och blir en visselblåsare (Svt, 2013; Zuiderveld, 

2013). 
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3 Metodkapitel  

I detta kapitel redogörs det för den metod som använts i studien. Det diskuteras för- och 

nackdelar med metodvalet samt hur informanterna har valts ut. Vidare presenteras hur 

datainsamlingen skett och hur studien uppnår trovärdighet. Intervjuguiden introduceras 

samt hur studien förhåller sig till de etiska aspekterna vid genomförandet av studien. Till 

sist diskuteras metodkritik. 

 

3.1 Metodval  

Metoden utgör vilket tillvägagångssätt som använts för att presentera det ämne som 

studerats. Kvantitativ eller kvalitativ ansats på ett ämne innefattar enbart vilken form av 

information som samlas in till studien. Kvantitativ insamlingsmetod innebär att 

informationen består av siffror medan i kvalitativ insamlingsmetod består den av ord 

(Bryman & Bell, 2017). 

Utifrån studiens syfte att beskriva hur införandet av ett visselblåsarsystem kan förhindra 

oegentligheter i redovisningen samt hur det förväntas bidra till företags arbete med intern 

styrning och kontroll, så ansågs en kvalitativ insamlingsmetod vara lämplig för studien. 

Den kvalitativa metoden grundar sig i informantens ståndpunkt samt att denne får dela 

med sig av sina erfarenheter. Undersökaren får genom observation och semistrukturerade 

intervjuer ta del av, samt tolka individens upplevda situation. Detta leder till en 

flexibilitet som gör det möjligt att anpassa datainsamlingen till undersökningen och dess 

forskningsområde (Bryman & Bell, 2017). Jacobsen (2002) förklarar det som att när det 

är ett begrepp eller fenomen som skall klargöras, så är en kvalitativ metod passande att 

använda. 

Denna rapport beskriver hur införande av visselblåsarsystem kan förhindra oegentligheter 

kopplade till verksamhetens finansiella redovisning och hur visselblåsarsystem förväntas 

bidra till företagets arbete med intern styrning och kontroll. Utifrån referensramen har vi 

skapat kvalitativa semistrukturerade intervjuer som bygger på den forskning och studier 

som finns. 

Semistrukturerade intervjuer hölls med informanter med kunskap om visselblåsning och 

förebyggande av ekonomisk brottslighet. Detta för att få en djupare insikt i och förståelse 

för visselblåsning och informanternas uppfattning om hantering av visselblåsarärenden, 
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samt hur visselblåsning kan bidra till minskade oegentligheter i redovisningen. Genom 

den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer tilläts informanterna att prata 

med öppenhet och fick utrymme för att dela med sig av sin syn på ämnet. 

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Sekundärdata 

Jacobsen (2002) redogör för att det är föredömligt att använda sig av primärdata 

tillsammans med sekundärdata. Det kan bli problematiskt att använda sig av enbart en typ 

av information, då det blir en ensidig synvinkel på ämnet. I de fall flera datatyper används 

skapar det möjligheter för att ställa dem i förhållande till varandra. 

Vi har valt att främst använda oss av vetenskaplig litteratur. Detta för att få förståelse för 

ämnet och dess bakgrund. Informationen har vi tagit fram genom att söka i olika 

databaser, främst Worldcat Discovery. Vi ville minimera risken för misstolkningar och 

låta läsaren få en klar bild av ursprungstexten, därför har förstahandskällor framför allt 

använts. 

När vi har sökt i olika databaser har vi främst använt oss av följande sökord: 

- Whistleblowing 

- Whistleblowing and accounting 

- Whistleblowing and organizations 

- Whistleblowing and risk management 

- Financial irregularities 

- COSO 

- Whistleblowing and COSO 

- Ekonomisk Brottslighet 

- Preventiva, detektiva, reaktiva åtgärder 

- Förebygga ekonomisk brottslighet 

- Ekonomiska oegentligheter 

- Företagskultur trovärdighet 

- Företagskultur tillit 
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3.3 Urval av informanter 

Bryman och Bell (2017) beskriver att i kvantitativ forskning diskuteras sannolikhetsurval 

som den mest lämpliga metoden. Liknande diskussioner sker angående målstyrt urval 

inom den kvalitativa forskningen. Det finns olika utformning av det målstyrda urvalet, 

däribland det icke-sannolikhetsbaserade urvalet, vilket använts i denna studie. Detta 

innebär att informanterna till studien valdes ut strategiskt efter kunskap och erfarenhet. Vi 

eftersträvade att deras medverkan skulle bidra till att besvara studiens frågeställning. 

Vi fick kontakt med totalt 10 informanter som ville delta i studien. Informanterna har 

positioner som har ansvar för och/eller kunskap kring visselblåsarärenden. En av 

intervjuerna hölls med en företagsledare från ett bolag som säljer en extern 

visselblåsartjänst, en lösning som företag kan använda för att hantera anonym 

rapportering av visselblåsarärenden. 

Informanterna har kunskap om, eller ansvar för, ekonomiska oegentligheter och 

redovisning på företag för att kunna koppla till vårt specifika undersökningsområde, 

vilket vi ansåg var nödvändigt för vår studie. Vårt mål var att nå informanter med olika 

befattningar och expertområden inom ekonomi och visselblåsning för att få bred kunskap 

inom vårt studieområde.  

När ny information inte tillkommer bland intervjupersonerna anses tillräcklig mättnad 

vara uppnådd, och tillräcklig information för studien vara insamlad (Bryman & Bell, 

2017). Efter 10 intervjuer ansåg vi att vi fick tillräcklig information för att kunna besvara 

vår frågeställning då informationen som presenterades återkom. Dock skulle nog ett ökat 

antal av fysiska möten med intervjupersoner leda till en djupare diskussion och analys till 

vår rapport. Antalet fysiska möten i vår studie begränsades till två personer. Dels på 

grund av informanternas tillgänglighet och dels även på grund av den tidsram som arbetet 

tillät.  

 

3.4 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

Bryman & Bell (2017) menar att vid bedömning av en kvalitativ undersökning finns två 

grundläggande kriterier, trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra delkriterier 

vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. 
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För att stärka tillförlitligheten användes informantvalidering, vilket innebär att efter 

transkribering av intervjuerna skickades det sammanställda materialet till informanten 

som fick bekräfta att samtalet och svaren uppfattats på ett korrekt sätt. Vid det tillfället 

hade informanten möjlighet att bekräfta alternativt korrigera materialet som samlats in. 

Det var enbart en av informanterna som valde att omformulera svaret på en av frågorna. 

Det förändrade inte innebörden av svaret utan enbart formuleringen.   

Bryman och Bell (2017) framhåller svårigheten med överförbarhet vid en kvalitativ 

undersökning, då det handlar om en studie med djup och inte bredd, vilket är fallet vid 

kvantitativ forskning. I en kvalitativ forskning kan det istället göras omfattande och 

fylliga redogörelser för hur materialet har tagits fram, vilket skapar möjligheter för andra 

att bedöma huruvida överförbara resultaten är applicerbara i en annan miljö.  

För att nå pålitlighet har vi redogjort för alla steg i forskningsprocessen, från val av 

metod till val av informanter samt analys av information.  

Det sista delkriteriet, bekräftelse, bygger på att genomförandet gjordes utan att personliga 

värderingar påverkade studien.  

 

3.5 Intervjuer 

3.5.1 Intervjuguide 

När det var tid för intervju användes en intervjuguide. Bryman och Bell (2017) beskriver 

en intervjuguide som en minneslista över de övergripande områden som skall tas upp 

under intervjun, vilket brukar användas vid en semistrukturerad intervju. Då får 

informanten utrymme att uttrycka sig på sitt eget sätt, men i egenskap av intervjuare får 

denne arbeta med att hålla kvar vid ämnet och få de önskade frågorna besvarade. Det 

finns utrymme för följdfrågor och spontana frågor i de fall intervjuaren vill knyta an till 

något informanten tagit upp. Vid en semistrukturerad intervju ligger vikten vid att 

informanten skall dela med sig av sitt liv och sin upplevda värld. Flexibiliteten och 

möjligheten att få en bild av informanternas upplevda sociala verklighet anses avgörande 

vid en semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2017). I de fall intervjun skedde över 

mejl så fanns möjlighet till att återkomma med följdfrågor, för att komplettera det 

material som informanterna delat, utifall att de inte varit utförliga nog.  
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Enligt Trost (2010) kan intervjuguiden variera mellan olika intervjuer, men det viktiga är 

att de är jämförbara samt att innehållet är av likadan karaktär för att paralleller skall 

kunna dras.  

En intervjuare kan välja huruvida denne vill dela med sig av syftet för intervjun och 

studien. Detta kan klargöras i början av intervjun samt vad informanten antas bidra med, 

för att sedan gå direkt in på ämnet. Alternativt kan intervjuaren välja att inte delge syftet 

och formulera frågorna på ett mer indirekt sätt där denne använder sig av ett angreppssätt 

som är kringgående och avslöjar syftet först i slutet av samtalet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi valde att delge syftet och avsikten med intervjun och vårt arbete, för att de 

skulle få en inblick i och förståelse för vad vi förväntade oss av mötet. 

 

3.5.2 Intervjufrågor  

Enligt Trost (2010) är de första frågorna i en intervju avgörande för hur samtalet kommer 

fortskrida. Det skall undvikas att ställa för svåra eller alltför djupa frågor i början, då ett 

förtroende skall byggas upp hos informanten. För att börja på ett mjukt sätt 

rekommenderar Trost (2010) att informanten fritt får berätta om något som gränsar till 

intervjuns syfte och ämne, för att på ett lättsamt sätt successivt gå in på den 

förutbestämda intervjuguiden. Han betonar såväl vikten av att aldrig avbryta den som blir 

intervjuad, utan låta denne ta sina pauser utan att bli avbruten och låta intervjun ta tid.  

