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SAMMANFATTNING 
 
Med bakgrund i ett flertal uppmärksammade skandaler runt om i världen har intern styrning 
och kontroll fått en allt större roll inom såväl privata och offentliga organisationer. 
Undersökningar har visat att en viktig källa för att upptäcka oegentligheter består av personer 
som rapporterar misstankar om oegentligheter, så kallade visselblåsare. Med hjälp av 
visselblåsning kan organisationer upptäcka oegentligheter innan de blir offentliga. Syftet med 
studien är att i huvudsak identifiera faktorer som kan ha betydelse för integrationen samt att 
analysera graden av faktorernas betydelse för integrationen mellan visselblåsning och intern 
styrning och kontroll på svenska universitet och högskolor. I studien tillämpas en kvalitativ 
metod, med hjälp av tretton semistrukturerade intervjuer på sju stycken olika universitet och 
högskolor runt om i Sverige kunde data samlas in. Resultatet visar att tre integrerande faktorer, 
organisatoriskt stöd, organisatoriskt skydd samt uppströms kommunikation har betydelse för 
integrationen. Vidare visar resultatet att vissa faktorer har en högre grad av betydelse för 
integrationen än andra, samt att det kan skilja sig åt mellan olika svenska universitet och 
högskolor. Huruvida formella visselblåsarfunktionerna är kan vara en möjlig förklaring till 
varför faktorerna kan ha olika betydelse för integrationen mellan visselblåsning och intern 
styrning och kontroll på svenska universitet och högskolor.  
 
 
Nyckelord: Visselblåsning, intern styrning och kontroll, universitet och högskolor, integration  



ABSTRACT 
 
In the light of several scandals around the world, internal control has gained an increased role 
in both private and public organizations. Studies have shown that an important source to 
discover wrongdoing consists of people that reports suspected irregularities, so called 
whistleblowers. Whistleblowing can assist organizations to discover wrongdoings before they 
become public. The main purpose of the study is to identify factors that may have importance 
for the integration, as well as to analyze the factors extent of importance for the integration 
between whistleblowing and internal control at higher education institutions in Sweden. The 
data is collected through thirteen qualitative interviews at seven different higher education 
institutions in Sweden. The result shows that three integrated factors, organizational support, 
organizational protection and upstream communication have importance for the integration. 
Further, the result shows that certain factors have a higher extent of importance for the 
integration than others, as well as the extent of importance may differ between higher education 
institutions. A possible explanation why the factors may have different importance between 
whistleblowing and internal control at higher education institutions in Sweden may be whether 
the whistleblowing system is formal or not.  
 
 
Keywords: Whistleblowing, internal control, higher education institutions, integration 
 
 
 
 
   



Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

1.1 PROBLEMDISKUSSION ....................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................ 3 
1.3 DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP ................................................................................. 4 
1.4 DISPOSITION ...................................................................................................................... 5 

2. TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................ 6 
2.1 SITUATIONSBASERAD TEORI .............................................................................................. 6 
2.2 INTERN STYRNING OCH KONTROLL .................................................................................... 6 

2.2.1 Centrala delar i den interna styrningen och kontrollen ........................................... 7 
2.3 VISSELBLÅSNING .............................................................................................................. 8 
2.4 INTEGRERANDE FAKTORER ............................................................................................... 9 

2.4.1 Utbildning ............................................................................................................... 10 
2.4.2 Organisatoriskt stöd ............................................................................................... 10 
2.4.3 Organisatoriskt skydd ............................................................................................. 11 
2.4.4 Uppströms kommunikation ..................................................................................... 12 
2.4.5 Riskhantering .......................................................................................................... 12 

2.5 PÅVERKANDE FAKTORER ................................................................................................ 13 
2.5.1 Information och kommunikationsteknologi ............................................................. 13 
2.5.2 Storlek ..................................................................................................................... 14 
2.5.3 Regeringens riktlinjer ............................................................................................. 14 

2.6 ANALYSMODELL ............................................................................................................. 15 

3. METOD .............................................................................................................................. 16 
3.1 FORSKNINGSANSATS OCH SYNSÄTT ................................................................................. 16 
3.2 LITTERATURSTUDIE ........................................................................................................ 16 
3.3 FÖRSTUDIE ...................................................................................................................... 17 
3.4 FORSKNINGSDESIGN ........................................................................................................ 17 
3.5 VAL AV UOH .................................................................................................................. 17 

3.5.1 Egenskaper bland de undersökta UoH ................................................................... 18 
3.6 VAL AV RESPONDENTER .................................................................................................. 19 
3.7 DATAINSAMLING ............................................................................................................. 20 
3.8 ANALYSMETOD ............................................................................................................... 21 
3.9 METODPROBLEM ............................................................................................................. 22 

3.9.1 Trovärdighet och äkthet .......................................................................................... 22 

4. RESULTAT ........................................................................................................................ 24 
4.1 HÖGSKOLAN I SKÖVDE ................................................................................................... 24 
4.2 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN ................................................................................. 26 
4.3 LINKÖPINGS UNIVERSITET ............................................................................................... 27 
4.4 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET ....................................................................................... 28 
4.5 LUNDS UNIVERSITET ....................................................................................................... 30 
4.6 MALMÖ HÖGSKOLA ......................................................................................................... 31 
4.7 STOCKHOLMS UNIVERSITET ............................................................................................ 33 

5. ANALYS ............................................................................................................................. 35 
5.1 VISSELBLÅSNING ............................................................................................................ 35 
5.2 INTEGRERANDE FAKTORER ............................................................................................. 36 

5.2.1 Utbildning ............................................................................................................... 36 
5.2.2 Organisatoriskt stöd ............................................................................................... 37 
5.2.3 Organisatoriskt skydd ............................................................................................. 38 



5.2.4 Uppströms kommunikation ..................................................................................... 39 
5.2.5 Riskhantering .......................................................................................................... 39 

5.3 PÅVERKANDE FAKTORER ................................................................................................ 40 
5.3.1 Information och kommunikationsteknologi ............................................................. 40 
5.3.2 Storlek ..................................................................................................................... 41 
5.3.3 Regeringens riktlinjer ............................................................................................. 41 

6. SLUTSATSER ................................................................................................................... 42 
6.1 STUDIENS SLUTSATSER ................................................................................................... 42 
6.2 STUDIENS BIDRAG ........................................................................................................... 43 
6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ............................................................................. 44 

REFERENSLISTA ................................................................................................................ 45 

BILAGA 1 – UOH POLICYS OCH RIKTLINJER ........................................................... 52 
BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE .......................................................................................... 53 
 
  



 

 1 

1. Inledning 
Inledningsvis kommer det ämnesområde som ligger till grund för studien att presenteras. 
Genom en beskrivning av intern styrning och kontroll, visselblåsning samt en redogörelse för 
den komplexitet som råder på svenska universitet och högskolor kan slutligen ett problem 
identifieras, vilket i sin tur leder till studiens forskningsfrågor och syften. Vidare i kapitlet 
definieras även centrala begrepp. 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Intern styrning och kontroll har blivit allt viktigare det senaste decenniet och är idag ett känt 
begrepp inom såväl privat som offentlig verksamhet (Arwinge, 2015). Vidare är det ett område 
med stora forskningsmöjligheter (Arwinge, 2015; Kinney Jr, 2000). Intern styrning och kontroll 
omfattar inte längre bara en organisations bokföring och finansiella rapportering utan handlar 
idag även förenklat om att säkerställa att verksamhetens mål uppnås (Arwinge, 2015; Haglund, 
Sturesson & Svensson, 2005). En bredare och välanvänd definition av intern styrning och 
kontroll är The Committee of the Sponsoring Organization of the Treadway Commissions 
(COSO) definition som lyder enligt följande:  
 

”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.” (Wikland, 2014, s. 60)  

  
COSO har även utvecklat ett känt ramverk för att arbeta med intern styrning och kontroll inom 
organisationer (Arwinge, 2015; Widengren & Wendt, 2014). Enligt COSO betraktas intern 
styrning och kontroll som ett hjälpmedel för att upptäcka och förhindra oegentligheter, vilket 
lyfts fram ytterligare i COSO:s uppdaterade version av ramverket då oegentligheter inom 
komponenten riskbedömning fått ett allt större utrymme (Arwinge & Wikland, 2013, 10 
oktober; Carrington, 2010). Association of Certified Fraud Examiners (2016) utförde under 
perioden januari 2014 till oktober 2015 en undersökning i 114 länder där de tittade på olika 
typer av oegentligheter, utifrån tre kategorier: korruption, förskingring och bedrägeri. Enligt 
undersökningen utgörs 40 procent av de oegentligheter som upptäcks av tips eller så kallad 
visselblåsning, vilket gör att det blir allt viktigare för organisationer att ha en 
visselblåsarfunktion som fungerar (Association of Certified Fraud Examiners, 2016; Cadei, 
2016, 9 november).  
  
Visselblåsning är i Sverige ett outforskat område till skillnad från i USA där forskningen är mer 
omfattande (Hedin & Månsson, 2012). En definition av visselblåsning som ofta förekommer 
inom forskning är Near och Micelis (1985) där visselblåsning definieras som: ‘‘the disclosure 
by organization members (former or current) of illegal, immoral, or illegitimate practices under 
the control of their employers, to persons or organizations that may be able to effect action’’ (s. 
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4). Utifrån Near och Micelis definition kommer visselblåsning i denna studie handla om att 
anställda inom en organisation avslöjar information om handlingar som är olagliga, omoraliska 
eller oetiska till ansvarig part inom eller utanför organisationen som har möjlighet att vidta 
åtgärder. Förutom att personer kan avslöja information om oegentligheter till ansvarig part inom 
eller utanför organisationen kan det även ske externt till exempelvis media. För de som väljer 
att blåsa i pipan kan det dock finnas konsekvenser, det finns en risk att de ses som illojala eller 
blir utsatta för repressalier i form av att visselblåsaren förlorar jobbet eller att villkoren 
försämras (Gobert & Punch, 2000; Jubb, 1999; Moberly, 2006; Near & Miceli, 1985).  
  
Hooks, Kaplan och Schultz Jr (1994) menar att visselblåsning kan ses som en del av den interna 
styrningen och kontrollen. Å andra sidan undersöker de endast kopplingar mellan den interna 
styrningen och kontrollen genom att studera befintlig litteratur inom området för visselblåsning. 
Det har även gjorts kopplingar mellan visselblåsning och den interna styrningen och kontrollen 
på svenska banker (Abdi & Chen, 2015). Arwinge (2015) menar dock hur intern styrning och 
kontroll används i den finansiella sektorn troligtvis skiljer sig åt från den offentliga sektorn. Det 
är således intressant att undersöka hur visselblåsning kan integreras med intern styrning och 
kontroll i den offentliga sektorn. Trots att visselblåsning är en viktig källa för att upptäcka 
oegentligheter samt att intern styrning och kontroll kan fungera som ett hjälpmedel för att 
upptäcka samt förhindra oegentligheter kan integrationen vara problematisk. Lawrence och 
Lorsch (1967) menar att det är svårare att uppnå integration mellan två enheter där integrationen 
kan vara av väsentlig betydelse. 
  
Vid universitet och högskolor (UoH) som verkar inom den offentliga sektorn är 
visselblåsarfunktioner relativt vanligt förekommande jämfört med andra myndigheter enligt en 
undersökning som Statskontoret utfört (Statskontoret, 2016). Av de 18 stycken UoH som 
svarade på undersökningen uppgav 7 stycken att de har en visselblåsarfunktion (ibid). Under 
de fem senaste åren har antalet myndigheter som har en visselblåsarfunktion ökat (ibid). Detta 
kan bero på det ökade intresset för visselblåsning under de senaste åren som uppkommit efter 
flera uppmärksammade fall, båda svenska och internationella (ibid). Ett uppmärksammat 
exempel inom universitetsvärlden är Macchiarini-affären, där visselblåsare hamnat i en utsatt 
position när systemet inte fungerar (Manzoor, 2016, 3 april; Salem, 2016, 14 april). De fyra 
läkarna på Karolinska Institutet som först anmälde Macchiarini för forskningsfusk blev både 
kritiserade och utsatta för trakasserier, de hotades även att bli av med jobbet (ibid). Efter 
Macchiarini-affären har anmälningarna till Centrala etikprövningsnämnden som utreder 
oredlighet i forskning ökat markant. Från 1-3 ärenden per år uppgick anmälningarna 2016 till 
17 stycken, vilket kan tyda på att fler väljer att blåsa i pipan (Sydsvenskan, 2016, 8 december).  
  
UoH kännetecknas av att vara komplexa organisationer som skiljer sig från andra typer av 
myndigheter och företag (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2016). Dels finns det en 
styrelse som har ett ansvar inför regeringen, en rektor som sköter den löpande förvaltningen 
och lyder under styrelsen, sedan finns en förvaltning som fungerar som stöd till de övriga 
organen (Skärlund, 2012, 18 januari). Vidare är UoH indelade i olika vetenskapsområden med 
en områdesnämnd som fattar beslut inom området, sedan finns det olika fakulteter inom 
vetenskapsområden som är uppdelade i institutioner (ibid). UoH kännetecknas även av att ha 
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många olika mål och aktiviteter, där exempelvis forskning har ett eller flera mål och utbildning 
har andra mål (Luleå tekniska universitet, 2014; Osipian, 2007; Uppsala universitet, u.å.). En 
annan skillnad är att UoH inte har vinst som ett huvudsakligt mål som många andra företag, 
utan det handlar snarare om effektivitet och genom utbildning och forskning tjäna samhället. 
(Duh, Chen, Lin & Kuo, 2014). De statliga svenska UoH omfattas vidare av 
offentlighetsprincipen, som kort innebär att allmänheten har rätt till insyn i verksamheten 
(Universitetskanslersämbetet, u.å.-a). På grund av offentlighetsprincipen kan det bli mer 
problematiskt för svenska UoH att försäkra visselblåsares anonymitet, samtidigt visar tidigare 
studier att allt fler visselblåsare föredrar att vara anonyma (Ekonomistyrningsverket, 2016; 
Miceli, Rehg, Near & Ryan, 1999). 
  