Genom att vi ställde frågor om hur, och i vilken omfattning, företagen aktivt arbetar med 

visselblåsning, hur prioriterat ämnet är på arbetsplatsen samt hur de upplever att 

visselblåsarsystem kan bidra till minskade oegentligheter, ansåg vi att 

problemformuleringen kunde besvaras. 

Öppna frågor ställdes för att ge möjlighet till diskussion samt för att kunna anpassa 

intervjun efter respektive person.  

Som tidigare redogjorts för, användes semistrukturerade intervjuer men även kvalitativa 

intervjuer via mejl då ett möte inte var möjligt. Vi utgick från vår utformade 

intervjuguide men tillät följdfrågor och komplettering från informanten. Vilket bidrog till 

en större frihet kring vad denne vill dela med sig av samt var med och styrde allteftersom 

samtalet eller mejlkontakten fortlöpte. 
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3.5.3 Praktiskt genomförande 

Vi eftersträvade att få personliga möten med informanterna, men i alla fall var det inte 

möjligt. Två av intervjuerna var fysiska möten, medan de övriga intervjuerna hölls över 

telefon och mejl.  

Enligt vår bedömning påverkade inte detta vårt arbete negativt. Vi fick väldigt 

beskrivande och välformulerade svar i alla intervjuer och hade möjlighet att ställa 

följdfrågor i efterhand vid behov. Informanterna var tillmötesgående och var villiga att 

bidra med så mycket som möjligt till vårt arbete. 

Intervjuerna som hölls med fysiska möten inleddes med frågan om de godkände att 

samtalet spelades in. Sedan följde presentation av studiens syfte och bakgrund till mötet. 

Informanten fick presentera sig och företaget samt vad denne innehar för befattning på 

bolaget. Därefter fortskred samtalet efter intervjuguiden och följdfrågor ställdes. Varje 

intervju avslutades med en förklaring av att en transkribering kommer göras och efter det 

sker återkoppling med eventuella följdfrågor, därefter avgör informanterna om de 

godkänner att namn och företagets namn publiceras i studien. Flera av informanterna 

önskade vara anonyma. Dessa informanterna har istället för namn benämnts med 

arbetstitel i analysen för att uppnå tydlighet. 

 

3.6 Etik 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det vissa kriterier som innefattar etiska aspekter 

vilka bör tas hänsyn till vid forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt falska förespeglingar. 

Dessa samtliga aspekter har under hela arbetets process tagits hänsyn till.  

Informationskravet innefattar att informera berörda personer om vad studien syftar till 

(Bryman & Bell, 2017). De deltagande informanterna blev informerade om vad vi hade 

för syfte och mål med studien i samband med intervjutillfället. 

Bryman och Bell (2017) menar att samtyckeskravet innebär att deltagandet i studien skall 

vara frivilligt och ifall det önskas att avbryta har deltagarna rätt att göra det. Vid de 

fysiska intervjuerna tillfrågades informanterna före samtalet påbörjades, ifall vi fick spela 

in samtalet och de godkände detta. I alla intervjuer tillfrågades informanterna om 

tillåtelse att publicera deras namn i vår studie, vilket godkändes i vissa fall.  
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Konfidentialitets- och anonymitetskravet medför att berörda personers uppgifter skall 

behandlas med konfidentialitet och förvaras på ett föredömligt sätt så att obehöriga inte 

får tillgång till dessa (Bryman & Bell, 2017). All dokumentation som finns från 

intervjuerna finns på författarnas personliga datorer med låsta konton. Rådatan raderas 

innan publicering, detta för att undvika att obehöriga får tillgång till materialet. Vid varje 

uppföljning med informanterna erbjöds korrigering av det insamlade materialet utifall att 

det var något som missuppfattats samt ifall de önskade anonymitet i studien. 

Vad gäller nyttjandekravet innebär det att den information som samlas in gällande 

enskilda personer enbart får användas för studiens ändamål (Bryman & Bell 2017). Målet 

uppfylls i det fall av författarna då de inte haft för avsikt att använda materialet till något 

annat än till studien. 

Den avslutande etiska aspekten som Bryman och Bell (2017) tar upp är falska 

förespeglingar. Det innebär att som författare i denna studie skall enbart sann och korrekt 

information om studien delges undersökningsdeltagarna. Denna aspekt har tillgodosetts 

genom att den information författarna har försett informanterna med har varit i enlighet 

med studiens syfte och genomförande, det har inte funnits information som varit falsk.  

 

3.7 Metodkritik 

Metoder har för- och nackdelar, den kvalitativa metoden som används i denna studie har 

även den ett par nackdelar som vi har fått förhålla oss till. Vid val av semistrukturerade 

intervjuer kan det bli ett omfattande och resurskrävande arbete, men då det har varit 

begränsat med resurser och tid har studien anpassats till att ha ett lägre antal intervjuer. 

En utmaning i arbetet har varit att informationen som samlats in är ostrukturerad och kan 

vara förhållandevis svår att tolka till följd av dess nyansrikedom. Arbetet har således skett 

systematiskt för att sammanställa informationen och koppla ihop med intervjuguiden 

samt sortera bort det som anses mindre relevant för vår studie. En ytterligare utmaning är 

närheten till informanten. Vid studier inom ett visst område krävs det att författarna 

arbetar med opartiskhet och distansering till ämnet, för att inte egna åsikter skall påverka 

studien (Jacobsen, 2002). 

I studien har endast två fysiska intervjuer utförts medan resterande har skett över telefon 

eller mejl. Det hade varit önskvärt att alla intervjuer var fysiska, då de skulle kunna 

underlättat möjligheten till följdfrågor och djupare diskussion. Fysiska intervjuer var 
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dock inte genomförbart i alla fall på grund av tidsbrist hos informanterna. Det kan 

diskuteras om det anses vara tillräckligt underlag för en studie. Men med det utfall och 

underlag studien fick av informanterna, kan det konstateras att informationen var 

tillräcklig, även då den var något kortfattat stundtals. Informanterna var välvilliga att 

delta i studien och svarade på följdfrågor vid behov. 

I studien presenteras undersökningar från PwC och ACFE gällande ekonomisk 

brottslighet. Pwc är ett globalt revisionsbolag, medan ACFE är världens största 

bedrägeribekämpnings organisation som levererar utbildningar inom området. Vid dessa 

typer av studier kan det utförande företagets intressen diskuteras, gällande vad företagen 

själva kan utvinna av genomförandet. Författarna till studien har granskat informationen 

kritiskt och bedömt att då det är två olika studier som utförts med liknande resultat ansågs 

studierna trovärdiga och opartiska. 

Visselblåsning har funnits länge, men det är de senaste 5 åren som det uppdagats 

ordentligt. Det fick ett genomslag vid Me too skandalen, men som presenterats i 

rapporten finns det fall från början av 2000-talet som klassades som visselblåsning. 

Forskning kring visselblåsning och dess påverkan på redovisning saknas vilket skapade 

en utmaning vid utförandet av denna studie. Det fanns inga specifika teoretiska metoder 

eller analysmodeller som var specialanpassade för visselblåsning. Det kan ha påverkat 

studiens referensram samt analys. Modellen som senare analyserades utifrån är COSO-

kuben. COSO-kuben beskriver hur företag för arbete med intern styrning och kontroll 

som hjälper nå syftet med studien och som kan kopplas ihop med visselblåsning. Studien 

fick ett annat angreppssätt än tidigare väntat, men inte ur ett negativt perspektiv. 

I studien diskuteras god företagskultur och etiska riktlinjer som följer företagets 

värderingar. Värderingar skiljer sig mellan olika individer och olika kulturer (Stankov, 

2011). Hur ledningen värderar en god företagskultur kan således innebära stor skillnad 

och påverka arbetet med intern styrning och kontroll, varför bör kommenteras i 

metodkritiken. I studien fokuseras det således på en företagskultur med värderingar och 

normer som inte tillåter någon illegal verksamhet. 

En av författarna till detta arbete arbetar med ekonomin på ett företag som säljer en 

extern visselblåsartjänst, var också en av informanterna arbetar. Detta har inte lagts någon 

särskilt vikt vid, utom i de fall att kontakter till möjliga informanter har nyttjats, vilket har 

varit fördelaktigt för studien. Kritik mot detta skulle kunna vara om det fanns ett 
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bakomliggande syfte till att nå ett visst resultat med studien. Den analys och slutsats som 

redogörs för i studien grundar sig i den referensram som presenteras samt det empiriska 

underlaget. 
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4. Empiri  

I detta kapitel börjas det med en presentation av de deltagande informanter. Därefter 
presenteras intervjuerna med fokus på en fråga i taget. Alla informanternas åsikter tas 
upp under varje huvudfråga. 

 

4.1 Presentation av informanter 
Magnus Moberg 

Magnus Moberg är VD och ägare av ICA Maxi Falköping. ICA Maxi i Falköping har en 

årlig omsättning på 240 miljoner kronor med en personalstyrka på 90 personer.  

 

Gunilla Hadders  

Gunilla Hadders är VD och partner på Whistle B. Bolaget säljer en extern 

visselblåsartjänst, en säker kanal för anonym rapportering av visselblåsarärenden.  

 

Jan Stappers 

Jan Stappers är jurist (Director/Legal counsel) på bolaget TransLex med säte i Holland. 

Jan arbetar dagligen med implementering av visselblåsarsystem på bolag och har lång 

erfarenhet inom området.  

 

Louibov Ilet 

Louibov Ilet arbetar i Frankrike på bolaget Limon Sarl som oberoende expert på 

bestämmelser kring frågor inom anti-korruption och Gdpr (Independent expert on 

compliance for anti-corruption and Gdpr issues).  