Med tanke på att UoH är komplexa organisationer med många mål samt att integrationen mellan 
visselblåsning och intern styrning och kontroll nödvändigtvis inte är helt oproblematiskt är det 
intressant att undersöka hur visselblåsning kan integreras med intern styrning och kontroll på 
svenska UoH. Ovanstående diskussion leder vidare fram till studiens forskningsfrågor: Vilka 
faktorer har betydelse för integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll 
på svenska UoH? I vilken utsträckning integreras visselblåsning med intern styrning och 
kontroll på svenska UoH? 
  
1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är: 

• Att beskriva visselblåsarfunktionen bland svenska UoH 
• Att identifiera faktorer som kan ha betydelse för integrationen mellan visselblåsning 

och intern styrning och kontroll på svenska UoH 
• Att analysera graden av faktorernas betydelse för integrationen mellan visselblåsning 

och intern styrning och kontroll på svenska UoH 
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1.3 Definition av centrala begrepp 
 
Intern styrning och kontroll: I studien definieras intern styrning och kontroll i enlighet med 
COSOs definition: 
 

”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.” (Wikland, 2014, s. 60)  

 
Visselblåsning: I denna studie handlar visselblåsning om att anställda inom en organisation 
avslöjar information om handlingar som är olagliga, omoraliska eller oetiska till ansvarig part 
inom eller utanför organisationen som har möjlighet att vidta åtgärder. Studien kommer således 
endast beröra den visselblåsning som sker internt till ansvarig part inom eller utanför 
organisationen. 
  
Universitet och högskolor (UoH): I studien omfattar begreppet UoH både skolor med 
universitet- och högskolestatus. Begreppet innefattar även det som inom forskning benämns 
som “higher education” eller “higher education institutions”. 
  
Visselblåsarfunktion: I litteraturen saknas en vedertagen definition av begreppet. En 
visselblåsarfunktion kan dock beskrivas som ett hjälpmedel för att upptäcka oegentligheter 
inom organisationen innan de blir offentliga (Callahan, Dworkin, Fort & Schipani, 2002; Miceli 
& Near, 1992; Moberly, 2006). Utifrån denna beskrivning kommer en egen definition att 
tillämpas i studien som lyder: En visselblåsarfunktion kan vara särskilda rapporteringskanaler 
eller riktlinjer för hanteringen av misstänkta oegentligheter.  
 
Integration: Lawrence och Lorsch (1967) definierar integration enligt följande “the process of 
achieving unity of effort among the various subsystems in the accomplishment of the 
organization’s task” (s. 4). Studiens definition av integration utgår från Lawrence och Lorsch 
definition där integrationen ses som den process där enighet uppnås mellan två skilda system 
som samverkar för att uppnå organisationens mål. Det handlar således om hur intern styrning 
och kontroll samt visselblåsning kan förenas som en samverkande enhet för att nå 
organisationens mål. 
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1.4 Disposition  
 
1. Inledning: I första kapitlet introduceras studiens bakgrund och ämnet problematiseras. 
Kapitlet tar även upp de frågeställningar och syften som studien avser att besvara. Vidare 
definieras studiens centrala begrepp: intern styrning och kontroll, visselblåsning, UoH, 
visselblåsarfunktion samt integration.  
 
2. Teoretisk referensram: I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras 
som är utgångspunkten för studiens utformning och analys. Här kommer begrepp och tidigare 
forskning att redogöras för och dess samband med den interna styrningen och kontrollen och 
visselblåsning att förklaras. Slutligen presenteras den analysmodell som den teoretiska 
referensramen resulterat i.  
  
3. Metod: Det tredje kapitlet tar upp de metodval som ligger till grund för studien. Här 
presenteras kort den förstudie som utfördes, vidare följer en redogörelse för valet av svenska 
UoH och respondenter samt en diskussion kring metodproblem.  
  
4. Resultat: Här presenteras den insamlade empirin som ligger till grund för det femte kapitlet. 
Den insamlade empirin består av transkriberade intervjuer med respondenter på svenska UoH. 
Kapitlet är strukturerat utifrån respektive UoH, där resultatet presenteras var för sig.  
  
5. Analys: I detta kapitel sker analysen på studiens resultat med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen och den analysmodell som utvecklats.  
  
6. Slutsats: I det sjätte och sista kapitlet besvaras studiens forskningsfrågor. Här kommer även 
studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning att presenteras.  
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av intern styrning och kontroll samt visselblåsning. 
Kapitlet redogör även för vilka integrerande faktorer som kan ha betydelse för integrationen 
med intern styrning och kontroll på svenska UoH samt vilka faktorer som kan påverka 
integrationen. I slutet av kapitlet presenteras den analysmodell som kommer ligga till grund 
för analysen av resultatet. 
 
2.1 Situationsbaserad teori 
 
Studien utgår från ett situationsbaserat perspektiv, vilket kommer prägla den analysmodell som 
den teoretiska referensramen resulterat i. Situationsbaserad teori utgår från att det inte finns en 
optimal modell för hur en organisation ska utforma sina processer (Arwinge, 2015), utan 
organisationer måste anpassa sig till den situation de befinner sig i, då det i situationen finns 
olika faktorer som påverkar (Donaldson, 2001). Genom att anpassa sig till situationen uppnås 
en hög grad av effektivitet vilket motiverar organisationer till de förändringar som krävs och 
på så sätt kommer organisationer formas utifrån den situation de befinner sig i (ibid). Teorin 
kan bland annat hjälpa till att förstå hur olika faktorer i en organisations omgivning kan påverka 
hur en organisation utformas och organiseras (Burns & Stalker, 1961; Drazin & Van de Ven, 
1985; Lawrence & Lorsch, 1967). Med hjälp av situationsbaserad teori har forskare försökt 
hitta specifika faktorer inom en organisations omgivning som påverkar utformningen av 
styrsystem (Emmanuel, Otley & Merchant, 1990; Jokipii, 2010). Woods (2009) menar dock att 
faktorer som tidigare forskning funnit påverkat olika typer av kontrollsystem i den privata 
sektorn inte direkt går att applicera inom den offentliga sektorn. Detta då situationsbaserad teori 
växte fram inom den privata sektorn i en kontext som skiljer sig från den offentliga sektorn 
(Woods, 2009).  
  
I denna studie har två grupper av faktorer identifierats, för att särskilja dessa kommer de vidare 
att benämnas som integrerande faktorer och påverkande faktorer. Dessa två grupper av faktorer 
kommer tas upp senare i kapitlet efter att både intern styrning och kontroll samt visselblåsning 
beskrivits.  
 
2.2 Intern styrning och kontroll 
 
Intern styrning och kontroll är som tidigare nämnt något som blivit allt viktigare, både inom 
den privata och offentliga sektorn (Jokipii, 2010; Power, 2004-a). Detta har sin bakgrund i ett 
flertal uppmärksammade skandaler som har lett till att organisationer lagt allt större vikt vid 
intern styrning och kontroll (ibid). I den offentliga sektorn har detta bland annat inneburit att 
den interna styrningen och kontrollen i större myndigheter regleras genom förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll (Arwinge, 2015). I förordningen framgår det att den 
interna styrningen och kontrollen avser den process som säkerställer att myndigheten uppfyller 
de krav som regleras i 3§ i myndighetsförordningen (2007:515) och vilka delar som ska ingå i 
processen. Enligt myndighetsförordningen 3§ ska verksamheten “bedrivas effektivt och enligt 
gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att 
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den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med 
statens medel.” Den interna styrningen och kontrollen ska säkerställa att UoH arbetar enligt de 
krav som ställs i myndighetsförordningen (Ekonomistyrningsverket, 2014). 
  
Ett sätt att utvärdera och arbeta med den interna styrningen och kontrollen inom organisationer 
är att använda COSO-modellen, vilket är vanligt förekommande (Widengren & Wendt, 2014). 
Modellen ska fungera som en standard för att arbeta med den interna styrningen och kontrollen 
inom olika typer av organisationer, både inom den privata och offentliga sektorn (Wikland, 
2014). COSO-modellen består av fem samverkande komponenter som innehåller principer för 
att utforma en effektiv intern styrning och kontroll (Widengren & Wendt, 2014). Med 
utgångspunkt i visselblåsning används COSO-modellen för att identifiera vilka delar i den 
interna styrningen och kontrollen som visselblåsning kan integreras med, vilket utgörs av 
komponenterna styr- och kontrollmiljö, riskbedömning samt information och kommunikation. 
De två övriga komponenterna kontrollaktiviteter samt uppföljning är inte identifierade som 
centrala delar för integrationen då det inte hittats någon koppling till visselblåsning i denna 
studie. Nedan följer en beskrivning av delarna i den interna styrningen och kontrollen som har 
identifierats som centrala för integrationen.  
 
2.2.1 Centrala delar i den interna styrningen och kontrollen 
 
Komponenten styr- och kontrollmiljö i den interna styrningen och kontrollen handlar om tonen 
som råder inom en organisation (Arwinge, 2015). Det inkluderar både organisatoriska och 
kulturella aspekter (Carrington, 2010). Det organisatoriska handlar om fördelningen av ansvar 
och befogenheter, detta för att alla inom organisationen ska veta vad som gäller (Carrington, 
2010; Wikland, 2014). Rätt kompetens är en annan del i den organisatoriska aspekten som 
innebär att anställa kompetent personal (Campbell, Campbell & Adams, 2006; Carrington, 
2010; Wikland, 2014). Det handlar även om att ge rätt utbildning till den befintliga personalen 
för de uppgifter de ska utföra, samt lära ut organisationens värderingar och regelverk som de 
måste följa (Arwinge, 2015; Wikland, 2014). De kulturella aspekterna inom en organisation 
behandlar frågor som etiska värderingar och integritet (Carrington, 2010). Attityder till 
regelverk och risktagande är en aspekt som berör organisationens etiska värderingar (Arwinge, 
2015). Organisationskulturen har många likheter med tonen som råder inom organisationen 
(Hooks et al., 1994). Genom en etisk organisationskultur ökar medarbetarnas avsikt att blåsa i 
pipan (Miceli, Near & Dworkin, 2009). Svensson, Wood och Callaghan (2004) menar vidare 
att inom den offentliga sektorn finns en kulturell norm som innebär att medarbetare förväntas 
blåsa i pipan när de misstänker oegentligheter samt att de aldrig ska behöva straffas för sitt 
agerande.  
  
En annan viktig del inom den interna styrningen och kontrollen handlar om riskbedömning, då 
risk har en direkt koppling till intern styrning och kontroll (Arwinge, 2015). Det handlar således 
om att identifiera och analysera risker som organisationer möter, både interna och externa risker 
(Carrington, 2010). En effektiv intern styrning och kontroll innebär bland annat att processen 
för framtagandet av mål och strategier hanteras väl (Arwinge, 2015). En viktig del i 
riskbedömningen är förtydligandet av målen då det underlättar riskanalysen, på så vis kan en 
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bättre riskbedömning göras (Wikland, 2014). Vilken typ av risk som är relevant beror på 
uppsatta mål, risken blir således det organisationen möter som kan innebära att målen inte 
uppnås (Carrington, 2010). Högre uppsatta mål som kräver större prestation kan dock leda till 
ökade risker (Wikland, 2014). Oegentligheter är en typ av risk som fått en allt större innebörd 
i detta sammanhang (Arwinge, 2015).  
  
En typ av oegentlighet är korruption (Zipparo, 1999), vilket innebär att personer utför en 
handling för egen vinning genom att missbruka sin ställning (Transparency International, 
2013). Chapman och Lindner (2016) menar att UoH är särskilt mottagliga för korruption, detta 
beror dels på att många av nyckelaktiviteterna, så som utbildning och forskning sköts isolerat 
från andra medarbetare inom organisationen. UoH möter annars i stort sett samma typ av risker 
som andra organisationer med undantag för vissa mer specifika risker som handlar om 
processen för att hantera och sprida kunskap (Helsloot & Jong, 2006). Det finns även risker 
som kommer från samhället, vilket berör den offentliga sektorn och så även UoH (ibid). 
Exempel på risker som är identifierade inom UoH är finansiella, strategiska, operationella, 
akademiska samt ryktesrelaterade risker (Toma, Alexa & Şarpe, 2014). När det gäller olika 
typer av oegentligheter och korruption kan det handla om till exempel mutor, bedrägeri, 
förskingring, plagiering och oredlighet i forskning (Osipian, 2007).  
  