 

Sex deltagare som önskar att inte få namn publicerat i studien 

HR Chef, Chef Compliance, Head of Group Compliance, Chief Financial Officer (CFO), 

VD och Vice VD. I analysen benämnda som övriga informanter. 
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4.2 Intervjuer 

4.2.1 Hantering av larm gällande ekonomiska oegentligheter 

Magnus Moberg 

“Där alla känner varandra, borde det vara så att vi då skall kunna prata med varandra 

och reda ut saker på enkla sätt.” - Magnus Moberg 

 

Magnus berättar att de idag inte har något specifikt system eller kanal för anmälning av 

oegentligheter utan personalen hänvisas till närmaste chef. Om medarbetaren inte vill 

göra det så kan denne istället vända sig direkt till Magnus om problem uppstått. 

Magnus menar att eftersom bolaget är i förhållandevis litet, med ungefär 90 anställda, och 

alla känner alla, bör personalen istället kunna prata med varandra och reda ut saker på ett 

enkelt sätt. Magnus menar att i bolag där personalen är mer anonym och det kan vara 

svårare att nå fram till ledningen kan ett visselblåsarsystem vara av större betydelse.  

 

Gunilla Hadders 

Gunilla menar att många företag fortfarande saknar fasta rutiner och säkra 

rapporteringskanaler för att hantera visselblåsarärenden. Ibland erbjuds det till exempel 

att medarbetare kan kontakta någon på företaget som behandlar ärendet konfidentiellt, det 

kan exempelvis vara att mejla/ringa HR chefen eller chefsjuristen på företaget. Den här 

bilden ändras dock snabbt, förklarar Gunilla. Bland annat på grund av krav på ett hållbart 

och transparent sätt att göra affärer, och medias bevakning kring detta, men också på 

grund av skärpt lagstiftning. EU:s nyligen skärpta lagstiftning kring visselblåsarskydd 

innebär bland annat att företag med fler än 50 anställda ska erbjuda en säker 

rapporteringskanal för visselblåsare. 

 

Lioubov Ilet 

Liouobov förklarar att tredjepartssystem, enligt henne, är ett vanligt sätt att hantera 

visselblåsarärenden i just Frankrike och det är lagstiftning som ligger till grund för detta. 
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Jan Stappers 

Jan menar att de flesta företagen idag hanterar visselblåsarsystem genom interna 

kontaktvägar.  

 

Övriga informanter 

Hälften av de anonyma informanterna påpekar att de är genom interna kontaktvägar de 

hanterar visselblåsarärenden idag. Andra hälften använder sig istället av ett 

visselblåsarsystem från en tredje part. 

 

4.2.2 Främsta skäl för implementering av system för larm gällande ekonomiska 

oegentligheter  

Magnus Moberg  

“I de bästa av världar skall anonymitet inte spela någon roll, men det gör det tyvärr.” - 

Magnus Moberg 

I den bästa av världar skall anonymitet inte spela någon roll, men det gör det tyvärr, 

menar Magnus. Magnus tycker att folk ska kunna flagga för att något inte står rätt till 

eller att något misstänkt sker eller har skett, utan att denne skall råka ut för någon form av 

filtrering eller repressalier, och att de skall känna sig trygga i det. 

Om det skulle vara den anställdes närmaste chef som misstänks ha begått oförrätt tror 

Magnus dock att ifall garanterad anonymitet erbjuds, så är det troligare att medarbetaren 

vågar rapportera om detta. 

I Magnus butik anser han att anonymitet inte är ett behov just vad gäller ekonomiska 

oegentligheter som redovisnings och bedrägeriärenden. Detta eftersom ägarna och en 

person till är de enda som har tillgång till redovisning och konton. 

 

Gunilla Hadders  

Gunilla menar att det främsta skälet för att införa ett visselblåsarsystem handlar om att 

förebygga oegentligheter och visa att företaget menar allvar med sin uppförandekod och 

sina värderingar. Det är även viktigt att ledningen eller ansvarig snabbt kan få 

information, om något trots allt inträffar, så att de kan agera snabbt och minimera 
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affärsrisker och även risker för enskilda individer. 

 

“Att erbjuda anonym visselblåsning är nödvändigt om företag verkligen vill få in 

affärskritisk information. Vi vet av erfarenhet att genom att införa helt anonyma kanaler 

ökar sannolikheten att få in rapporter om allvarliga incidenter, till exempel om 

korruption, mutor, trakasserier” - Gunilla Hadders 

 

Medarbetare behöver känna sig trygga med att de inte riskerar negativa följder av sin 

rapportering, och det enda säkra sättet är att de får vara anonyma både inledningsvis och 

under den fortsatta utredningen. 

Gunilla förklarar att ett bra visselblåsarskydd kräver ett visselblåsarsystem som är 

oberoende och är separerat från företagets egen IT-miljö. Företag måste helt enkelt kunna 

garantera att en visselblåsare inte kan spåras och bör till exempel inte använda sig av e-

post som kommunikationskanal. 

Gunilla menar att så få personer som möjligt ska ha tillgång till innehållet i systemet och 

att det ska vara ett effektivt ärendehanteringssystem som följer 

personuppgiftslagstiftningen. Företagen ska erbjuda en säker och stabil IT-lösning och 

struktur för att kunna hantera rapporter, utredningar och kommunikation med 

visselblåsare. Systemet skall ha en hög funktionalitet med exempelvis rapportlogg, säker 

kommunikation samt korrekta rutiner för arkivering och radering. En extern leverantör av 

visselblåsarsystemet kan dessutom garantera att mjukvaran alltid är uppdaterad och har 

de senaste funktionerna, så att datamaterialet är skyddat genom hela 

ärendehanteringsprocessen. 

 

Lioubov Ilet 

Lioubov menar att de viktigaste skälen att införa ett visselblåsarsystem är för att kunna 

erbjuda anonymitet och att lagstiftningen kräver det. Vidare menar hon att 

visselblåsarsystemen införs efter krav från anställda och kunder samt för att företagen vill 

presentera det som en del av deras hållbarhetsprofil. 

 

Jan Stappers 

Jan menar att hans intryck är att majoriteten av organisationerna fortfarande 
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implementerar ett rapporteringssystem baserat på en laglig skyldighet snarare än etiska 

skäl eller efter för att förebygga ekonomisk brottslighet. 

 

Övriga informanter 

I denna fråga var det främsta skälet till implementering något spridd och det 

presenterades olika motiv. Sammantaget ansåg informanterna att de främsta skälen var 

för att kunna erbjuda anonymitet och bidra till snabb kommunikation och information till 

ledning och styrelse. Det ansågs också bidra i företagens förebyggande arbete mot 

ekonomiska oegentligheter, samt vara en del av hållbarhetsprofilen.  

 

4.2.3 Vilka oegentligheter har störst prioritet att förebyggas? 

Magnus Moberg 

Vid butiken i Falköping fokuserar de främst på, och arbetar systematisk med, att 

förebygga stöld och mutor. Exempel på när handlingar kan klassas som muta eller stöld 

är belöning erbjuds från leverantörer. En inköpare som får någon form av förmån fall 

denne väljer att köpa in deras varor istället för en annan leverantörs är inte tillåtet. 

Tidigare har leverantörer erbjudit resor och logi för hela familjen ifall inköparen köpte in 

ett större parti från dem, vilket har klassats som muta, men efter tydligare regler och 

rutiner har butiken inte längre dessa problem. 

 

Gunilla Hadders 

I WhistleB:s årliga kundenkät rapporterade kunder att nästan en tredjedel av alla 

rapporterade fall handlade om bedrägeri, ekonomisk brottslighet eller penningtvätt. 

WhistleB skickar årligen ut en enkät till sina kunder och Gunilla förklara att ekonomiska 

missförhållanden toppat listorna när det gäller antalet mottagna anmälningar. 

Undersökningen visar också att systemen gör att företag kan upptäcka bedrägeri och 

korruption tidigare, vilket är en stor fördel. 

 

“Bedrägeriförlusterna är 50 procent lägre i organisationer som har en kanal för 

visselblåsare än i organisationer som inte har det. I organisationer utan 

visselblåsarsystem är sannolikheten dubbelt så stor att bedrägerier upptäcks av en slump 
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eller till exempel i samband med externrevision. “ - Gunilla Hadders 

 

Bedrägeriundersökningsorganisationen ACFE utarbetar varje år en rapport, Report to the 

Nations. Den senaste rapporten pekar på att korruption och oegentligheter i den 

finansiella rapporteringen är de två mest kostsamma formerna av bedrägerier på 

arbetsplatsen. Korruption upptäcks vanligen genom tips.  

 

Lioubov Ilet 

Det finns stora finansiella skandaler som utlöste ett lagstiftningsinitiativ för att 

modernisera det ekonomiska livet och att utveckla etiska standarder menar Lioubov. Den 

absoluta prioriteten för den franska antikorruptionsmyndigheten AFA är att förhindra 

illegal finansiell verksamhet och mutor. 

 

Jan Stappers 

Förtroendebrott, bedrägeri och korruption menar Jan vara de mest prioriterade 

oegentligheterna hos företag. Speciellt med tanke på de senaste offentliga skandalerna, 

till exempel Danske Bank som erkänt penningtvätt förklarar han. 

 

Övriga informanter 

Sammantaget anses mutor, stöld, bedrägerier och bokföringsbrott vara av högsta prioritet 

att systematiskt arbeta mot på företagen. En av informanterna uttrycker att de arbetar med 

att förebygga all form av oetiskt beteende kopplat till ekonomiska oegentligheter. 

 

4.2.4 Ansvar för visselblåsarärenden 

Magnus Moberg 

Det är Magnus själv som bär ansvaret för att förebygga och följa upp arbetet gällande 

ekonomiska oegentligheter. Magnus framhåller vikten av väl utarbetade rutiner och 

policys. När han tog över butiken (2012) fanns det inte helt klara riktlinjer för vad 

personalen fick ta hem eller inte. Till exempel kunde det hända att leverantörer åkte hem 

med produkter direkt till medarbetaren, som tack för gott samarbete, vilket då var 

hänförligt till deras tjänst i butiken. Detta nådde Magnus genom tips från medarbetare 
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och tydliga riktlinjer och policys togs fram, det klargjordes att allt som kunde kopplas 

ihop med deras arbete på bolaget tillhör butiken, och kommer klassas som stöld om det 

tas hem. Utan riktlinjer blir det otydligt för personalen vad som tillhör bolaget eller inte.  

 

Gunilla Hadders 

“Vilka som är mottagare av visselblåsarärenden har en stor påverkan på förtroendet av 

tjänsten.” - Gunilla Hadders 

 

Gunilla ser att representanter från exempelvis Compliance och legal är vanliga mottagare 

av visselblåsarärenden på företag hos WhistleBs kunder. Gunilla menar att vilka som är 

mottagare av visselblåsarärenden har en stor påverkan på förtroendet av tjänsten, 

anställda måste lita på att ärenden som rapporteras utreds på ett bra sätt och att deras 

ärende hanteras seriöst och konfidentiellt. 

Gunilla förklarar att ett sätt för att öka förtroendet är att säkerställa att teamet kommer 

från olika delar av verksamheten, och har kompetens och integritet att ta emot och 

säkerställa en professionell fortsatt utredning. Detta är även en viktig aspekt för att 

minimera risker för att rapporterna eller anmälningarna skall hamna hos någon som själv 

kan omfattas av anmälningen. Mottagare av visselblåsarärenden ska även gärna bestå av 

icke operativ personal, som styrelsemedlemmar eller internrevision. För att öka 

trovärdigheten ytterligare så kan mottagare vara helt externa, som externrevisorn eller en 

advokatbyrå. 

 

Lioubov Ilet 

Företagen har oftast en Compliance Officer eller Deontology and Ethics Officer som 

ansvarar för att definiera förfaranden och regler för att förhindra finansiella 

oegentligheter menar Lioubov. Revisionen och internrevisionen har en nyckelroll för att 

spåra oegentligheterna. 

 

Jan Stappers 

Jans intryck är att den direkta ledningen bär huvudansvaret. Till Jans förvåning ser han att 

organisationer tenderar att instruera anställda att rapportera direkt till sin ledning. Detta är 
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förvånande för Jan, han förväntar sig en betydande risk för att ledning är involverad i 

felaktigheter jämfört med en mer avlägsen position som tillsynsråd. 

 

Övriga informanter 

Majoriteten av de de anonyma informanterna nämner operativ personal när de presenterar 

vilka som är ansvariga för att förebygga och följa upp arbetet med ekonomiska 

oegentligheter. De presenterar hållbarhetschef, VD, ekonomichef och vice VD, men 

internrevisorn presenteras också som ansvarig person på företagen.  

 

4.2.5 Kan ett visselblåsarsystem underlätta arbetet för att undvika de mest 

väsentliga ekonomiska oegentligheterna på företagen? 

Magnus Moberg 

Magnus säger att han egentligen inte vet om ett visselblåsarsystem skulle underlätta 

arbetet, men tror att det är ett mindre behov i butiken i falköping. Företaget har en mer 

familjär karaktär vilket enligt Magnus bör innebära att oegentligheter upptäcks och 

hanteras snabbare, jämfört med stora koncerner. 

Det handlar om mindre värden samt att färre personer har tillgång till känslig 

information, pengar och liknande. En extern part sköter redovisningen för bolaget men i 

de fall beslut skall tas sköter Magnus den bedömningen.  

 

“Om det skulle uppstå något brottsligt i redovisningen på företaget är det antingen jag 

eller den andre ägaren av bolaget, som gjort något olaglig” - Magnus Moberg. 

 

Det är dessutom enbart Magnus och den andra ägaren som har tillgång till bankkonton. 

Ett visselblåsarsystem anses alltså i detta avseende inte nödvändig, och det enda som 

skulle uppstå är att de gör sig själva en otjänst eftersom det är de själva som blir 

drabbade.  

 

“En framgångsfaktor i detta avseende är för oss säkra system och att avstämning av 

diffar sker löpande.” - Magnus Moberg 
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Magnus framhäver istället vikten av att ha fasta rutiner. Butiken använder sig av slutna 

kontanthanteringssystem och utöver det så räknas allt varje dag. Alltifrån kuponger, 

pantkvitton till elektroniska kuponger stäms av varje dag, så alla diffar upptäcks. Det 

händer att diffar uppstår, och så är det ibland, säger Magnus. Men ifall det skulle vara en 

och samma person dessa diffar uppstår för, eller att det blir något systematiskt fel, så 

upptäcks det också. ICA tillhandahåller ett externt IT-verktyg som butiken kan använda 

sig av för att gå igenom alla affärstransaktioner i alla kassor, så att alla oegentligheter kan 

upptäckas. 

Magnus berättar att det är mycket låga diffar i förhållande till försäljning och alla 

transaktioner som sker, allt snurrar otroligt bra. En framgångsfaktor i detta avseende är 

således säkra system och att avstämning av diffar sker löpande. Ett formellt 

visselblåsarsystem kanske inte är lika aktuellt gällande bedrägerier och oegentligheter i 

redovisningen för just denna butik. 

 

Gunilla Hadders 

“Ett visselblåsarsystem är trots allt en försäkring för intressenter om att företagen är 

uppmärksamma på frågor som ekobrott, bokföringsbrott, mutor och korruption och att de 

gör allt som de kan för att förhindra att sådant sker och påverkar företagets finansiella 

rapportering.” - Gunilla Hadders 

 

Gunilla menar att ett väsentligt syfte för att införa visselblåsarsystem är att förebygga 

ekobrott. 

Dessutom menar Gunill att digitala system på nätet är mer kostnadseffektiva och 

användarvänliga, men att det finns viktiga saker att tänka på; 

Välj ett system som ger högsta möjliga säkerhet. Ett visselblåsarsystem ska garantera en 

säker datahantering som följer gällande dataskyddslagar. Företagen måste använda säkra 

krypterade system som genomlyses professionellt och säkerhetstestas regelbundet. 

Skydda visselblåsarens anonymitet. Medarbetare måste kunna lita på att de är skyddade 

mot repressalier, och det enda säkra sättet är att låta dem förbli anonyma i anmälan, i den 

uppföljande dialogen och i eventuella utredningar. Om företag inrättar anonyma kanaler 

är det mer sannolikt att få in verksamhetskritiska rapporter om allvarliga ekonomiska 

oegentligheter och leder till bättre möjligheter att minska skadorna, förklarar Gunilla.  
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Tänk igenom vilka som ska ta emot anmälningar. Gunilla tycker att företag skall utse ett 

team som kan skapa förtroende och har kompetens att hantera och utreda fall på ett 

respektfullt och säkert sätt i linje med gällande regelverk. I teamet bör det ingå personer 

utanför den operativa verksamheten, t.ex. från styrelsen eller internrevisionen. Gunilla 

menar att många olika funktioner som Compliance, HR, hållbarhet och ekonomichefen är 

vanliga i visselblåsarteamen hos WhistleBs kunder. I de fall en helt extern tredje part tar 

emot och hanterar visselblåsarärenden kan det bidra till ökad tillit till att visselblåsaren 

kan vara helt anonym, vilket bidrar till att medarbetare vågar vissla. 

Gunilla förklarar också att ett visselblåsarsystem är en försäkring för intressenter, att 

företagen är uppmärksamma på frågor som ekobrott, bokföringsbrott, mutor och 

korruption och att de arbetar för att förhindra att sådant sker. Visselblåsare systemet blir 

en försäkring om att företagets finansiella rapportering är korrekt.  

 

Lioubov Ilet 

“All the major frauds were known as a result of internal alert.” - Lioubov Ilet 

 

Lioubov menar att ett visselblåsarsystem kan vara till stor hjälp för företag. Tidigare 

bedrägerier har blivit kända som ett resultat av interna varningar, rapportering av 

misstankar. De signifikanta ekonomiska oegentligheterna blir tillgängliga och upptäcks 

med ett säkert visselblåsarsystem. 

 

Jan Stappers 

“A whistleblower system must be embraced in an organisational culture of transparency 

and ethics to be effective.” - Jan Stappers 

 

Ett visselblåsarsystem skapar förtroende, till exempel genom anonymitet, men är inte 

effektivt om det saknas förtroende för styrelse och ledning i bolaget menar Jan. 

Om systemet är användarvänlig kan det underlätta arbetet för att undvika de mest 

väsentliga ekonomiska oegentligheterna på företagen. Att visselblåsaren har möjlighet till 

att inkludera bilagor och kunna vissla alla tider på dygnet kan öka chansen att 

oegentligheter rapporteras, vilket, enligt Jan, förhindrar att oegentligheterna uppträder. 
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Övriga informanter 

Största delen av de anonyma informanterna upplever att ett visselblåsarsystem kan 

underlätta arbetet. De anser dels att det är en trovärdighetsfråga för visselblåsaren med ett 

etablerat system, dels att det ökar säkerheten för visselblåsaren i och med att anonymitet 

kan garanteras. En informant säger att ledningen är övertygad om att visselblåsarsystemet 

har en påverkan, men det förutsätter en tydlig kommunikation om vilka regler som gäller 

inom bolaget, som uppförandekod, reglering av gåvor, inbjudningar och så vidare. Det är 

även viktigt att företaget informerar och påminner om att ett visselblåsarsystem finns. 

 

“Vetskapen om att kollegor kan rapportera och att bolaget polisanmäler om det inträffar, 

tror vi har en väsentlig förebyggande effekt.” - Chef Compliance 

 

Även medias rapportering av visselblåsarfall som leder till åtal kan ha effekt. Det gör att 

det finns verkliga fall att referera till vid exempelvis interna anti-korruptionsutbildningar.  