Till sist utgör information och kommunikation en viktig del i organisationer då komponenten 
ligger till grund för en fungerande intern styrning och kontroll (Arwinge, 2015; Wikland, 2014). 
Den information som ska kommuniceras omfattas både av intern och extern information 
(Arwinge, 2015). Först och främst är det viktigt att identifiera relevant information, där 
kommunikationen av vad som ses som potentiella risker är viktigt för att de anställda ska veta 
vad de ska söka efter (Carrington, 2010). Vidare måste de anställda veta vad de ska göra med 
den identifierade informationen och förstå betydelsen av att föra den vidare (ibid). Vikten av 
naturliga kommunikationsvägar och att kommunicera uppåt är därmed centralt, så även att 
kunna kommunicera fritt genom alla led i organisationen i syfte att förhindra att informationen 
kommer bort på vägen (Carrington, 2010; Wikland, 2014). I litteraturen benämns 
visselblåsarfunktion som en typ av informationskanal för kommunikation uppströms (Arwinge, 
2015; Carrington, 2010; Wikland, 2014).  
 
2.3 Visselblåsning  
 
Visselblåsning kan ses som en process bestående av fyra delar, snarare än en specifik händelse 
(Near & Miceli, 1985). Den omfattar visselblåsaren, dennes klagomål, den part som klagomålet 
är riktat till och tillsist den part som klagomålet lämnas till (ibid). Vidare handlar visselblåsning 
om utbyte av känslig information, vilket gör visselblåsning till ett känsligt ämne (Gobert & 
Punch, 2000; Moberly, 2006). Som tidigare nämnt kan det finnas det risker med att blåsa i 
pipan, då visselblåsare ofta uppfattas som illojala (Gobert & Punch, 2000; Moberly, 2006). 
Studier visar dock att visselblåsare uppfattar sig själva som lojala både mot sin arbetsgivare och 
organisationen, då de handlar i linje för att uppnå organisationens mål (Jos, Tompkins & Hays, 
1989; Miceli, Near & Dworkin 2008; Lewis, 2011; Lindblom, 2007; Vandekerckhove & 



 

 9 

Commers, 2004; Varelius, 2009). Brown (2008) menar dock att många som blåser i pipan inte 
vill bli kallad för visselblåsare. 
  
Tidigare studier menar att majoriteten av visselblåsare snarare använder interna 
rapporteringskanaler i första hand istället för att rapportera externt (Miceli & Near, 1992; Miceli 
& Near, 2002). Som tidigare nämnt kan visselblåsning som görs offentligt vara skadligt för 
organisationen och dess rykte (Pittroff, 2014), vilket bör motivera organisationer att 
implementera en visselblåsarfunktion. En visselblåsarfunktion kan fungera som ett hjälpmedel 
för att upptäcka oegentligheter inom organisationen innan de blir offentliga samt att förhindra 
att oegentligheter eskalerar (Callahan, Dworkin, Fort & Schipani, 2002; Lewis, 2006; Miceli & 
Near, 1992; Moberly, 2006). Lewis, Ellis, Kyprianou och Homewood (2001) menar att det finns 
tre vanliga anledningar till varför man har valt att införa en sådan funktion på UoH, god sed, 
lagar samt på initiativ från ledningen. En visselblåsarfunktion kan vara utformade på två sätt, 
antingen är mottagaren av klagomålet en part inom organisationen eller en utomstående part 
(Pittroff, 2014). Inget av alternativen har dock visat sig vara effektivare än den andra (Brown, 
2008; Dworkin & Baucus, 1998; Miceli & Near, 2002; Vandekerckhove & Lewis, 2012).  
  
Visselblåsning kännetecknas av att på lång sikt ha en positiv effekt både för organisationer och 
samhället då det leder till att oegentligheter kan upptäckas och rättas (Brown, 2008). Å andra 
sidan kan det på kort sikt uppstå negativa effekter både för organisationen och visselblåsaren 
(Brown, 2008). En komplex utmaning i den offentliga sektorn handlar om att uppmuntra och 
hantera visselblåsning, där komplexiteten utgörs av en bristande kunskap kring fenomenet 
(Brown, 2008). Forskare som studerat visselblåsning har försökt identifiera faktorer som 
påverkar visselblåsares beteende och beslut att blåsa i pipan (Cho & Song, 2015). Det är dock 
en komplicerad process vilket gör att ämnet är relevant att fortsätta studera (ibid). Tidigare 
studier har även försökt ge riktlinjer för att öka visselblåsning genom att undersöka olika 
faktorer som kan påverka beteendet, både personliga och situationsbaserade faktorer (ibid). 
Personliga faktorer kan till exempel vara ålder, kön och utbildning, där de visat sig att de som 
blåser i pipan innehar har en högre utbildning (Brief & Motowidlo, 1986; Near & Miceli, 1996; 
Near & Miceli, 2008). Medan situationsbaserade faktorer bland annat handlar om utbildning 
om visselblåsning samt organisatoriskt stöd och skydd (Cho & Song, 2015), vilket denna studie 
kommer fokusera på.  
 
2.4 Integrerande faktorer  
 
Genom tidigare forskning har fem integrerande faktorer identifierats som kan ha betydelse för 
integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH. Dessa 
faktorer ligger till grund för hur visselblåsning kan integreras med intern styrning och kontroll 
på svenska UoH och har sin utgångspunkt i den situation som påverkar visselblåsning. De fem 
faktorerna är utbildning, organisatoriskt stöd, organisatoriskt skydd, uppströms kommunikation 
samt riskhantering. Nedan följer en redogörelse för de fem identifierade faktorerna samt hur 
respektive faktor anknyter till intern styrning och kontroll.  
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2.4.1 Utbildning 
 
Cho och Song (2015) undersökte hur situationsfaktorer inom den offentliga sektorn i USA 
påverkar avsikten att blåsa i pipan. Studien utgick från att det fanns ett positivt förhållande 
mellan avsikten att blåsa i pipan och det faktiska beteendet (ibid). Utbildning om visselblåsning 
handlar om att utbilda anställda om hur de ska gå tillväga för att blåsa i pipan, om vilka möjliga 
val som finns (ibid). Både om det finns interna och externa rapporteringskanaler samt vilka 
rättigheter som en visselblåsare har (Berry, 2004; Caillier, 2017). Miceli och Near (1984) samt 
Near, Baucus och Miceli (1993) menar att anställda som har fått utbildning om visselblåsning 
och dess kanaler är mer benägna att blåsa i pipan. Genom att ha utbildning om visselblåsning 
uppmuntras därmed beteendet bland de anställda, då det visar att organisationens miljö främjar 
rapportering om missförhållanden (Caillier, 2017). Vidare menar Zipparo (1999) att bristande 
kunskap om visselblåsning även är kopplat till anställdas attityd, då det visat sig att anställda 
som har en negativ inställning till att rapportera oegentligheter har bristande kunskap om de 
rapporteringskanaler som finns. För att medarbetare ska blåsa i pipan krävs det även att de kan 
identifiera felaktiga beteenden, där bland annat utbildning kan vara en påverkande faktor 
(Hooks et al., 1994). Det finns således ett positivt samband mellan utbildning och avsikten att 
blåsa i pipan (Cho & Song, 2015). Vid UoH är de vanligaste förekommande sätten för personer 
att bli medveten om visselblåsarfunktioner genom tryckta policys, hemsidor samt anställdas 
handböcker (Lewis et al., 2001). 
  
Inom intern styrning och kontroll handlar en del om att ge rätt utbildning, bland annat om de 
värderingar och regelverk som ska följas (Arwinge, 2015; Wikland, 2014). Genom att utbilda 
medarbetarna på svenska UoH om visselblåsning kan detta beteende främjas, då utbildning 
påverkar avsikten att blåsa i pipan. Det omfattar exempelvis utbildning om hur de ska gå tillväga 
när de misstänker oegentligheter, vem eller vilka anmälan kan göras till samt att utbilda om 
felaktiga beteenden. På detta sätt kan utbildning vara en faktor som kan ha betydelse för 
integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH.  
 
2.4.2 Organisatoriskt stöd 
 
Berry (2004) menar att det är större sannolikhet att anställda blåser i pipan i organisationer som 
värderar och stödjer visselblåsning. Likt Berry menar också Near och Miceli (1995) att 
sannolikheten att medarbetare anmäler oegentligheter ökar i organisationer vars miljö stödjer 
beteendet. När organisationer inte stödjer beteendet finns det även en större risk att medarbetare 
inte heller gör det (Mesmer-Magnus & Viswesvran, 2005). När organisationer signalerar till de 
anställda att de bryr sig om deras välbefinnande, uppkommer organisatoriskt stöd enligt 
signaleringsteorin (Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski & Rhoades, 2002; 
Lambert, 2000). Således kommer de anställda att agera i enlighet med organisationens 
värderingar när de anställda har organisatoriskt stöd (Lambert, 2000). För att kunna stödja 
visselblåsare måste organisationer uppmuntra beteendet (King, 1999). Genom att ha tydliga 
kanaler där en visselblåsare kan rapportera misstankar, uppmuntras anställda till att använda 
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kanalerna (ibid). Lyckas organisationer uppmuntra beteendet, ges det en möjlighet att åtgärda 
problemet inom organisationen innan det är försent (Lewis et al., 2001).  
  
Organisatoriskt stöd har en indirekt påverkan på visselblåsning genom att de direkt påverkar 
upplevda personliga kostnader. Upplevda personliga kostnader är kopplat till de konsekvenser 
som individer upplever är associerat med att blåsa i pipan och är en viktig faktor för att kunna 
fastställa visselblåsarens avsikter. När den upplevda personliga kostnaden ökar minskar 
visselblåsarens avsikt att blåsa i pipan. Detta innebär i sin tur att när organisatoriskt stöd ökar 
kommer således de personliga upplevda kostnaderna minska vilket leder till att visselblåsarens 
avsikt att blåsa i pipan ökar. (Cho & Song, 2015)  
  
Hur organisatoriskt stöd kan kopplas till intern styrning och kontroll är dels genom tonen som 
råder inom organisationen som handlar om att beteendet uppmuntras. Eftersom att miljön inom 
organisationen påverkar om det uppstår ett organisatoriskt stöd för visselblåsning är det en 
faktor som kan ha betydelse för integrationen. Vidare kan beteendet uppmuntras genom tydliga 
kanaler, vilket kan kopplas till hur kommunikationen sker inom organisationen där det är viktigt 
att medarbetare vet vad de ska göra med informationen om det uppstår misstankar om 
oegentligheter. Eftersom organisatoriskt stöd ökar avsikten att blåsa i pipan kan visselblåsning 
på så sätt främjas. Organisatoriskt stöd kan följaktligen ha betydelse för integrationen mellan 
visselblåsning och intern styrning och kontroll.  
 
2.4.3 Organisatoriskt skydd 
 
Likt organisatoriskt stöd påverkar organisatoriskt skydd också avsikten att blåsa i pipan (Cho 
& Song, 2015). Både organisatoriskt stöd och skydd handlar om att organisationer främjar 
visselblåsning, fullt ut stödjer beteendet och skyddar visselblåsaren (ibid). Som tidigare nämnt 
i kapitel ett omfattas de statliga UoH i Sverige av offentlighetsprincipen 
(Universitetskanslersämbetet, u.å.-a). Detta kommer i uttryck bland annat genom att allmänna 
handlingar ska vara offentliga. Med det innebär att allmänheten har rätt att ta del av en 
myndighets allmänna handlingar, för att på så sätt få möjlighet till insyn i offentlig verksamhet 
(Regeringskansliet, 2015). Allmänna handlingar är handlingar som “förvaras hos en myndighet 
och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.” (ibid). Dessa handlingar omfattar all 
typ av information såsom texter eller bilder som inte är begränsade genom sekretess (ibid). 
Detta gör att svenska UoH skiljer sig från andra typer av organisationer i den privata sektorn. 
Det är med detta som bakgrund som gör att det kan bli mer problematiskt för svenska UoH att 
försäkra visselblåsares anonymitet. Tidigare studier visar att allt fler visselblåsare föredrar att 
vara anonyma, särskilt personer med en rädsla för att bli utsatt för repressalier (Miceli et al., 
1999). Med det ovan nämnda i beaktning är anonymitet ett centralt skydd inom svenska UoH, 
då det indirekt kan verka som ett skydd mot repressalier.  
  
Tonen som råder inom organisationen kan även den kopplas till organisatoriskt skydd. Genom 
att uttala sig om att ingen ska behöva utstå repressalier förmedlas en ton att ingen ska behöva 
känna rädsla för att blåsa i pipan. Att utforma en visselblåsarfunktion där anonyma anmälningar 
kan göras trots offentlighetsprincipen kan således vara viktigt att ta i beaktning om 
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organisationen vill skapa organisatoriskt skydd. Då intern styrning och kontroll som tidigare 
nämnt i kapitel ett kan ses som ett hjälpmedel för att upptäcka oegentligheter är det centralt för 
UoH att beakta anonymiteten, då det i en komplex organisation bör vara ännu viktigare att 
visselblåsare träder fram för att undvika skandaler. Organisatoriskt skydd kan på detta sätt ha 
betydelse för visselblåsning och dess integration med intern styrning och kontroll på svenska 
UoH.  
 
2.4.4 Uppströms kommunikation 
 
Visselblåsning möjliggör att individer kan kommunicera uppströms (Hooks et al., 1994). 
Uppströms kommunikation är en viktig faktor för att det ska råda en god kommunikation inom 
en organisation, vilket är en viktig del för att skapa en effektiv kontrollmiljö (COSO, 1992). 
Den miljö som råder inom organisationen har stor betydelse när det kommer till uppströms 
kommunikationens natur, det vill säga på vilket sätt eller via vilka kanaler kommunikationen 
sker (Hooks et al., 1994). I en miljö som främjar mångfald och oliktänkande vad gäller 
värderingar, etiska övertygelser och resonemang fungerar visselblåsning som uppströms 
kommunikation väldigt bra, oavsett om informationen som behandlas är av positiv eller negativ 
art (Ponemon, 1994). Organisationsstrukturen är även något som är nära kopplat till 
kommunikation (Daft, 1989), som har att göra med om det finns hinder i 
kommunikationskanaler inom organisationen som kan påverka om visselblåsare lyckas 
rapportera oegentligheter eller inte (King, 1999). Hur långt informationen ska vandra och 
mellan hur många olika nivåer, är två aspekter i organisationsstrukturen som spelar in när det 
handlar om kommunikationen inom en organisation (Miceli & Near, 1992). Visselblåsning kan 
således främjas genom att informationen vandrar i få och korta led.  
  