En informant tror inte att systemet i sig hindrar oegentligheter att uppstå, men att det kan 

underlätta processen i det fall ett ärende skulle uppstå. Visselblåsarsystemet kan vara ett 

bra komplement till resterande riskhanteringsarbete. 

 

“Viktigare är tydliga kontaktvägar till ledning och styrelse och synliggöra 

visselblåsarfunktion och kontaktvägar.” - Chief Financial Officer 

 

En annan informant anser att det är viktigare med tydliga kontaktvägar till ledning och 

styrelse, samt att synliggöra visselblåsarfunktionen och de kontaktvägar som finns, 

snarare än ett faktiskt visselblåsarsystem. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras om ett visselblåsarsystem kan vara en del av företagets arbete 

med intern styrning och kontroll, och därmed bidra till korrekt redovisning och säkrare 

rapportering av företagets resultat. Den teoretiska referensramen som presenterar hur 

företag kan motverka finansiella risker med intern styrning och kontroll (5.2), samt en 

företagskultur som formas av ett aktivt brottsförebyggande arbete (5.3), jämförs med hur 

våra informanter i empirin anser att en visselblåsartjänst kan vara en del av detta arbete. 

 

5.1 Inledning Analys 

Informanterna som har deltagit i vår studie har varit eniga gällande vilken typ av 

ekonomisk oegentlighet de vill förhindra, vilket främst är bedrägeri, mutor och stöld. 

I studien framkommer det att införande av ett visselblåsarsystem kan bidra i ett 

förebyggande syfte samt för en snabb och säker hantering vid misstankar om ekonomisk 

brottslighet.  

Visselblåsarsystemet kan också användas som verktyg för att utvärdera och följa upp 

företagets arbete för att förhindra ekonomiska oegentligheter. 

Informanterna har slutligen pekat på en viktig förutsättning för att visselblåsarsystem 

överhuvudtaget ska fungera - att medarbetarna känner förtroende och tillit till tjänsten. En 

visselblåsare måste vara säker på att inte drabbas av negativa konsekvenser på grund av 

sin anmälan. Dels måste medarbetarna lita på att själva systemet är säkert och garanterar 

anonymitet, samt på att de som ansvarar för mottagning och utredning hanterar detta på 

ett korrekt sätt. 

 

5.2 Intern styrning och kontroll 

COSO-kuben kan företag använda i sitt arbete som hjälpmedel för att motverka 

ekonomisk brottslighet i den finansiella rapporteringen, för att unvika risker som 

påverkar redovinsingen. COSO-kuben består av fem huvudkomponenter; kontrollmiljö, 

riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation, samt övervakning och 

tillsyn. Att arbeta med dessa komponenterna kan bidra till effektivitet, produktivitet, 
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tillförlitlighet och efterlevnad i företaget. Vidare presenterar ekobrottsmyndigheten 

preventiva, detektiv och reaktiva åtgärder vid arbete med intern styrning och kontroll. 

5.2.1 Miljö och riskanalys 

Den första delen, kontrollmiljön, lägger stor vikt på företagets företagskultur och 

uppförandekod som kommunicerar företagets riktlinjer för att motverka ekonomisk 

brottslighet. Kontrollmiljön är en stor del av det förebyggande arbetet mot att en 

oegentlighet inträffar och att minimera risker.  

Ekobrottsmyndigheten rekommenderar företag att införa och använda preventiva 

åtgärder, förebyggande åtgärder, som till exempel styrdokument som uppförandekoder 

där företagets värderingar, normer och regler för brottsprevention presenteras 

(Ekobrottsmyndighet, 2015). 

Riskanalys är COSO-kuben andra del och en del i det förebyggande arbetet för att en 

oegentlighet skall inträffa. För att företag skall kunna bedöma sannolikheten för att en 

risk inträffar krävs kompetens från personalen men även tydligt uppsatta mål från 

ledningen.  

Vikten av en återkommande riskanalys och riskbedömning återfinns även som 

rekommendation från Ekobrottsmyndigheten (2015), att attestflöden och befogenheter 

skall granskas och tilldelas ansvariga personer. 

Det är viktigt att ha utformade riktlinjer och rutiner för hur företagen skall hantera 

misstankar om eller inträffande av oegentligheter, att fånga in visselblåsarärenden är en 

avgörande faktor till det (Höglander, 2016; Arwinge, et al., 2017). 

Bland informanterna har det visat sig att ett flertal företag använder sig av en 

visselblåsartjänst i ett förebyggande syfte, där riktlinjer och policys har framkommit vara 

en stor del av arbetet för att minimera brottslighet. 

Gunilla berättar hur ett visselblåsarsystem kan vara ett sätt för företagen att på ett 

trovärdigt sätt visa att de menar allvar med sin uppförandekod, det ger intressenter en 

försäkring om att företagen är uppmärksamma och att de gör allt de kan för att förhindra 

att sådant sker och påverkar företagets finansiella rapportering. 

Visselblåsarsystemet skulle således kunna bidra till en kontrollmiljö och företagskultur 

som uppmuntrar till rapportering av misstankar på arbetsplatsen.  
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Magnus förklarar att de har en familjär atmosfär bland personalen, vilket bidrar till en 

mer avslappnad arbetsplats och de anställda arbetar mot samma mål med likvärdig etik 

och moral gentemot bolaget. Personalen reder ut eventuella problem med varandra och ett 

visselblåsarsystem är således inte ett behov. Han bekräftar istället hur en företagskultur 

där medarbetarna har en god kommunikation med varandra förebygger brottslighet. 

5.2.2 Kontroll och kommunikation 

Efter att en riskanalys har gjorts utformas kontrollaktiviteter för att minimera och 

eliminera risker enligt COSO-kuben. Kontrollaktiviteter innebär riktlinjer och rutiner på 

företagen. Det finns flertalet kontrollaktiviteter som kan utföras, till exempel riktlinjer för 

attestflöden som kan begränsa möjligheten för medarbetare att genomföra brottsliga 

handlingar. McNally (2013) förtydligar att kontrollaktiviteter bidrar till minskade 

oegentligheter.  

Ekobrottsmyndigheten (2015) förklarar att en tydligt utarbetad plan och rutin för hur 

företaget kommer att agera om en ekonomisk brottslighet inträffar är viktigt för att 

företaget skall kunna agera direkt vid eventuell misstanke om brott. Riktlinjer för hur 

företaget skall agera när oegentligheter uppstår och när rapportering om misstanke 

framkommer skall finnas på företagen. Att agera direkt är nödvändigt för att förhindra 

ekonomisk brottslighet.  

Processer för hur ekonomiska oegentligheter skall upptäckas och förebyggas för att inte 

inträffa igen skall utformas för att minimera risker menar Wikland (2012).  

Magnus menar att det är viktigt att strikta regler och system sätts upp som förebyggande 

förhindrar att oegentligheter sker. Exempel som presenteras är bland annat slutna 

kontanthanteringssystem och IT-system för analysering av avvikande transaktioner, som 

inte tillåter någon form av fel. 

COSO-kuben presenterar information och kommunikation som det fjärde steg i arbetet 

för att minimera ekonomiska risker och brottslighet i företag. 

Arwinge, et al. (2017) framhäver vikten av att ha väl fungerande informationssystem. Det 

skall finnas tydliga och lättillgängliga sätt att informera och kommunicera i företaget. Väl 

utarbetade riktlinjer och arbetssätt kan bidra till att ledningen får in tips och iakttagelser 

från medarbetarna och att misstankar om oegentligheter eller risker snabbt kan göras 

tillgängligt för organisationens beslutsfattare. 
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I detta avseende kan vi se hur ett visselblåsarsystem kan fungera som 

informationssystem.  

Gunilla menar att visselblåsarsystem som är utarbetade för att information snabbt skall 

kunna nå styrelse och ledning är avgörande för att de skall kunna agera vid misstanke om 

brott, eller stoppa och åtgärda eventuella förfarandet som faktiskt har uppstått.  

Ett visselblåsarsystem som är oberoende från företagets egen IT miljö skulle kunna 

garantera en mer säker hantering av visselblåsarärenden, dels genom att garantera 

anonymitet men även vara uppsatt att följa lagstiftning. Gunilla exemplifierar med 

personuppgiftslagen och ett säkert sätt för arkivering och radering av visselblåsarärenden.   

Gunilla belyser vikten av att säkerställa att, om företag har ett internt team, ska de 

ansvariga komma från olika delar av verksamheten och rapportera till olika chefer. Detta 

är en viktig aspekt att minimera risker för att rapporterna eller anmälningarna skall hamna 

hos någon som själv kan omfattas av anmälningen, för att systemet skall fungera 

effektivt. 

Även om ansvarig omedelbart tas bort från en utredning har personen fått kännedom om 

fallet och kan försvåra en utredning och till och med hinna förstöra bevismaterial. 

Denna aspekt är också uttalad av lagstiftaren. I Lag (2016:749) om särskilt skydd mot 

repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, finns ett 

undantag till att visselblåsare först ska larma via interna kanaler; tillfällen där 

visselblåsaren själv bedömer att den utpekade kommer att ta del av rapporterna. Vid 

dessa tillfällen kan visselblåsaren larma externt, till exempel direkt ut till media, utan att 

först ha larmat internt (Prop. 2015/16:128). 

Jan menar att ett visselblåsarsystem kan underlätta för medarbetare att vissla alla tider på 

dygnet vilket skulle bidra till ett mer lättillgängligt sätt att anmäla. 

Magnus menar att vid mindre bolag bör inte ett visselblåsarsystem vara avgörande för att 

informationen når ledningen. Han menar att det då bör vara tillräckligt att anställda 

hänvisas till närmaste chef. 

De övriga informanterna ansåg att de främsta skälen var för att kunna erbjuda anonymitet 

och bidra till snabb kommunikation och information till ledning och styrelse. Det 

framkom dock att tydliga kontaktvägar till ledning och styrelse, samt att synliggöra 

visselblåsarfunktionen skulle vara av större betydelse än ett faktiskt visselblåsarsystem. 
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5.2.3 Uppföljning  

Uppföljning är viktig del i arbetet för att kunna utveckla framtida arbete och säkra 

företagens finansiella redovisning och rapportering av resultat. Övervakning & tillsyn är 

det sista steget i COSO-kuben som handlar om just uppföljningen. Syftet är att följa upp 

och utvärdera hur den interna kontrollen på företagen görs och leda till förslag till 

förbättringar och säkrare styrning. 

De funktioner som arbetar med uppföljning och utveckling av arbetet med intern styrning 

och kontroll bör ha utformade åtgärdsplaner för att snabbt kunna agera och följa upp 

dessa, för att utvärdera och förbättra. 

Att följa upp företagens arbete och hantering av visselblåsarärenden blir ett sätt för 

företagen att avgöra hur väl kontrollarbetet fungerar på företagen i praktiken. När 

företagen har ett system för visselblåsning medför det en bättre dokumentation över 

oegentligheter. De kan på ett enklare sätt sortera ut och föra statistik över vad som sker på 

bolaget och sedan utveckla det förebyggande arbetet.  

Magnus berättar att det är han personligen som ansvarar för att följa upp eventuella 

misstankar. Han arbetar dagligen med att kontrollera att rutiner följs och att avvikelser 

noteras. 

Internrevisorn är tidigare presenterad att vara till stor hjälp vid övervakningen på företag 

enligt COSO-kuben. Internrevisorn och externrevisorn har i vår studie presenterats vara 

en vanligt förekommande mottagare av visselblåsarärenden. Dels på grund av 

kunskapsmässiga skäl, till exempel med vanan av att genomföra utredningar, och dels på 

grund av en fullständig insyn i företagets löpande verksamhet. 

Ett visselblåsarsystem skulle kunna användas som en del av COSO modellens sista 

kriterium, till att följa upp hur hanteringen av tidigare ärenden har gått till och om de 

åtgärder som tagits varit tillräckliga. 

En annan aspekt som har presenterats av informanternas är när företag väljer att införa ett 

visselblåsarsystem för en del i företagets hållbarhetsarbete. Visselblåsarsystemet visar att 

företaget tar ansvar och arbetar aktivt för att skydda de anställda, detta skapar en trygghet 

på bolaget och ger en positiv bild inför företagets intressenter. 
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5.3 Trovärdighet och företagskultur 

Det har tidigare i studien presenterats att kulturen på företaget kan påverka företagets 

arbete med intern styrning och kontroll ska fungera. Ledningen bör arbeta för en 

företagskultur som där larm om misstankar uppmuntras och medarbetarna känner ett 

förtroende för att företaget vidtar åtgärder vid oegentligheter på företaget. 

Ett visselblåsarsystem som medarbetare litar på kan göra att medarbetarna känner sig 

trygga i, och mer accepterade att, rapportera om ekonomiska oegentligheter. Genom 

införandet av visselblåsarsystem visar ledningen att rapportering om misstanke tillåts och 

uppmuntras på företaget. 

Gunilla förklarar att det är viktigt att ledningen kommunicerar att de kommer att vidta 

åtgärder om brott uppmärksammas eller misstänks, detta för en ökad trovärdighet 

gentemot medarbetarna.  

Jan påpekar även han att ett visselblåsarsystem bara är effektivt om företagskulturen visar 

på öppenhet och god etik. Det är inte ett effektivt verktyg om det saknas förtroende för 

styrelse och ledning i bolaget. 

De anonyma informanterna framhäver även dem vikten av en god företagskultur och 

trovärdighet till ledningen. Ett visselblåsarsystem underlättar och påverkar arbetet för att 

undvika de mest väsentliga ekonomiska oegentligheterna som verksamheten prioriterar 

att arbeta systematiskt med - förutsatt tydlig kommunikation om vilka regler som gäller. 

Exempel på kommunikation kan vara genom uppförandekoden och att informera de 

anställda vilka regler och normer som gäller på företaget. 

Det framgick i vår studie att det inte alltid ansågs vara en självklarhet att själva 

visselblåsarsystemet i sig var avgörande utan kommunikationen till anställda om att 

ledningen tar ansvar och arbetar aktivt för en god företagskultur och att anmälningar om 

misstankar skall kommuniceras till styrelsen. Tydliga kontaktvägar ansågs vara viktigare. 

Förtroende för att inte riskera att drabbas av repressalier vid anmälan beskrev litteraturen 

vara viktig för att anmälan skall ske.  

Att erbjuda anonymitet hos visselblåsaren gör att medarbetarna vågar rapportera om 

misstankar, och samtidigt känna sig trygga med att de inte riskerar negativa följder av sin 

rapportering. I empirin framkom det att en av de främsta anledningarna till att företag 

väljer att implementera en visselblåsartjänst är möjligheten till anonymitet. Det bidrar till 
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en trygghet för den anställde men även för styrelse och ledning. Det ska vara tryggt att 

rapportera om oegentligheter och ledningen vill ha all information som är möjligt, så att 

ekonomiska missöden kan förebyggas och förhindras. 

Magnus menar att om det skulle vara en chef i den anställdas närhet skulle troligtvis 

chansen vara större att eventuell misstanke rapporteras om anonymitet erbjöds. Dock 

ansågs inte det vara ett behov för anonym rapportering i ICA Maxi i Falköping, just 

gällande den finansiella redovisningen då den inte heller är tillgänglig för fler än ett par 

ansvariga. 

Vidare menar Magnus att större bolag där medarbetare är mer anonyma som personal bör 

ett visselblåsarsystem vara av större vikt och ett utformat visselblåsarsystem vara mer 

användbart.  

Anonymitet för visselblåsaren har i referensramen även presenterats öka möjligheten för 

företag att få in visselblåsarärenden och att anställda vågar vissla utan risk för 

repressalier. Gunilla förklarar att i de fall då en helt extern tredje part tar emot och 

hanterar visselblåsarärenden kan det bidra till ökad tillit till att visselblåsaren kan vara 

helt anonym, vilket bidrar till att medarbetarna vågar vissla. 

Faktorer som främjar förtroende beskrivs i referensramen även vara organisationens 

kompetens, integritet, tillförlitlighet samt öppenhet. Dels skall utbildade och kunniga 

personer hantera inkomna ärenden men det är även av stor vikt att den som anmäler inte 

riskerar att anmäla direkt till den utpekade. 

För att en visselblåsarkanal skall fungera har vi i empirin sett hur kompetensen hos 

mottagare av visselblåsarärenden är en viktig aspekt. 

Gunilla förklarar att mottagarna skall vara utbildade i hur och vilka åtgärder som behövs 

för att stoppa förfarandet. Vanliga mottagarna av visselblåsarärenden är chefer för 

Human Resources (HR), ekonomichefer och juristchefer, vilket stämmer överens med 

vad övriga informanter presenterar i empirin. 

Vidare förklarar Gunilla att mottagare av visselblåsarärenden gärna skall bestå av icke 

operativ personal för en hög trovärdighet till medarbetarna. Medarbetarna måste kunna 

lita på att deras ärende hanteras seriöst och konfidentiellt. Exempel på mottagare kan vara 

medlemmar i styrelsen och internrevision eller helt externa mottagare som till exempel 

externrevisor eller advokatbyrå. 
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Lioubov menar att intern och extern revision spelar stor roll. Icke-operativa mottagare 

med hög integritet bär, med fördel, huvudansvaret för att spåra och fånga upp eventuella 

ekonomiska oegentligheterna på företag. 

Internrevisorn och externrevisorn har i vår studie presenterats vara en vanligt 

förekommande mottagare av visselblåsarärenden. Internrevisorn har en neutral position i 

företaget och arbetar inte operativt i verksamheten och har således inget intresse av att 

dölja oegentligheter i företaget. En extern revisor kan sägas ha samma 

utredningskompetens och möjlighet till insyn som en internrevisor, men en fördel för 

extern revisor är att denne är helt separerad från företaget vilket kan öka trovärdigheten 

för medarbetarna ytterligare. 
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6. Slutsats 

Kapitlet börjar med att presentera studiens slutsats, där problemformuleringen besvaras. 

Därefter diskuteras studiens styrkor och svagheter, till sist ges förslag till framtida 

studier. 

 

6.1 Slutsats 

- Hur förväntas visselblåsarsystem förbättra arbetet med intern styrning och 

kontroll och därmed bidra till korrekt redovisning och säkrare rapportering av 

företagets resultat? 

För en korrekt redovisning och säkrare rapportering av företagets resultat krävs arbete 

med att minimera ekonomisk brottslighet och oegentligheter på företag. Företagens arbete 

med intern styrning och kontroll är avgörande för att minimera risker och förebygga 

ekonomisk brottslighet. COSO-kuben och ekobrottsmyndigheten presenterar viktiga 

aspekter och arbetssätt för att motverka och förebygga ekonomisk brottslighet. 

Vi kan i vår studie se hur visselblåsarsystem bidrar till att förbättra de aspekter som 

redogörs för i COSO-kuben, samt vara en del i de preventiva, detektiva och reaktiva 

aspekterna som Ekobrottsmyndigheten presenterar. En avgörande aspekt i hur väl 

kontrollarbetet skall fungera är om företagskulturen samspelar med företagets etiska 

riktlinjer. 

Betydelsen för om företagskulturen uppmuntrar till att larma om missförhållanden har 

redogjorts i litteraturen men har även diskuterats av informanterna. En visselblåsarkanal 

skulle inte direkt fylla någon funktion om företagskulturen inte uppmuntrar medarbetarna 

att meddela eventuella misstankar, eller om ledningen inte signalerar att åtgärder vidtas 

vid misstanke om brott. 