Inom intern styrning och kontroll möjliggör en visselblåsarfunktion i sig att kommunicera 
uppströms, vilket är en viktig del i den interna styrningen och kontrollen. Förutom detta kan 
intern styrning och kontroll främja visselblåsning genom att den information som 
kommuniceras uppåt sker i få och korta led. Utifrån ovanstående kan därmed uppströms 
kommunikation utgöra en betydande faktor för integrationen mellan visselblåsning och intern 
styrning och kontroll på svenska UoH. 
 
2.4.5 Riskhantering  
 
Riskhantering handlar om att identifiera risker och avgöra vilka som ska prioriteras för att sedan 
kunna införa åtgärder och kontroller för att hantera dessa risker (Wikland, 2014). 
Riskhanteringen omfattar processer för att upptäcka oegentligheter, vidta åtgärder samt 
förebygga att något liknande ska inträffa igen (Roberts & Gerson, 2011). Eftersom 
visselblåsning handlar om att upptäcka oegentligheter inom organisationen kan visselblåsning 
fungera som en del i riskhanteringen (ibid). Med det ansvar som UoH har som myndighet ska 
de vidta nödvändiga åtgärder i riskhanteringen, vilket är en central del i intern styrning och 
kontroll (Arwinge & Wikland, 2013, 10 oktober; Ekonomistyrningsverket, 2016). Wikland 
(2014) menar att ett kännetecken för en god intern styrning och kontroll är hanteringen av risker, 
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vilket sker genom nödvändiga åtgärder. På senare tid har riskhantering blivit en allt mer central 
del inom organisationer då omvärlden blivit mer riskfylld, vilket har lett till att riskhantering 
tenderar att finnas överallt inom organisationer (Power, 2004-b). I och med detta menar Power 
(2004-b) att då riskhantering sker i allt kommer alla medarbetare i organisationen att vara 
delaktiga i riskhanteringen. Att riskhantering blivit allt viktigare kan ses som en reaktion i syfte 
att försvara sig mot en omgivning som blir allt mer krävande (Power, 2004-b). Power (1997) 
menar vidare att det har skett en explosion inom granskning som lett till framväxten av ett så 
kallat granskningssamhälle.  
  
I och med att Power (1997) menar att vi lever i ett granskningssamhälle, där vi granskar 
varandra kan visselblåsning vara en del av riskhanteringen, där misstankar om oegentligheter 
kan komma upp till ytan. Inom intern styrning och kontroll omfattas även organisationens 
attityder till risktagande och etiska värderingar (Arwinge, 2015). Genom att uppmärksamma 
risker för oegentligheter kan riskhantering i den meningen främja visselblåsning. Beroende på 
UoH attityd till risker för oegentligheter kan riskhantering ha betydelse för integrationen mellan 
visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH. 
 
2.5 Påverkande faktorer 
 
Vidare har tre påverkande faktorer identifierats som kan skapa förståelse för vad som kan 
påverka integrationen mellan visselblåsning och den interna styrningen och kontrollen på 
svenska UoH. Vilka faktorer som kan påverka en organisation inom den offentliga sektorn har 
bland annat Woods (2009) studerat. Woods undersökte vilka faktorer som påverkade 
utformningen av styrsystem för riskhantering i den offentliga sektorn genom att utgå från 
situationsbaserad teori och tidigare studier. Woods (2009) fann tre påverkande faktorer, 
information och kommunikationsteknologi, storlek och regeringens riktlinjer. Eftersom 
svenska UoH också verkar inom den offentliga sektorn kommer de tre faktorerna som Woods 
identifierat att ligga till grund för denna studie. Nedan beskrivs dessa faktorer vidare.  
 
2.5.1 Information och kommunikationsteknologi 
 
Ett vanligt förekommande samband i tidigare forskning är förhållandet mellan utformningen av 
styrsystem och teknologi (Emmanuel et al., 1990). Woods (2009) menar dock att den typiska 
definitionen av teknologi i tidigare forskning, såsom produktionsteknologi inte är relevant för 
organisationer i den offentliga sektorn. Woods definierar istället variabeln som information och 
kommunikationsteknologi. I studien framgår det att de finns en direkt påverkan på 
kontrollsystem eftersom att information och kommunikationsteknologi är integrerat i processen 
(ibid). 
  
Woods (2009) menar att information och kommunikationsteknologi är en av flera 
situationsbaserade faktorer som är tillämpbar för den offentliga sektorn. Därav är det relevant 
att titta om information och kommunikationsteknologi påverkar svenska UoH som verkar inom 
den offentliga sektorn. Då visselblåsning handlar om kommunikation är det sannolikt att 
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information och kommunikationsteknologi påverkar integrationen mellan visselblåsning och 
intern styrning och kontroll på svenska UoH.  
 
2.5.2 Storlek 
 
Organisationens storlek är enligt Woods (2009) den enda faktorn i befintlig teori som direkt 
kan tillämpas i den offentliga sektorn. Chenhall (2003) definierar storlek som antalet anställda, 
såsom många andra studier inom ämnet också gör (Woods, 2009). Bruns och Waterhouse 
(1975) menar att styrsystemen tenderar att vara mer sofistikerade ju större en organisation är. 
För växande organisationer tenderar även problem i kommunikationen och styrningen att öka 
(Merchant, 1981; Merchant, 1984). Storleken har även betydelse huruvida systemen är av 
formell eller informell karaktär, studier har visat att större organisationer har mer formella 
system (Bruns & Waterhouse, 1975; Chenhall, 2003), vilket även är fallet för organisationer i 
den offentliga sektorn (Woods, 2009). Jokipii (2010) har studerat storlekens samband med 
interna kontrollsystem och fann att det fanns ett positivt förhållande mellan dem. Det visade sig 
dock att den interna styrningen och kontrollen bestod av både formella och informella 
styrsystem, vilket kan innebära att storleken inte har samma betydelse för utformningen av 
interna kontrollsystem som för ekonomistyrningen (ibid).  
  
I denna studie av svenska UoH skulle det å ena sidan kunna innebära i enlighet med Woods 
(2009) studie att vid större UoH är systemen mer formellt utformade. Å andra sidan menar 
Jokipii (2010) att storleken inte behöver ha samma betydelse för hur styrsystem utformas, vilket 
skulle kunna innebära att storleken inte har någon betydelse.  
 
2.5.3 Regeringens riktlinjer 
 
Den tredje faktorn som enligt Woods (2009) påverkar organisationer i den offentliga sektorn är 
regeringens riktlinjer. Att organisationer inom den offentliga sektorn styrs av regeringens 
riktlinjer menar Woods begränsar ekonomistyrningen, då dessa har en skyldighet och ett ansvar 
mot regeringen. Detta gör att organisationer inom den offentliga sektorn inte på samma sätt 
som i den privata sektorn kan göra nödvändiga förändringar då de först har en plikt att uppfylla 
gentemot regeringen (ibid).  
  
För svenska UoH är offentlighetsprincipen en reglering som tidigare nämnt är relevant för 
denna studie. I enlighet med Woods (2009) studie, där regeringens riktlinjer påverkar 
utformningen av styrsystem skulle det i denna studie innebära att offentlighetsprincipen 
påverkar i vilken utsträckning visselblåsning kan integreras med den interna styrningen och 
kontrollen. Eftersom anonymitet kan vara en viktig aspekt när det handlar om avsikten att blåsa 
i pipan bör offentlighetsprincipen vara en faktor som påverkar.  
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2.6 Analysmodell 
 
Den teoretiska referensramen har resulterat i en analysmodell, se figur 1 nedan. Modellen består 
i huvudsak av fem integrerande faktorer, utbildning, organisatoriskt stöd, organisatoriskt skydd, 
uppströms kommunikation samt riskhantering. Dessa fem faktorer ligger till grund för hur 
visselblåsning kan integreras med den interna styrningen och kontrollen på svenska UoH. 
Modellen kan således skapa förståelse för vilka faktorer som kan ha betydelse för integrationen. 
I modellen illustreras faktorernas betydelse för integrationen genom att dessa är placerade 
mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll. Integrationen utgörs vidare av intern 
styrning och kontroll, de integrerande faktorerna samt visselblåsning, vilket den streckade 
linjen runt om dessa delar belyser. Fortsättningsvis består modellen även av de så kallade 
påverkande faktorerna, information och kommunikationsteknologi, storlek samt regeringens 
riktlinjer. Dessa tre faktorer ligger till grund för vad som kan påverka integrationen, vilket 
pilarna i modellen illustrerar. Modellen kan således också skapa förståelse för vilka faktorer 
som kan påverka integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på 
svenska UoH. Analysmodellen i figur 1 kommer ligga till grund för studiens analys.  
 

 
Figur 1     Analysmodell för integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och 

kontroll på svenska UoH 
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3. Metod  
I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt samt en redogörelse för de metodval 
som gjorts. Förutom en redogörelse för metodvalen beskriver även kapitlet den förstudie som 
utförts och hur datainsamlingen har gjorts. Slutligen förs även en diskussion kring studiens 
metodproblem.  
 
3.1 Forskningsansats och synsätt 
 
För att uppnå studiens syfte att kunna identifiera faktorer som kan ha betydelse för integrationen 
mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH, utgick studien från 
befintlig teori. Genom tidigare forskning inom området kunde en teoretisk referensram 
utformas, vilket vidare resulterade i en analysmodell. Den teoretiska utgångspunkten låg sedan 
till grund för den data som samlades in samt för analysen av resultatet. Detta angreppssätt 
påminner om deduktion som enligt Bryman och Bell (2013) handlar om att befintliga teorier 
ligger till grund för resultatet. Vidare innebär en deduktiv studie att den teoretiska 
referensramen jämförs med studiens resultat (Jacobsen, 2002). Det angreppssätt som 
tillämpades i studien har således deduktiva inslag eftersom att studien utgick från befintlig teori.  
 
I studien finns det vidare inslag av ett analytiskt synsätt som innebär att i största möjliga mån 
skapa en mer objektiv bild av verkligheten (Arbnor & Bjerke, 1994). En mer objektiv bild av 
verkligheten ville uppnås på grund av att studien byggde på ett perspektiv utifrån svenska UoH 
och inte enskilda individer. I det analytiska synsättet är utgångspunkten att verkligheten är 
summan av delarna (ibid). Då studien bland annat syftade till att identifiera faktorer som kan 
ha betydelse för integrationen samt att analysera graden av faktorernas betydelse för 
integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH var ett 
analytiskt synsätt passande. Vidare är kunskap enligt det analytiska synsättet inte 
individberoende, vilket innebär att kunskapen om ett fenomen inte är bunden till en specifik 
individ utan finns tillgängligt för de med intresse och kompetens att använda kunskapen (ibid). 
I denna studie var kunskapen om det studerade fenomenet inte bunden till en specifik individ, 
vilket innebar att ett analytiskt synsätt tillämpades.  
 
3.2 Litteraturstudie  
 
Litteratur relevant för studien, så som vetenskapliga artiklar, böcker samt andra rapporter och 
undersökningar har samlats in för att få kunskap om ämnet. Litteratursökningen genomfördes 
främst med hjälp av Luleå tekniska universitets sökruta där sökning gjordes i flera olika 
databaser samt via Google Scholar. Vidare har kedjesökningar utförts utifrån väsentliga artiklar 
inom området. Följande sökord har främst använts vid litteratursökningen: “whistleblowing”, 
“internal control”, “integration”, “public sector”, “management control”, “risk 
management”, “higher education institutions”, “contingency theory”, och “COSO”. Dessa 
ord användes i olika kombinationer för att söka relevant litteratur för studien. 
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3.3 Förstudie  
 
I början av studien utfördes en förstudie med internrevisorn Johanna på Luleå tekniska 
universitet. Vid denna tidpunkt hade studien en annan riktning där fokus låg på utformningen 
av visselblåsarfunktionen. Av vad som framgick i förstudien var större delar dock även relevant 
för denna studie. Den kunskap förstudien bidrog med var bland annat att visselblåsarfunktioner 
på svenska UoH kan se väldigt olika ut, det kan vara i form av styrdokument som beskriver hur 
en ska gå tillväga vid misstanke om oegentligheter eller externa system där en utomstående part 
sköter mottagandet av misstankar.  
  
Vidare framgick det även vilka som kan vara involverade i utformningen av 
visselblåsarfunktioner, vilket kan skilja sig åt mellan olika svenska UoH. Det kan både vara 
internrevisor, rektor, ledning eller juristfunktion. Förstudien bidrog med en förståelse för 
visselblåsarfunktioner och intern styrning och kontroll på svenska UoH, vilket var till hjälp för 
studiens fortsatta arbete. Val av respondenter på de utvalda UoH hade även sin utgångspunkt i 
den kunskap som förstudien medförde, se avsnitt 3.5 Val av UoH och 3.6 Val av respondenter.  
 