Det empiriska resultatet visar på att om medarbetare inte har förtroende för att ledningen 

tar ansvar och vidtar åtgärder när misstankar uppmärksammas, gör det inte någon skillnad 

ifall det finns en kontaktväg för att rapportera misstankar om oegentligheter. 

Vid dessa tillfällen skulle troligtvis medarbetarna inte välja att vissla oavsett om en 

omfattande visselblåsarkanal finns på företaget eller inte. Om medarbetare inte har 

förtroende för att ledningen tar ansvar och vidtar åtgärder när misstankar 
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uppmärksammas, skulle det i vår mening och i enlighet med ovanstående empiriska 

resultat, inte göra någon skillnad ifall det finns en kontaktväg för att rapportera 

misstankar om oegentligheter. 

Förtroende för tjänsten har även visat sig, i empirin, vara av stor betydelse vid fler 

tillfällen. Om visselblåsaren ser en risk att ärendet inte behandlas korrekt eller till och 

med kan leda till negativa konsekvenser minskar benägenheten att blåsa i visslan. För att 

personalen skall våga rapportera måste visselblåsaren också kunna lita på att en utpekad 

person inte får ta del av anmälan, detta hindrar också risken för att bevismaterial förstörs. 

För att medarbetarna väljer att vissla gäller det också att de känner sig trygga i att deras 

handling bidrar till förändring, då krävs det att det är en person med rätt kunskap som tar 

emot ärendet. Detta bidrar till att ärenden inte riskeras att sorteras bort innan det hamnar 

hos ledningen eller att ärendet inte utreds på grund av att mottagaren inte har kunskap om 

vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Att införa ett säkert visselblåsarsystem från tredje part, med möjlighet till anonym 

rapportering på företaget, kan hjälpa till i arbetet med intern styrning och kontroll. 

Empirin visar att vikten av att snabbt kunna göra misstankar om oegentligheter eller 

risker tillgängligt för organisationens beslutsfattare är avgörande. Det skall enligt empirin 

finnas tydliga och lättillgängliga sätt att informera och kommunicera i företaget. Väl 

utarbetade riktlinjer och arbetssätt bidrar till att ledningen får in tips och iakttagelser från 

medarbetarna. En utarbetad visselblåsarkanal kan vara ett system för företag att använda 

för att snabbt fånga upp ärenden och kommunicera vidare till utsedd mottagare. 

Vi har dock genom studien fått en indikation för att storleken på bolaget kan ha betydelse 

för om ett visselblåsarsystem kan bidra till en korrekt redovisning. Det kan istället vara 

tillräckligt att låta de anställda vända sig direkt till närmaste chef, och oegentligheter 

undviks istället genom säkra system som inte tillåter avvikelser. Säkra kontrollsystem är 

även tydliga åtgärder som presenteras i referensramen bidra till att minimera risker. 

Till en början förväntade vi oss en slutsats där hur snabbt företag agerar vid rapporterad 

misstanke av oegentlighet skulle vara avgörande för att förhindra brottslighet, och utgöra 

den största delen i kontrollarbetet. Dock har det i vårt empiriska resultat visat sig att ett 

visselblåsarsystem framförallt kan vara effektivt i ett förebyggande stadie då ett 

välfungerande visselblåsarsystem i sig minimerar att oegentligheter uppkommer. 
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Slutsats. Vår slutsats blir, efter att ha analyserat den forskning och tidigare välstuderade 

modeller och jämfört detta med vårt resultat i empirin; Ett visselblåsarsystem kan, vid en 

företagskultur som motiverar anställda att vilja att delge misstankar om brott, bidra till en 

korrekt redovisning och säkrare rapportering av företagets resultat. Studiens empiriska 

resultat pekar på att en företagskultur där ledningen föregår med ett affärsetiskt ledarskap 

är en förutsättning för att ett visselblåsarsystem skall fungera effektivt. 

 

6.2 Studiens bidrag, styrkor och svagheter  

En nyckelfråga för företag är att minimera risken för ekonomiska oegentligheter som 

bedrägerier eller bokföringsbrott till exempel. Detta kan i värsta fall innebära att företaget 

går i konkurs. Det finns därför starka skäl för att studera hur företag bör arbeta för att 

undvika ekonomiska oegentligheter och visselblåsning har visat sig var ett arbetssätt. 

Den teoretiska delen förklarar hur arbete med intern styrning och kontroll är avgörande 

för att undvika risker på företag. Därefter följer en fördjupad beskrivning av 

visselblåsning vilket bidrar till kunskap och förståelse för hur hantering av 

visselblåsarärenden kan vara en del av arbetet med intern styrning och kontroll.  

Att visselblåsarsystem införs på företag av etiska skäl, till exempel för att uppmärksamma 

och förebygga trakasserier och oetisk beteende, är diskuterat och välkänt. Hur ett 

visselblåsarsystem kan minska ekonomisk brottslighet är inte studerat i samma 

utsträckning. 

En svaghet i vår studie kan vara brist på vetenskapliga studier kring just visselblåsning. 

Detta beror på att visselblåsning kopplat till ekonomisk brottslighet är ett outforskat ämne 

i Sverige. I referensramen redogörs lagstiftning och dess utveckling vilket bidrar till 

fördjupad förståelse kring lagstiftning och relevansen av vår studie, men eftersom 

direktivet från EU fastslogs under uppsatsens gång och lagstadgade visselblåsarkanaler 

inte har funnits i Sverige tidigare, finns det begränsat med litteratur i ämnet. 

Empirin bidrar vidare med en ökad förståelse för vilka oegentligheter företag prioriterar 

att minimera och om ett visselblåsarsystem kan bidra och vara en del av detta arbete. 

Lagstiftning visade sig i studien vara en av de främsta anledningarna till att 

implementering av visselblåsartjänster görs i dagsläget. 
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Vi vill med vår studie bidra till ökad kunskap om visselblåsning och hur ett 

visselblåsarsystem kan vara en del i företagens arbete med intern styrning och kontroll 

och bidra till en korrekt redovisning och säkrare rapportering av företagets resultat. Detta 

kan vidare bidra med underlag för medvetna beslut för företagare vid implementering av 

visselblåsarsystem, vilket blir ännu mer aktuellt idag med tanke det nya direktivet från 

EU kommissionen. 

 

6.3 Förslag till vidare studier  

I studien har det framkommit att utbildning hos de personer som arbetar med att 

förebygga oegentligheter är viktigt. Detsamma gäller valet av mottagare av 

visselblåsarärenden på företagen. Vi ser att de mottagare som utses kan påverka 

trovärdigheten för om medarbetare beslutar sig för att vissla vilket vi anser är ett 

intressant och viktigt ämne att studera vidare kring. Vi föreslår att processer om inkomna 

visselblåsarärenden på olika företag jämförs. Då skulle eventuella skillnader kunna 

undersökas, till exempel om mottagare av en helt extern part, som en advokatbyrå, 

jämfört med exempelvis HR-chefen har olika påverkan på visselblåsarärenden eller 

hanteringen av inkomna visselblåsarärenden. 

Tilliten gentemot ledningen och förtroende för att ledningen vidtar åtgärder vid larm är 

diskuterat i vår uppsats. Dock skulle en djupare studie kring hur trovärdigheten för ett 

visselblåsarsystem påverkar anmälningar och vilka faktorer som påverkar tilliten till 

systemet. Denna aspekt kom fram under uppsatsens gång då vi förstod av informanterna 

hur viktigt det är att medarbetare i en organisation har tillit till systemet för att våga 

vissla. 

Vårt empiriska resultat gav en indikation på när säkra system, som till exempel slutna 

kontanthanteringssystem, som inte tillåter avvikelser skulle ha en större förebyggande 

effekt för ekonomiska oegentligheter än visselblåsarsystemet. Denna aspekt skulle med 

fördel kunna komplettera vår studie. 

Vidare skulle skillnader mellan mindre och större företag undersökas i fortsatta studier. 

Vi diskuterar i rapporten hur behovet av visselblåsartjänster i mindre bolag med färre 

anställda med en mer familjär karaktär inte är lika stort. Detta skulle med fördel studeras 

vidare. 
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Att det nu säljs visselblåsarsystem som företag implementerar för att presenteras som en 

del i hållbarhetsrapporten anser vi vara en intressant diskussion att studera vidare. Det 

skulle innebära att visselblåsarsystemet i sig implementeras för att mot företagets 

intressenter legitimera ett arbete för att förhindra oegentligheter. Detta skulle då 

nödvändigtvis inte innebära att systemet i sig används effektivt på företaget.  

Studien kan även kompletteras med dokumentstudier där argument och diskussion för att 

införa en visselblåsarkanal från EU kommissionen studeras. Detta skulle vara en 

intressant aspekt att studera vidare, framförallt efter det förslag om utökat skydd för 

visselblåsare som EU kommissionen fastslog under uppsatsens gång. 
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Bilagor 
Intervjuguide 

Frågeformulär 1 
Bolagsnamn:  
Namn: 
Titel/position: 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter som studerar Företagsekonomi på Skövde Högskola. Just nu gör vi en 
studie om hur ett visselblåsarsystem kan bidra till korrekt redovisning och säkrare 
rapportering av företagets resultat. EU godkände en lag den 16 april 2019 som innebär 
att företag med 50 anställda eller fler kommer behöva etablera visselblåsarkanaler i sina 
verksamheter. 
 
Vi är medvetna om att det finns formellt utarbetade modeller som företag kan arbeta med 
i sitt arbete för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi vill i vår studie undersöka hur ett 
visselblåsarsystem kan bidra till korrekt redovisning och säkrare rapportering av 
företagets resultat. Mycket tacksam för er medverkan. Ni kan välja att vara öppna eller 
anonyma. 
 