3.4 Forskningsdesign  
 
Studien utformades med en tvärsnittsdesign som kännetecknas av att data samlas in från mer 
än ett fall och vid ett undersökningstillfälle (Bryman & Bell, 2013). Ett fall kan exempelvis 
bestå av en individ eller en organisation (ibid). I denna studie var en tvärsnittsdesign lämplig 
då insamlingen av data skedde från flera svenska UoH men vid ett undersökningstillfälle, totalt 
utfördes 13 intervjuer under en veckas period. Med studiens syfte som grund tillämpades vidare 
en kvalitativ metod. Detta eftersom att en kvalitativ studie kan förse en djupare förståelse och 
skapa en helhetsbild av problemet (Holme & Solvang, 1997). Med kvalitativa intervjuer blir 
processen flexibel, där det är möjligt att ställa följdfrågor och anpassa intervjun efter den eller 
de personer som intervjuas (Bryman & Bell, 2013). Denna metod tillämpades för att kunna få 
en bättre förståelse för vilka faktorer och i vilken grad faktorerna kan ha betydelse för 
integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH. Metoden 
möjliggjorde även att genom kvalitativa intervjuer fånga upp respondenternas uppfattningar. 
 
3.5 Val av UoH  
 
Eftersom att studien bland annat syftade till att beskriva visselblåsarfunktioner bland svenska 
UoH var det av största vikt att tidigt i urvalsprocessen identifiera de UoH som hade en 
visselblåsarfunktion. Urvalsprocessen skedde vidare i två steg. Först utgick urvalet från 
Statskontoret rapport “Visselblåsarfunktioner i staten”, där det framgick att inte alla svenska 
UoH har en visselblåsarfunktion, vilket direkt begränsade urvalsprocessen. M. Borchers 
(personlig kommunikation, 17 februari 2017) på Statskontoret angav per mejl vilka svenska 
UoH som enligt deras undersökning angett att de har en visselblåsarfunktion. Dessa sju UoH 
var: Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, Malmö 
högskola, Högskolan i Skövde, Blekinge tekniska högskola och Försvarshögskolan. Enligt M. 
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Borchers utfördes ingen fullständig kartläggning, utan de ovan nämnda är de som svarade på 
deras undersökning, vilket innebar att det kunde finnas fler svenska UoH som hade ett sådant 
system. Det första urvalet bestod således av sju identifierade UoH, där kontakt togs med 
respektive UoH.  
  
Urvalsprocessens andra skede handlade om att identifiera ytterligare svenska UoH med en 
visselblåsarfunktion. För att begränsa urvalet ytterligare valdes de UoH ut som enligt 
Högskoleförordning (1993:100) ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och 
således måste ha en internrevision. Vidare har de även en skyldighet att följa förordning 
(2007:603) om intern styrning och kontroll som ställer vissa krav på utformningen av den 
interna styrningen och kontrollen. Detta resulterade i att ytterligare elva svenska UoH valdes 
ut: Mittuniversitetet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Karolinska 
institutet, Linköpings universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet 
och Uppsala universitet. Dessa kontaktades först för att identifiera vilka av dem som hade en 
visselblåsarfunktion och sedan kunde en förfrågan om medverkan ske till de UoH som i sin tur 
uppgav att de hade en visselblåsarfunktion.  
  
Av de totalt 18 svenska UoH som kontaktades var det 7 UoH som uppgav att de hade någon 
form av visselblåsarfunktion och således deltog i studien. Dessa sju UoH var: Högskolan i 
Skövde, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, 
Lunds universitet, Malmö högskola och Stockholms universitet. Av de resterande elva UoH var 
det en som inte svarade och tio stycken som svarade och uppgav att de inte ha någon form av 
visselblåsarfunktion.  
 
3.5.1 Egenskaper bland de undersökta UoH 
 
Det som främst skiljer universitet från högskolor handlar om att få utfärda examina, där 
högskolor måste ansöka om examenstillstånd i större utsträckning än vad universiteten måste 
göra (Universitetskanslersämbetet, u.å.-b). Till exempel så måste högskolor ansöka om 
examenstillstånd när det gäller att få utfärda master- och forskarexamen (ibid). I studien 
återfinns två högskolor, Högskolan i Skövde och Malmö högskola, resterande har 
universitetsstatus. Förutom detta karaktärsdrag är de deltagande UoH olika stora i förhållande 
till antal årsarbetskrafter, se tabell 1 nedan.  
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Tabell 1     Antal årsarbetskrafter inom sju svenska UoH (Källa: Årsredovisningar 2016) 

 
 
I studien gjordes en definition utifrån storleken där gränsen för stora UoH är mer än 1 000 
årsarbetskrafter. Detta innebär att Högskolan i Skövde definieras som en liten UoH medan de 
övriga sex som stora UoH. Vidare kan ytterligare ett karaktärsdrag skilja UoH åt, beroende på 
om det är en teknisk UoH eller inte. Högskolan i Skövde, Malmö högskola samt Stockholms 
universitet är inte tekniska UoH. Förutom Kungliga tekniska högskolan och Luleå tekniska 
universitet har både Linköpings universitet och Lunds universitet en teknisk högskola som är 
en del av universitetet. Det är således endast Högskolan i Skövde, Malmö högskola samt 
Stockholms universitet som inte har något tekniskt vetenskapsområde av de sju undersökta 
UoH i studien.  
 
3.6 Val av respondenter 
 
I förstudien framgick det att vilka som var involverade i utformningen av den interna styrningen 
och kontrollen kunde skilja sig åt. Urvalet av respondenter utgick därmed delvis från den 
kunskap som förstudien bidrog med. Totalt deltog tretton respondenter i studien från de sju 
olika UoH. Respondenternas befattning på respektive UoH skiljde sig åt, vilket beror på att 
UoH ser olika ut, till exempel rörande om de hade en internrevision eller inte. Se tabell 2 för en 
översikt gällande respondenternas befattning på respektive UoH.  
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Tabell 2     Respondenternas befattning på de sju undersökta svenska UoH 

 
 
För att komma i kontakt med relevanta respondenter togs först kontakt med rektorerna på 
utvalda UoH alternativt prorektor på vissa UoH som vid tillfället inte hade någon rektor. 
Kontakt togs även med internrevisor på de UoH som hade en sådan. Förfrågan om medverkan 
skedde via mejl till samtliga respondenter. Tanken var att få kontakt med fler än en person som 
kunde vara lämpad att svara på frågor om visselblåsning och intern styrning och kontroll. Detta 
eftersom det var av intresse att erhålla olika perspektiv om det undersökta fenomenet. Genom 
att kontakta rektor och internrevisor var också förhoppningen att dessa kunde hänvisa till andra 
relevanta respondenter, vilket gav goda resultat.  
 

3.7 Datainsamling 
 
Totalt intervjuades tretton respondenter på de sju olika svenska UoH som på något sätt var 
involverade i den interna styrningen och kontrollen och hade kunskap om 
visselblåsarfunktionen. Förutom intervjuer skedde även en kompletterande datainsamling 
genom att studera olika typer av dokument från de utvalda UoH, se bilaga 1. Vissa dokument 
skickades av respondenterna medan andra återfanns på UoH hemsida. De dokument som 
studerades var policys och olika typer av riktlinjer för rapporteringen av misstänkta 
oegentligheter. I dokumenten söktes kompletterande information rörande tillvägagångssättet 
för rapporteringsprocessen gällande misstänkta oegentligheter samt information gällande 
repressalier och anonymitet.  
  
Vid varje UoH deltog två respondenter med undantag på Lunds universitet där det endast var 
en respondent. Intervjuerna skedde till övervägande del via telefon. Två av tretton intervjuer 
skedde dock på plats vid Luleå tekniska universitet. Då de övriga respondenterna var 
geografiskt utspridda utfördes telefonintervjuer för att det både var ett kostnads- och 
tidseffektivt sätt att utföra intervjuerna på vid sådana förutsättningar. Intervjuerna bokades in i 
förhand med respondenterna och den tid som avsattes för varje intervju var cirka 20 minuter, 
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detta då telefonintervjuer inte bör vara längre än så (Frey, 2004 i Bryman & Bell, 2013). De 
flesta intervjuerna varade runt 20-25 minuter, det fanns dock undantag där två av intervjuerna 
tog cirka 15 minuter respektive 55 minuter. Detta berodde dels på att vissa respondenter gav 
utförligare och mer ingående svar än andra. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att 
intervjuaren inte ser den person som den intervjuar, vilket gör att kroppsspråket går förlorat 
(Bryman & Bell, 2013). Samtidigt kan telefonintervjuer vara till sin fördel då det kan undvika 
att respondentens svar påverkas av till exempel intervjuarens ålder eller etniska bakgrund (ibid).  
  
Intervjuerna spelades in efter godkännande från respondenterna, vilket skedde i tolv av tretton 
intervjuer. Genom att spela in intervjuerna kunde all relevant information fångas upp samt att 
transkriberingen underlättades, på detta sätt stärktes också tillförlitligheten i studien. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av både mobiltelefon i flightmode och dator i en tyst och 
stillsam miljö för att öka ljudupptagningens kvalité. Ljudinspelningen via mobiltelefon och 
dator testades även innan intervjuerna för att säkerställa att ljudet höll en god kvalité. Både 
mobiltelefon och dator användes för att ha en backup om det skulle uppstå problem vid någon 
av inspelningarna. I det fallet där intervjun inte spelades in fördes noga anteckningar under 
intervjutillfället. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer där en och samma person 
utförde intervjuerna och den andra förde anteckningar. Anledningen till att den ena förde 
anteckningar var om det skulle uppstå problem med ljudinspelningen vid intervjuerna.  
  
I studien tillämpades semistrukturerade intervjuer eftersom det skapar flexibilitet men även 
tillför en viss struktur (Bryman & Bell, 2013). Semistrukturerade intervjuer utgår från ett antal 
teman, så kallad intervjuguide (ibid). I studien utformades intervjuguiden huvudsakligen utifrån 
fem teman med utgångspunkt i analysmodellen som återfinns i kapitel två. Dessa teman var 
utbildning, organisatoriskt stöd, organisatoriskt skydd, uppströms kommunikation och 
riskhantering. Genom att intervjun utgick från en intervjuguide som på förhand hade ett antal 
bestämda teman tillfördes en struktur i intervjuerna. Samtidigt är det vid semistrukturerade 
intervjuer möjligt att ställa följdfrågor samt att frågorna inte behöver ställas i den ordning som 
de kommer (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). Vid intervjuerna ställdes följdfrågor när 
det uppkom oklarheter eller intressanta svar som väckte frågor, i vissa fall ställdes även frågorna 
i annan ordning än den som intervjuguiden följde. De frågor som ställdes vid intervjuerna 
utformades med hjälp av tidigare studier och litteratur inom ämnet, se bilaga 2. Den första 
intervjun som genomfördes och som även inkluderades i resultatet sågs som en pilotstudie för 
att säkerställa att frågorna uppfattades på ett korrekt och önskvärt vis, vilket resulterade i att 
små korrigeringar av intervjuguiden gjordes. Frågorna var fortfarande densamma efter 
korrigeringarna eftersom att ändringarna endast bestod av omformuleringar av frågorna. Detta 
för att de skulle uppfattas på korrekt sätt. 
 
3.8 Analysmetod 
 
I takt med datainsamlingen av de 13 intervjuer som utfördes i studien påbörjades 
transkriberingen av de inspelade intervjuerna, transkriberingen skedde således löpande under 
processens gång. Den insamlade empirin bestod efter transkribering av cirka 70 sidor text. 
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Genom att transkribera materialet blev det möjligt att fånga upp respondenternas svar och på så 
sätt kunna utföra en noggrann analys av materialet (Bryman & Bell, 2013). Därefter inleddes 
analysen av det transkriberade materialet genom att dela in texten efter olika teman. Detta är en 
lämplig analysmetod vid kvalitativa studier för att skapa struktur när materialet vid sådana 
studier vanligtvis är omfattande (Denscombe, 2009). Det insamlade materialet analyserades 
kontinuerligt under större delar av processen, vilket enligt Bryman och Bell (2013) benämns 
som en iterativ analysprocess. Detta innebar således att den teoretiska referensramen och den 
analysmodell som tagits fram har varit i åtanke både före, under och efter intervjuerna.  
  
För att skapa en överblick av det insamlade materialet sammanställdes alla respondenternas 
svar på respektive fråga. Detta gjordes genom att skriva upp varje fråga på vardera A4-papper 
där respondenternas svar vid respektive UoH presenterades. På detta sätt kunde varje fråga 
analyseras vilket underlättade processen att urskilja olika mönster. Detta gjorde det möjligt att 
på ett snabbt sätt se vilka likheter och skillnader som fanns mellan de undersökta UoH. Som 
tidigare nämnt delades materialet in efter olika teman. Dessa teman grundades på den 
analysmodell som återfinns i den teoretiska referensramen där de integrerade faktorerna 
utgjorde olika teman. De centrala temana var således utbildning, organisatoriskt stöd, 
organisatoriskt skydd, uppströms kommunikation samt riskhantering. Redan vid utformningen 
av intervjuguiden var analysmodellen i åtanke vilket gjorde att frågorna delades in efter de 
teman som även var aktuell för analysen. För att ytterligare underlätta analysprocessen gjordes 
en tabell med UoH olika egenskaper, där de kategoriserades utifrån storlek, 
universitetsstatus/högskolestatus samt om det var en teknisk eller icke teknisk UoH. På detta 
sätt kunde även här olika mönster urskiljas när tabellen gav en tydlig översikt för vilka 
egenskaper UoH hade gemensamt samt vad som skiljde dem åt.  
  
Studien syftar bland annat till att analysera graden av faktorernas betydelse för integrationen 
mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH. Syftet i denna studie är 
inte att mäta graden av integration, utan här är det frågan om att förstå om det råder en lägre 
eller högre grad av integration och vad detta kan bero på. I den meningen är graden av 
integration av kvalitativ karaktär. 
 
3.9 Metodproblem 
 
3.9.1 Trovärdighet och äkthet 
 
Att utforma en studie är inte problemfritt och genom att på förhand vara medveten om de 
problem som kan uppkomma har åtgärder tagits för att öka studiens trovärdighet och äkthet. 
Detta är två begrepp som är lämplig att använda vid kvalitativa studier för att bedöma dess 
kvalité (Lincoln & Guba, 1985 i Bryman & Bell, 2013). Trovärdighet inkluderar fyra kriterier: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse.  
  
Tillförlitlighet handlar om att säkerställa att studien genomförts på ett korrekt sätt enligt de 
regler som finns. Respondentvalidering är ett sätt att öka trovärdigheten inom kvalitativ 
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forskning, det innebär att de personer som deltagit i studien kan bekräfta att studiens innehåll 
stämmer överens med den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). 
Studiens tillförlitlighet styrktes genom att de personer som intervjuades fick ta del av ett utkast 
av resultatet och på så vis kunde de bekräfta att materialet stämde överens med verkligheten. 
Detta gjorde att författarna fick en bekräftelse på att de tolkat respondenterna på rätt sätt.  
  
Det andra kriteriet överförbarhet handlar om huruvida resultatet går att överföra till ett annat 
sammanhang (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016). Genom att föra en detaljerad 
redogörelse för studiens tillvägagångssätt och val byggs en så kallad databas som gör det 
möjligt för andra att bedöma studiens överförbarhet (Guba & Lincoln, 1994 i Bryman & Bell, 
2013). För att uppfylla en hög grad av överförbarheten har således studiens tillvägagångssätt 
och metodval beskrivits noggrant och en argumentation har förts för de val som gjorts. 
  
Pålitlighet som är det tredje kriteriet innebär att studien ger en fullständig och tillgänglig 
beskrivning av alla de olika delarna i processen (Bryman & Bell, 2013). Både handledare och 
seminariedeltagare har granskat arbetet och gett kontinuerlig respons under hela processen. 
Genom att externa granskare har kommit med synpunkter på studiens innehåll, vilket författarna 
tagit hänsyn till, har studiens pålitlighet stärkts.  
  
Det fjärde och sista kriteriet är bekräftelse och handlar om att det är svårt att uppnå en objektiv 
sanning eftersom att forskning är en tolkningsprocess (Denscombe, 2016). Det är därför viktigt 
att ta hänsyn till att inte låta personliga åsikter påverka studien. Genom att detta varit i åtanke 
under hela processen har bekräftelsen ökat. Vidare har detta också tagits i beaktning bland annat 
vid intervjuerna där båda författarna deltog för att på så vis styrka att resultatet i största möjliga 
mån inte påverkats av personliga värderingar.  
  
När det kommer till att bedöma studiens äkthet har beaktning tagits till huruvida studien ger en 
rättvisande bild (Bryman & Bell, 2013). Detta handlar om den grupp människor som studerats 
och om deras uppfattningar avspeglas på ett rättvist sätt i studien (ibid). Genom att 
respondenterna som intervjuats haft olika befattningar inom UoH samt att det tydligt framgått 
respektives roll har äktheten stärkts.  
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4. Resultat  
I detta kapitel presenteras studiens resultat med material bestående av intervjuer samt 
information hämtad från olika dokument rörande rapportering av oegentligheter vid svenska 
UoH. Vidare är kapitlet strukturerat med en rubrik för respektive UoH, där centrala delar lyfts 
fram. 
 
4.1 Högskolan i Skövde 
 
På Högskolan i Skövde intervjuades Carina och Inga-Lena. Carina är 
planeringschef/avdelningschef för rektors kansli på Högskolan i Skövde. Carina sitter med i 
ledningsgruppen och är involverad i den interna styrningen och kontrollen på olika sätt, i olika 
frågor. Inga-Lena är verksamhetscontroller på Högskolan i Skövde och tillhör också rektors 
kansli. Carina och Inga-Lena är båda involverade i den interna styrningen och kontrollen genom 
att de ansvarar bland annat för frågor kring årsredovisningen, verksamhetsplaner och 
handlingsplaner.  
  
Visselblåsarfunktion 
På Högskolan i Skövde har det under 2015 pågått ett stort arbete vad gäller korruption och 
oetiskt handlande. I dagsläget finns det en policy mot korruption och oetiskt handlande, men 
det finns ingen uttalad visselblåsarfunktion. Under arbetet 2015 hölls en diskussion kring 
benämningen som resulterade i att den inte skulle kallas för en visselblåsarfunktion. 
  
I policyn framgår det hur en ska gå tillväga om den upplever sig illa behandlad eller ser 
missförhållanden som avviker från policyn. Enligt policyn ska missförhållanden eller 
avvikelser rapporteras till närmaste chef om det anses lämpligt, annars uppmanas en att vända 
sig till en särskild funktion som tar emot tips. De funktioner som har ett ansvar att ta emot och 
utreda missförhållanden är HR-chef, ledningen för avdelningen för utbildnings- och 
studentstöd, verksamhetscontroller samt representant för rådet för forskningsetiska frågor. Till 
dessa funktioner kan personer ringa, mejla eller gå förbi. Beroende på frågans art, tas det sedan 
vidare till nästa instans för att undersöka ärendet vidare. Vill missförhållanden inte rapporteras 
internt har högskolan gett möjligheten att rapportera externt till högskolans juristkonsult MAQS 
Advokatbyrå Stockholm AB.  
  
Införandet av policyn mot korruption och oetiskt handlande gjordes då det var centralt att skicka 
signaler till personalen att om de ser eller hör någonting ska de inte vara rädd för att anmäla. 
Det ska alltså finnas en möjlighet att rapportera om någonting inte känns bra. En annan orsak 
var att en person som högskolan haft kontakt med vid institutet mot mutor och korruption, gav 
råd om att införa en sådan funktion samt visade på andra myndigheter som infört en sådan 
funktion på ett lyckat sätt.  
  
Medarbetarna vid Högskolan i Skövde har fått kännedom om policyn på olika sätt. Dels genom 
att den delades ut i varje anställds fack samt att varje medarbetare var närvarande vid en 
obligatorisk utbildningsdag i samband när policyn antogs, där de presenterade funktionen. 
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Sedan finns den även tillgänglig på intranätet. Som nyanställd finns det också ett eget ansvar 
att ta reda på och läsa de policys och dokument som finns. Då policyn är lättillgänglig och 
lägger stor vikt vid att utreda och vidta åtgärder vad gäller missförhållanden, såsom att en 
person som anmäler aldrig ska behöva utsättas för repressalier tycker Carina och Inga-Lena att 
det råder hög uppmuntran till att blåsa i pipan1. På Högskolan i Skövde finns det möjlighet att 
anmäla oegentligheter anonymt och det framgår även tydligt i policyn att den som gör en 
anmälan ska ha den möjligheten. Genom att gå utanför organisationen och ta kontakt med 
MAQS advokatbyrå kan anonymiteten garanteras.  
  
Risker och oegentligheter 
I samband med det stora arbetet som Högskolan i Skövde gjorde, utförde de samtidigt en 
riskanalys där de ringade in vart risken i organisationen kan finnas. Både Carina och Inga-Lena 
uppger att där den största risken för att oegentligheter kan uppkomma är vid upphandling, inköp 
samt representation. Den risk som de såg som näst störst var myndighetsutövning och hantering 
av känslig information. Bisysslor2 är ett område där det råder ganska stor risk. Detta på grund 
av att det kan finnas en gråzon för vad som är rimligt att göra eller inte göra. Ett annat komplext 
område inom universitetsvärlden är oredlighet i forskning.  
  
Hur Högskolan i Skövde arbetar för att motverka och minimera riskerna för oegentligheter är 
genom att föra en dialog med anställda samt utbilda och hålla policydokumenten uppdaterade. 
Policyn försöker de hålla väldigt verksamhetsnära, med riktiga exempel från verkligheten så att 
anställda ska känna igen sig. De försöker hålla uppmärksamhet på att de är en myndighet och 
de är inte fria att göra vad de vill. En annan sak som högskolan gör är att alla måste anmäla 
bisysslor, även de som inte har någon måste anmäla detta. Om högskolan använder 
visselblåsning som ett hjälpmedel för att upptäcka och eventuellt förebygga oegentligheter 
råder det delade meningar om, Carina anser att de inte gör det på grund av att det inte har 
kommit in så mycket ärenden, medan Inga-Lena skulle säga att de använder det då det är 
meningen att de ska det.  
  
Information och kommunikation  
På Högskolan i Skövde finns det olika spridning på hur informationen inom organisationen 
förmedlas. Det förmedlas dels via intranätet som är huvudkällan men också via mejl från chefer. 
Vissa institutioner har även nyhetsbrev. Sedan har också rektor samlingar där information 
lämnas ut och där aktuella händelser tas upp. Informationsflödet fungerar mestadels uppifrån 
och ner, är det information som kommer från ledningen så är chefer bärare av informationen 
till nästa nivå. På intranätet nås dock alla nivåer samtidigt.  
 

                                                
1 Trots att resultatet visat att ingen av de undersökta UoH använder sig av benämningen visselblåsarfunktion har 
författarna ändå valt att redovisa resultatet med begrepp som att blåsa i pipan eftersom att frågorna i intervjuguiden 
var ställda på det viset, se intervjuguiden som återfinns i bilaga 2. Liknande begrepp så som att blåsa i pipan samt 
visselblåsning kommer också att återfinnas i hela resultatkapitlet. 
2 Bisysslor inom UoH kan exempelvis vara forskare eller professorer som har sitt eget företag och åker runt och 
föreläser eller att många professorer har styrelseuppdrag eller utbildningsuppdrag vid sidan om. 
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4.2 Kungliga tekniska högskolan 
 
På Kungliga tekniska högskolan intervjuades två personer, Per-Anders och Camilla. Per-
Anders är utredare vid Kungliga tekniska högskolan, där han har hand om riskanalysen som är 
kopplad till den interna styrningen och kontrollen. Camilla är internrevisionschef på Kungliga 
tekniska högskolan och hennes uppgift är att granska att det finns en god intern styrning och 
kontroll inom alla områden samt granskar att den fungerar.  
  
Visselblåsarfunktion 
I statskontorets undersökning tycker Camilla det var otydligt vad som menas med en 
visselblåsarfunktion eftersom alla myndigheter ska ge möjligheten att rapportera oegentligheter 
och missförhållanden. Detta är något som finns i grundlagen, så kallad meddelarfrihet. 
Kungliga tekniska högskolan har därmed inte någon formaliserad visselblåsarfunktion utan det 
finns möjlighet att rapportera oegentligheter eller missförhållanden. Detta kan ske till sin 
närmsta chef, förvaltningschef eller rektor berättar Camilla. Det finns trots allt riktlinjer för hur 
mutor och bestickning ska hanteras samt en etisk policy. Det finns även ett beslut om att införa 
en formaliserad visselblåsarfunktion och den håller nu på att framarbetas. Anledningen till 
varför en visselblåsarfunktion ska införas tror Per-Anders är en konsekvens av bland annat 
Macchiariniaffären. Han menar att det alltid finns en risk för oegentligheter inom forskning 
vilket kan skada varumärket allvarligt.  
  
Det finns möjlighet att lämna anonyma tips i en funktionslåda som ska finnas på varje 
avdelning. Annars menar Camilla att det är svårt att vara anonym om anmälaren önskar 
återkoppling, då personen måste uppge sitt namn. När det gäller vad som händer efter någon 
blåst i pipan menar Camilla även här att det faller under grundlagen, där det finns ett skydd i 
och med meddelarfriheten.  
  
Det är sin närmsta chef som ska ge information om vilka riktlinjer det finns, vilket Camilla tror 
skulle kunna bli bättre genom att ha en formaliserad visselblåsarfunktion som ger en tydligare 
signal till medarbetarna. Genom att universitetet i allmänhet har en väldigt hög grad av dialog 
och kritiskt granskande tycker Camilla att uppmuntran till medarbetarna att blåsa i pipan är 
ganska hög. Å andra sidan menar hon dock att det kanske finns en högre riskacceptans på 
universitetet för vad som är acceptabelt att göra. Per-Anders tycker att uppmuntran är väldigt 
hög i och med att det är en akademisk och kritisk miljö, där man granskar varandra.  
  
Risker och oegentligheter 
Camilla anser att största risken för oegentligheter ligger vid bisysslor och Per-Anders skulle 
säga att det finns större risk för forskningsfusk, mutor eller att det läcker företagshemligheter 
genom spionage eftersom att de har kärnkraftsforskning. Andra typer av oegentligheter som 
kan uppkomma på UoH är olika typer av ekonomiska oegentligheter. Högskolan arbetar på 
många olika sätt för att motverka och minimera riskerna för oegentligheter, dels med att ha ett 
tydligt regelverk, kontroller och uppföljningar där man till exempel tittar på bisysslor. När det 
kommer till forskningsfusk menar Per-Anders att det är ett slags självreglerande system då de 
har kollegial granskning. Camilla skulle även säga att visselblåsning används som ett 
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hjälpmedel för att upptäcka och eventuellt förebygga oegentligheter eftersom att det är en stor 
arbetsplats, där det är viktigt att få information om saker de inte själva ser.  
  