De ekonomiska oegentligheter vi kommer att fokusera på i vår studie är allvarliga 
lagbrott som bokföringsbrott, stöld, och till viss del mutor. 
 
 

1. Hur ser ni att de flesta företag idag hanterar larm om ekonomiska 
oegentligheter från medarbetare idag? 
 

2. Vilka är de (ett eller flera) viktigaste skälen för implementering av ett system 
där medarbetare kan larma om ekonomiska oegentligheter? 
 
 

3. Ge exempel på väsentliga ekonomiska oegentligheter som ni anser att 
verksamheter prioriterar att arbeta systematiskt med? 

 
4. Vilken position har huvudansvar för att förebygga och följa upp arbetet med 

de mest väsentliga ekonomiska oegentligheter som verksamheter prioriterar 
att arbeta systematiskt med? 

 
5. Kan ett visselblåsarsystem underlätta arbetet för att undvika de mest 

väsentliga ekonomiska oegentligheter som verksamheter prioriterar att 
arbeta systematiskt med? 

 
6. Övriga valfria kommentarer 

 
7. Får vi publicera namn, position och företag i vår studie? 
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Frågeformulär 2 
 
Bolagsnamn:  
Namn: 
Titel/position: 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter som studerar Företagsekonomi på Skövde Högskola. Just nu gör vi en 
studie om hur ett visselblåsarsystem kan bidra till korrekt redovisning och säkrare 
rapportering av företagets resultat. EU godkände en lag den 16 april 2019 som innebär 
att företag med 50 anställda eller fler kommer behöva etablera visselblåsarkanaler i sina 
verksamheter. 
 
Vi är medvetna om att det finns formellt utarbetade modeller som företag kan arbeta med 
i sitt arbete för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi vill i vår studie undersöka hur ett 
visselblåsarsystem kan bidra till korrekt redovisning och säkrare rapportering av 
företagets resultat. Mycket tacksam för er medverkan. Ni kan välja att vara öppna eller 
anonyma. 
 
De ekonomiska oegentligheter vi kommer att fokusera på i vår studie är allvarliga 
lagbrott som bokföringsbrott, stöld, och till viss del mutor. 
 

1. Hur hanterar ni larm om ekonomiska oegentligheter från era medarbetare 
idag? 

 
 

2. Vilket är det viktigaste skälet för implementering av ett system där 
medarbetare kan larma om ekonomiska oegentligheter? 

 
3. Ge exempel på väsentliga ekonomiska oegentligheter som er verksamhet 

prioriterar att arbeta systematiskt med? 
 

4. Vilken position har huvudansvar för att förebygga och följa upp ert arbete 
med de mest väsentliga ekonomiska oegentligheter som er verksamhet 
prioriterar att arbeta systematiskt med? 
 

5. Kan ett visselblåsarsystem underlätta ert arbete för att undvika de mest 
väsentliga ekonomiska oegentligheter som er verksamhet prioriterar att 
arbeta systematiskt med? 
 

6. Övriga valfria kommentarer 
 

7. Får vi publicera namn,position och företag i vår studie? 
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Frågeformulär 3 - engelska 
 
Company Name:  
Name: 
Title / Position: 
 
Hello, 
We are two students studying business economics at University of Skövde, Sweden. We 
are now conducting a study on how a whistleblower system can contribute to accurate 
accounting and safer reporting of the company’s results. The European Union approved 
a law April 16th, 2019, which means that companies with 50 employees or more will need 
to establish whistleblower channels in their operations. 
 
We are aware that there are formally developed models that companies can work with in 
their work to counteract financial crime. In our study, we want to investigate how a 
whistleblower system can contribute to accurate accounting and safer reporting of the 
company’s results. We are very grateful for your participation. You can choose to be 
open or anonymous. 
 
The financial irregularities we will focus on in our study are serious offenses such as 
accounting offenses, theft, and to some extent bribery. 
 

1. How do you see that most companies handle alarms about financial 
irregularities from employees today? 
 

2. What are the most important reasons for companies to implement a system 
where employees can alert about financial irregularities? 
 

3. Give examples of significant financial irregularities that you think business 
today prioritize to work systematically with? 
 

4. Which position has the main responsibility for preventing and following up 
the work with the most significant financial irregularities that businesses 
prioritize to work systematically with? 
 

5. Can a whistleblower system help to avoid the most significant financial 
irregularities that businesses prioritize to work systematically with? 
 

6. Other optional comments: 
 

7. May we publish your name, positions and company name in our study? 
 
 
 
 
 
 
  



      
       

67 

Individuella reflektioner 

Annika Bossius 

Att jag och Frida skulle skriva examensarbetet tillsammans var självklart från början. Vi 

har under de tre åren på högskolan arbetat tillsammans och lärt känna varandra väl. 

Under uppsatsens gång har vi haft regelbundna avstämningar på telefon, träffats på 

högskolan i Skövde och ett par gånger i Stockholm. 

Löpande med uppsatsarbetet har vi läste en Metodkurs vilket jag har upplevt fördelaktigt 

för studien. Kursen har bland annat bidragit till en god struktur i vårt arbete. Regelbundna 

presentationer i metodkursen och examensarbetet har hållits vilket har gett oss en bra 

avstämning och indikation på om att vi är på rätt väg och arbetar på rätt sätt. 

Val av ämne kom vi relativt snabbt överens om. Vi ville skriva om ett aktuellt ämne med 

relevans under uppsatsens gång. Jag har sedan tidigare viss kunskap om visselblåsning 

och visselblåsartjänster och Frida visade snabbt ett intresse i ämnet. Jag och Frida läser 

Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision varför samma inriktning 

skulle appliceras i vår studie. Vi kom, efter en del diskussioner fram och tillbaka, fram till 

hur vi skulle kunna använda vårt intresse och nyfikenhet för visselblåsning med en, enligt 

oss, intressant inriktning kopplad till redovisning. 

Jag upplevde två lite större utmaningar under arbetets gång. Dels en svårighet att finna en 

modell tillräckligt relevant för vårt arbete. Den andra utmaningen var ett visst motstånd i 

att få informanterna att ställa upp med namn och de bolag de arbetade på. Jag har 

förståelse för detta då ämnet vi valt, och frågorna vi har ställt, kan upplevas utlämnande 

för personen och företaget. Jag anser dock inte det för rapportens slutsats har en betydelse 

för om respondenterna valt att vara anonyma. 

Den roligaste delen av arbetet var kontakten med våra informanter som visade ett stort 

engagemang och intresse i vår uppsats. Examensarbetet har enligt mig varit det roligaste 

arbetet under utbildningen. Jag har fått stor fördjupad kunskap kring visselblåsning och 

bland annat utvecklat mitt akademiska skrivande.  

 

Slutligen vill jag tacka Frida för en rolig, lärorik och utvecklande tid! 
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Frida Leijon 

Jag fick förmånen att lära känna Annika redan från början av vår studietid. Jag tror att det 

någonstans under början av andra året blev underförstått att vi skulle skriva 

examensarbetet tillsammans. Vi har skrivit de flesta gruppuppgifter ihop under de här tre 

åren. Det har medfört att vi har lärt oss hur varandra fungerar och skapat ett samspel samt 

kompletterar varandra i arbetet. Vi vet hur den andre förhåller sig till olika situationer 

vilket har varit väldigt skönt.  

Gällande ämne var det Annika som kom med idén. Hon visste lite om visselblåsning från 

tidigare, vilket jag inte hade någon kunskap om alls, så hon berättade om det och om den 

lagstiftning som hade kommit gällande ämnet. Det gjorde mig intresserad och nyfiken. Så 

det blev ett ganska lätt val när kursen för examensarbetet startade.  

Under första seminariet i metodkursen fick vi väldigt bra kritik och examinator verkade 

tycka ämnet var lika intressant som vi gjorde. Dessvärre togs vi ner på jorden en vecka 

senare när vi hade panelhanledning med examinatorerna för examensarbetet. De förstod 

inte vårt syfte med studien och inte heller hur det var ett problem eller hur det var kopplat 

till vår inriktning. Det gjorde att vi fick skruva lite på ämnet och hitta en koppling till 

redovisning och revision. Så där kom idén till att studera hur visselblåsning kan bidra till 

att förhindra oegentligheter i redovisningen samt hur visselblåsarsystem kan bidra till 

företags arbete med inter styrning och kontroll. 

Eftersom visselblåsning är ett väldigt nytt ämne, eller det har inte uppmärksammats något 

särskilt tidigare, så medförde det att vi fick jobba lite hårdare för att ta fram en 

referensram. Tillslut så hittades COSO-kuben vilket är en utarbetad modell från SOX-

lagen, som också hör ihop med visselblåsning. Det medförde att vi ansåg det absolut 

lämpligt.  

Under arbetets gång har vi skrivit på olika håll, då vi inte bor i samma stad. Det är också 

något vi märkt under dessa år på högskolan tillsammans, att vi gör arbeten väldigt bra 

tillsammans men vi behöver vara på olika platser för att kunna utnyttja vår potential. Men 

vi har hela tiden hållit kontakten och haft flera avstämningar varje vecka för att uppdatera 

varandra på vad som gjorts och hur arbetet skall fortskrida. Det har fungerat väldigt bra, 

har man haft någon fråga så har vi bollat den och sedan fortsatt framåt.  

Men det har varit betydligt mycket mer utmanande och svårare att skriva en sådan här 

uppsats jämfört med tidigare uppgifter under utbildningen. Vi har fått med oss mycket 
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kunskap rent tekniskt från tidigare inlämningsuppgifter. Men det har definitivt blivit en 

grad svårare, för tidigare har examinatorerna haft mer överseende med våra arbeten och 

att vi inte behövt ha lika mycket underlag för ett visst beslut etc.  

Vi har lärt oss massor av detta som vi kommer ta med oss i framtiden! 

Tack för den här tiden Annika! 