Information och kommunikation 
Information förmedlas ut via intranät och arbetsplatsträffar där medarbetarna träffar sin chef 
samt via den interna tidningen. Det finns en tänkt linje som går uppifrån och ner, där rektor 
informerar och chefer ska i sin tur informera sina medarbetare och så vidare. Sen finns det även 
nätverkssystem där till exempel ekonomiadministratörer är ett nätverk, dessa nätverk träffas 
regelbundet och möjliggör ett informationsflöde i sidled. Kommunikationen sker alltså både 
uppifrån och ner samt i sidleds. Camilla menar att det finns stora förbättringar att göra då det 
tappas information på vägen och de jobbar därför också med ett projekt för hur information på 
bästa sätt ska spridas i verksamheten. Per-Anders menar också att informationsflödet mellan 
olika nivåer i verksamheten fungerar sisådär då det är en disparat organisation där mycket olika 
saker ryms under samma tak. 
 
4.3 Linköpings universitet  
 
På Linköpings universitet intervjuades Leif och Jenny. Leif är internrevisionschef och arbetar 
med att granska den interna styrningen och kontrollen på universitetet. Jenny är 
universitetsjurist och är inte dagligen involverad i den interna styrningen och kontrollen utan 
får ibland uppdrag som berör den interna styrningen och kontrollen.  
  
Visselblåsarfunktion 
Linköpings universitet har en handläggningsordning för hur olika anmälningar om misstänkta 
oegentligheter ska hanteras men kallar det inte för en visselblåsarfunktion. I 
handläggningsordningen finns instruktioner om vem anmälan om misstänkta oegentligheter ska 
göras till. Finns det misstankar om oegentligheter mot en anställd på universitet ska anmälan 
göras till ställföreträdande förvaltningschef nu kallad biträdande universitetsdirektör eller till 
sin närmsta chef som i sin tur ska ta vidare anmälan till biträdande universitetsdirektör. Skulle 
det röra sig om en okänd person eller extern person som misstänks ska anmälan istället göras 
till säkerhetschefen eller till sin närmsta chef som tar vidare anmälan till säkerhetschefen.  
  
2011 utfördes en granskning avseende oegentligheter och 2012 togs ett beslut om de rutiner 
som ska tillämpas vid misstänkta oegentligheter. Senare togs ett nytt beslut 2015 om denna 
handläggningsordning som tidigare nämnts som då skulle ersätta det gamla beslutet. 
Universitetsjuristen Jenny tror att anledningen till varför universitetet upprättat 
handläggningsordningen handlar om att skapa ordning, kunna följa upp sådana frågor, försöka 
minimera riskerna eller se till att personer får stå till svars för eventuella felaktigheter.  
I handläggningsordningen framgår det att det finns möjlighet att lämna en anonym anmälan. 
Det är dock upp till anmälaren själv att se till att inte avslöja sitt namn för att universitet ska 
kunna garantera anonymitet, då handlingar som upprättas i en myndighet blir allmänna 
handlingar. Det finns dock inte uttalat i handläggningsordningen om vad som händer efter 
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någon blåst i pipan. Det finns alltså inte uttalat om något skydd för visselblåsare mot 
repressalier.  
  
Medarbetarna på Linköpings universitet får bland annat kännedom om 
handläggningsordningen genom vissa utbildningar som bland annat Jenny håller. Det kan vara 
utbildningar om förvaltningsrätt eller utbildningar om mutor och jäv. Dessa utbildningar är 
riktade till olika enheter eller avdelningar där det finns ett behov, vilket innebär att inte alla 
anställda tar del av den utbildningen. Vidare finns den på intranätet men hur allmänt känd den 
är bland medarbetarna kan Jenny inte svara på. 
  
I vilken utsträckning universitetet uppmuntrar medarbetare att blåsa i pipan menar Leif inte är 
något som görs tillräckligt bra, detta eftersom det är svårt från ett medarbetarperspektiv att hitta 
hur en ska gå tillväga. Jenny säger däremot att eftersom det finns en handläggningsordning så 
vill universitetet att misstänkta oegentligheter ska anmälas.  
  
Risker och oegentligheter 
Leif menar att den största risken för oegentligheter handlar om den ekonomiska biten då det 
finns mycket olika delar i den biten samt att det är många inblandade. Vidare bedömer Jenny 
att det är störst risk för dataintrång, därför att det kan vara svårt för en enskild medarbetare att 
bedöma vad som är rätt och fel samt misstag gällande upphandlingsregler eftersom de är 
invecklade och kan vara svåra att förstå. Förutom detta kan forskningsfusk vara en typ av 
oegentlighet som kan uppkomma på UoH samt att lärare och studenter fuskar tillsammans 
gällande betyg eller liknande. 
  
För att motverka och minimera riskerna för oegentligheter försöker Linköpings universitet 
informera och ha utbildningar. Det finns även olika typer av kontroller såsom attestfunktioner 
och beloppsgränser samt att utbetalningar ska godkännas av minst två personer. Om huruvida 
Linköpings universitet använder visselblåsning som ett hjälpmedel för att upptäcka och 
eventuellt förebygga oegentligheter tycker Leif att de är dåliga på. Han tror inte att de använder 
visselblåsning som ett verktyg för att säkerställa att de har en bra organisation i den interna 
styrningen och kontrollen. Jenny däremot skulle säga att det är något de använder för att 
framförallt upptäcka oegentligheter.  
  
Information och kommunikation  
Information på Linköpings universitet förmedlas ut bland annat via intranätet och mejl samt 
olika typer av utbildningar. Kommunikationen sker för det mesta uppifrån och ner med vissa 
undantag, där institutionerna arbetar ganska självständigt kommuniceras inte allt uppåt. 
 
4.4 Luleå tekniska universitet 
 
Vid Luleå tekniska universitet intervjuades universitetsjuristen Alf och internrevisionschefen 
Johanna. Alf har utformat de riktlinjer och styrdokument som finns inom oredlighetsområdet 
vid Luleå tekniska universitet. Det handlar bland annat om allmänna oredlighetsfrågor som 
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bedrägerier och liknande oredligheter men också jävsfrågor, mutor och vetenskaplig oredlighet. 
Johannas uppgift är att granska att universitetets interna styrning och kontroll med rimlig 
säkerhet uppfyller kraven i myndighetsförordningen men också att lämna förbättringsförslag 
vad gäller den interna styrningen och kontrollen.  
  
Visselblåsarfunktion 
Luleå tekniska universitet kan inte sägas ha en visselblåsarfunktion som den beskrivs i 
Statskontorets rapport “Visselblåsarfunktioner i staten” menar Johanna, men de har ett flertal 
olika riktlinjer inom området. I riktlinjerna finns det information om hur handläggning av 
oredlighetsärenden ska gå till vid misstanke om oegentligheter samt vem en ska vända sig till. 
Vid misstanke om oegentligheter ska närmaste chef informeras, som i sin tur har i uppgift att 
anmäla det vidare till universitetets chef för verksamhetsstödet som ska fatta beslut om de ska 
inleda en utredning. Det finns också möjlighet att direkt vända sig till universitetets chefsjurist 
vid misstanke om oegentlighet. Finns det misstanke om vetenskaplig oredlighet ska en skriftlig 
anmälan upprättas och lämnas till rektor. Anmälan kan även göras till prefekt eller till 
universitetsjuristen i annan form, men då måste den som tagit emot anmälan upprätta en skriftlig 
som lämnas vidare till rektor.  
  
Syftet med riktlinjerna är att upprätthålla en strukturerad och rättssäker handläggningsordning 
och en ordnad ledning och styrning. Att ha interna regler och riktlinjer är ett sätt att tydliggöra 
för verksamheten, vad som gäller vid Luleå tekniska universitet och ska bidra till ett 
ändamålsenligt effektivt arbetssätt i enlighet med extern lagstiftning. Riktlinjerna finns på 
universitetets internwebb där medarbetarna har tillgång till dem. Alf menar att det inte finns 
några särskilda aktiviteter för att uppmuntra medarbetare att blåsa i pipan, han beskriver det 
som en ganska tyst tillvaro då antal ärenden är mycket blygsam.  
  
Möjligheten att anmäla anonymt framgår inte uttryckligen i de riktlinjer som finns, utan om 
någon vill lämna ett tips anonymt måste denne se till att inte uppge sitt namn. Alf menar dock 
att det inte generellt går att garantera anonymitet. En anmälare är skyddad mot repressalier 
enligt riktlinjerna om vetenskaplig oredlighet där det står skrivet att den som i god tro lämnat 
in en anmälan, inte ska utsättas för negativa konsekvenser av sitt handlande även om ärendet 
läggs ned. Något liknande framgår dock inte av övriga riktlinjer.  
  
Risker och oegentligheter 
Alf tycker inte att det är någon oegentlighetstyp som sticker ut som en större risk, men om han 
skulle nämna något som är särskilt känsligt är det jävsfrågor och oredlighet i forskning. Det är 
en risk att personer exempelvis gynnar sig själv i samband med ett forskningsprojekt eller egna 
företagsverksamheter, detta på grund av att det råder en svår balansgång. Det kan också vara så 
att utomstående uppdragsgivare försöker påverka hur resultat presenteras eller liknande. Några 
andra exempel på oegentligheter som kan uppkomma på UoH som tas upp i dokumentet om 
riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter är missbruk eller förskingring av 
universitetets resurser, missbruk av förtroendeställning, jäv, bisysslor samt brister i god 
affärssed i samband med upphandling.  
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På Luleå tekniska universitet finns det utöver riktlinjerna inga särskilda former för att motverka 
eller minimera risker för oegentligheter menar Alf. Han tycker att de hade kunnat få större 
utrymme i riskanalyserna. I och med att det inte informeras om eller uppmuntras att blåsa i 
pipan används inte visselblåsning som ett hjälpmedel för att upptäcka och eventuellt förebygga 
oegentligheter. Alf säger att det är en öppning för den som vill påtala en oegentlighet utan att 
själv kliva fram.  
  
Information och kommunikation  
Informationen förmedlas på olika sätt beroende vilken typ av information det handlar om. Det 
finns bland annat en internwebb, möten på olika nivåer med olika sammansättningar samt 
arbetsplatsträffar där medarbetarna ska få information om vad som händer på sin arbetsplats. 
Det är även chefens roll att förmedla information vidare till sina medarbetare. Kommunikation 
och information sker dels uppifrån och ner men även nerifrån och upp i och med Luleå tekniska 
universitets samverkansavtal och process för beredning av beslut. Alf menar dock att det finns 
brister i systemet, att informationen inte förmedlas ut eller tas vidare mellan olika nivåer.  
 
4.5 Lunds universitet 
 
Vid Lunds universitet intervjuades Magnus. Magnus är verksamhetscontroller på Lunds 
universitet och är projektledare för arbetet med den interna styrningen och kontrollen.  
  
Visselblåsarfunktion 
Lunds universitet har ingen uttalad visselblåsarfunktion men det finns två dokument som 
reglerar sådana frågor. Första dokumentet heter riktlinjer för hantering av misstänkta 
oegentligheter och det andra är föreskrifter för handläggning av ärenden om misstänkt 
vetenskaplig oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat 
utvecklingsarbete. Båda de här dokumenten reglerar hur handläggningsordningen går till, vad 
som händer när en anmälan tas emot och hur ärendet ska beredas. När någon misstänker en 
oegentlighet ska detta anmälas direkt till förvaltningschefen alternativt till prefekt eller 
motsvarande som i sin tur omgående ska vidarebefordra det till förvaltningschefen. Om 
anmälan gäller förvaltningschefen ska anmälan göras till rektor. När det finns misstanke om 
vetenskaplig oredlighet ska en skriftlig anmälan göras direkt till förvaltningschefen. Det finns 
möjlighet i båda kategorierna att anmäla misstänkta oegentligheter och oredligheter anonymt, 
men Magnus menar att det inte går att garantera till 100 procent om inte ett brev lämnas in utan 
underskrift, då är det mer eller mindre vattentätt säger han. De personer som anmäler misstankar 
ska inte bli utsatta för repressalier, det är något som är inbyggt i systemet anser Magnus. Det 
står uttryckligen i dokumentet om misstänkt vetenskaplig oredlighet att den som anmäler i god 
tro ska inte utsättas för repressalier som en effekt av sitt handlande, även om misstanken inte 
har styrkts.  
  
Anledningen till valet att införa riktlinjer är för att värna om kärnverksamheten, som är 
forskning och utbildning. Det är viktigt att det upptäcks och reds ut ordentligt samt att den som 
fuskat får relevanta konsekvenser, då är det viktigt att Lunds universitet uppmuntrar till att 
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forskningsfusk anmäls. Samma sak gäller med oegentligheter, att det anmäls vid misstanke 
samt att det tas hand om på ett strukturerat sätt.  
  
Dokumenten finns tillgängliga på webben, i en samling dokument som kallas för regelverket. 
Dessa är tillgängliga för medarbetarna men om de går in och tittar på dokumenten är dock 
okänt. Lunds universitet har olika internutbildningar, såsom introduktioner för nyanställda och 
olika typer av chefsutbildningar samt kompetensutveckling, men om dokumenten tas upp på de 
olika utbildningarna för anställda vet inte Magnus. Om de anställda uppmuntras till att blåsa i 
pipan kan inte riktigt Magnus svara på då han inte vet hur välkända de är, men han menar ändå 
att det är väl därför den här typen av dokument finns.  
  
Risker och oegentligheter 
Magnus tror att det finns störst risk för att det uppkommer oegentligheter inom upphandling 
och inköp på Lunds universitet. Detta eftersom det är en decentraliserad organisation där 
exempelvis forskningsgrupper på institutionerna jobbar väldigt självständigt. Det finns även 
större risk för oegentligheter kring bisysslor där det kan finnas en gråzon för vad som är rimligt 
att göra och inte. Andra typer av ekonomiska oegentligheter kan också uppkomma till 
exempelvis vid lönehantering, frågor kring reseförskott, reseräkningar och utlägg. Det finns 
även en risk för myndighetsutövning och myndighetsansvar gentemot studenter.  
  
Riskhanteringen på Lunds universitet styrs centralt och Magnus menar därmed att det är ganska 
svårt att upptäcka och förebygga oegentligheter då det är svårt att komma ut i kapillärerna ner 
till forskarnivå. Magnus skulle säga att de använder visselblåsning som ett hjälpmedel eftersom 
de har dokument som säger hur det ska hanteras.  
  
Information och kommunikation  
På Lunds universitet finns det en webbsida samt en medarbetarsida som riktar sig mer internt. 
Sedan har universitetet också mötesstrukturer som i stora delar handlar om att kommunicera 
och informera, där träffas olika grupper varannan vecka och på så vis förs information vidare 
mellan olika nivåer såsom ledning, rektor och fakultetsnivåer. Eftersom det är en 
decentraliserad verksamhet är fakulteterna väldigt självständiga. De fungerar på många sätt som 
enskilda högskolor där rektor för vidare information till dekanen på varje fakultet, hur 
informationsflödet sedan sprids vet Magnus inte, han menar att det är svårt att ge en samlad 
bild över informationsflödet på Lunds universitet. 
 
4.6 Malmö högskola 
 
Vid Malmö högskola intervjuades Staffan och Elisabet. Staffan är internrevisionschef och 
granskar att den interna styrningen och kontrollen fungerar i verksamheten samt lämnar förslag 
på hur systemet kan förbättras. Elisabet är planeringskoordinator på Malmö högskola och 
arbetar med den interna styrningen och kontrollen genom att ge stöd till verksamheten i 
riskhanteringen, hur man ska göra riskanalyser. Elisabet arbetar även med att ge bedömningar 
av den interna styrningen och kontrollen på högskolan.  
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Visselblåsarfunktion 
På Malmö högskola finns ett beslut om att internrevisionen även ska fungera som en 
visselblåsarfunktionen. Det är alltså internrevisionschefen som tar emot anmälningar om 
misstänkta oegentligheter och som sedan tar beslut om ärendet ska tas vidare. Förutom detta 
kan anställda även vända sig till sin närmsta chef. Anmälan till internrevisionen kan ske på 
olika sätt, exempelvis via mejl eller telefon. I riktlinjerna mot korruption och oetiskt handlande 
framgår det hur rapporteringen av missförhållanden kan ske. Det ska vara möjligt att anmäla 
misstankar om oegentligheter anonymt. Anonymiteten kan garanteras genom internrevisionen 
där det går att anmäla misstankar om oegentligheter genom internrevisorns privata nummer. På 
detta sätt blir uppgifter på telefonloggen och så vidare inte en allmän handling och omfattas 
därmed inte av offentlighetsprincipen. Förutom att det finns en möjlighet att anmäla misstankar 
om oegentligheter anonymt står det också uttalat i riktlinjerna mot korruption och oetiskt 
handlande att en anmälare aldrig ska behöva utstå repressalier. 
  
Staffan tror att anledningen till varför Malmö högskola infört denna funktion har att göra med 
en kombination av att Staffan som internrevisionschef förespråkar vikten av iakttagelser och 
tips från allmänheten, en ny rektor från Karolinska institutet samt att Malmö högskola ska bli 
universitet. Beslutet kom nämligen nära offentliggörandet att högskolan blir universitet, vilket 
Staffan tror skärper sinnena på alla fronter. Att det finns en oro för skandaler och att man därför 
vill få reda på dessa i god tid för att kunna motverka att en skandal inträffar.  
  
Staffan kan inte svara på de faktiska förhållanden om huruvida medarbetarna fått kännedom 
om visselblåsarfunktionen mer än att det är sagt att den ska kommuniceras. Detta är något han 
själv tänker att revisionen eventuellt ska följa upp om ett till två år.  
  
Risker och oegentligheter 
Staffan menar att de värsta oegentligheter som kan uppkomma på universitet är om 
forskningsresultat eller betygsättning förvanskas. Sedan finns det oegentligheter som ligger 
betydligt längre ner på skalan, det kan vara inköpsfakturor, korruption eller falska referenser 
och dokument. Elisabets uppfattning är att UoH är dåliga på att identifiera sådana risker, men 
de som det finns störst risk för är jäv och bisysslor. Andra oegentligheter som Elisabet ser som 
en risk som kan uppkomma på UoH är oegentligheter inom forskning samt rena ekonomi och 
administrativa oegentligheter. 
  
På vilket sätt Malmö högskola arbetar för att motverka och minimera riskerna är enligt Staffan 
att högskolan har byggt upp ett system vid tillsättningar. Vid tillsättningar är det många 
personer inblandade under lång tid, det tas in olika typer av omdömen och liknande. Elisabet 
menar att de arbetar med administrativa rutiner för motverka och minimera risker, men även att 
alla anställda ska rapportera bisysslor en gång om året och har någon en bisyssla måste denna 
godkännas av en chef. Eftersom att systemet är så pass nytt på högskolan används inte 
visselblåsning som ett hjälpmedel för att upptäcka och eventuellt förebygga oegentligheter 
menar Staffan.  
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Information och kommunikation  
Informationen på Malmö högskola förmedlas bland annat via kommunikationsavdelningen, 
veckobrev och mejl. Kommunikationen sker uppifrån och ner i hierarkisk ordning då det är en 
klassisk linjeorganisation. De arbetar även med mycket dialogformer där det finns dialoger 
mellan rektor och fakulteterna och mellan fakulteterna och institutionerna. Elisabet tycker dock 
att det finns brister i kommunikationen och informationen som förmedlas mellan olika nivåer i 
verksamheten. 
 
4.7 Stockholms universitet 
 
På Stockholms universitet intervjuades Mattias och Mikael. Mattias är säkerhetschef, vilket 
innebär att han ska se till att universitetet är en säker och trygg arbetsmiljö för studenter, 
anställda och besökare. Han är även involverad i det anmälningssystem som finns på 
universitetet. Mikael är internrevisionschef på Stockholms universitet och hans uppdrag är att 
granska att den interna styrningen och kontrollen fungerar.  
  
Visselblåsarfunktion 
Stockholms universitet har dels ett anmälningssystem som kallas SAMIR och en tipstelefon för 
att anmäla misstankar om oegentligheter, det benämns dock inte som en visselblåsarfunktion. 
SAMIR är ett system där medarbetare kan lämna tips om oegentligheter via ett formulär på 
webben. Tipstelefonen fungerar på de sätt att medarbetare kan ringa in och lämna ett 
telefonsvar. Säkerhetschefen och en säkerhetssamordnare tar sedan emot tipsen för att i sin tur 
lämna vidare till den funktion som berörs. Både via SAMIR och tipstelefonen går det att lämna 
anonyma tips om så önskas. Mattias säger att de kan inte se vem som ringt in på tipstelefonen 
eller vem som skickat anmälan genom SAMIR om de inte uppger sitt namn och på så sätt kan 
anonymiteten garanteras. Det finns inte uttalat vad som händer efter någon blåst i pipan men 
Mattias menar dock att då systemet bygger på att en kan vara anonym så är visselblåsaren på 
så sätt skyddad.  
  
Mattias uppger att anledningen till varför de infört tipstelefonen och SAMIR beror dels på att 
de är en stor myndighet samt för att kunna möjliggöra för medarbetare att anmäla olika 
händelser anonymt. På detta sätt blir myndigheten varse om oegentligheter som händer i 
verksamheten. Information om SAMIR och tipstelefonen finns bland annat att hitta på nätet 
samt via universitetets tidning som heter Universitetsnytt. Universitetet försöker även emellanåt 
gå ut med reklamkampanjer med information. Vid introduktionen för nyanställda chefer ges 
även information om systemet som i sin tur ansvarar för att ge informationen vidare till sina 
medarbetare. Mikael tycker dock att informationen om SAMIR och tipstelefonen är ganska 
anonymt och finner det svårt från ett medarbetarperspektiv att hitta detta på deras hemsida.  
  
Mattias upplever att universitetets uppmuntran till medarbetarna att blåsa i pipan är över medel. 
Han menar att uppmuntran sker genom att de håller introduktionsutbildningar där de informerar 
cheferna om detta och att de säger att de i sin tur ska informera sina medarbetare. Mikael 
däremot upplever dock att uppmuntran är mycket låg dels på grund av att det är svårt att hitta 
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information om detta på hemsidan och för att det är en decentraliserad organisation som gör att 
han upplever att informationen inte nås ut.  
  
Risker och oegentligheter 
Då Stockholms universitet håller på med forskning och utbildning skulle Mattias säga att det 
finns större risk för oegentligheter kring just forskning och utbildning. Mikael menar även att 
det finns en stor risk kring fakturor då det är en stor mängd som ska hanteras och att det är 
många personer inblandade. Andra typer av ekonomiska oegentligheter, förmögenhetsbrott, 
bisysslor och andra typer av oegentligheter kan även uppkomma, Mattias menar att det i princip 
kan förekomma vad som helst i och med att det är en stor arbetsplats.  
  
För att motverka och minimera riskerna för oegentligheter hålls utbildningar där chefer och 
medarbetare utbildas i lagar och regler kring sin anställning. Från internrevisionens sida görs 
även stickprov för att kontrollera att de olika rutinerna fungerar som de ska. Mattias menar att 
tanken med SAMIR och tipstelefonen är att det ska fungera som ett hjälpmedel för att upptäcka 
och eventuellt förebygga oegentligheter. I hans funktion som säkerhetschef är det ett hjälpmedel 
för att kunna fullgöra arbetet med ett tryggt och säkert universitet och då måste de bli varse om 
något inte stämmer. Mikael tror däremot inte att det används som ett hjälpmedel eftersom han 
upplever att det är för anonymt.  
  
Information och kommunikation  
Information förmedlas på lite olika sätt på Stockholms universitet. Mycket sker via intranätet 
som är tillgängligt för alla, där finns det nyhetsbrev men även en rektorsblogg. Universitetet 
har även sektionen för kommunikation som jobbar med att kommunicera ut information i 
organisationen via webben eller andra kanaler. Denna avdelning har informationsbrev som 
medarbetare kan prenumerera på så att informationen kommer till mejlen, men då gäller det att 
medarbetarna själva är aktiva att skaffa det. Mikael menar dock att det är väldigt mycket 
information som förmedlas på ett universitet och att det därmed finns en risk för att information 
försvinner på nätet. Då det är en stor decentraliserad funktion fungerar det si och så tycker 
Mikael.  
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5. Analys 
Detta kapitel innehåller analysen av studiens resultat. Analysen är utförd med utgångspunkt i 
den teoretiska referensramen samt den analysmodell som presenterats tidigare i kapitel två. 
Kapitlet inleds med en analys av visselblåsarfunktionerna på svenska UoH, vidare analyseras 
både de integrerande och påverkande faktorerna i analysmodellen.  
 
5.1 Visselblåsning 
 
Studiens resultat visar att UoH visselblåsarfunktioner skiljer sig åt, då det är utformade på olika 
sätt. Att visselblåsarfunktionerna är utformade på olika sätt kan i sin tur också påverka 
integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll. Detta då utformningen 
visat sig kunna vara en central del i många fall för att kunna främja visselblåsning, likt Hooks 
et al. (1994) som till exempel menar att på vilket sätt kommunikationen sker uppströms 
påverkar den information som ska vandra uppåt. Den största skillnaden som resultatet visat 
mellan visselblåsarfunktionerna på UoH är huruvida formell funktionen är. De mindre formella 
funktionerna (Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet 
och Lunds universitet) omfattas endast av riktlinjer för hur rapporteringsprocessen går till 
medan de mer formella (Högskolan i Skövde, Malmö högskola och Stockholms universitet) har 
utvalda funktioner, särskilda rapporteringskanaler eller system för anmälningar om misstänkta 
oegentligheter.  
  
Vad som är utmärkande för de UoH i studiens resultat är att de icke tekniska UoH har en mer 
formaliserad visselblåsarfunktion. I studien är det ett för litet underlag för att generellt kunna 
säga något om hur detta kan påverka huruvida visselblåsarfunktionen är mer formaliserad. Från 
studiens resultat skulle det dock möjligtvis kunna innebära att de icke tekniska UoH (Högskolan 
i Skövde, Malmö högskola och Stockholms universitet) kännetecknas av mer humaniora och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Inom humaniora och samhällsvetenskapen kan det finnas mer 
rum för olika åsikter och synpunkter, vilket är i likhet med Ponemon (1994) som menar att 
oliktänkande främjar visselblåsning. Till skillnad från de andra UoH med tekniska 
vetenskapsområden som utmärks av frågor där det finns ett rätt eller fel svar, skulle det kunna 
innebära att det inte lämnas lika stort utrymme för diskussion. I fler än ett fall av de UoH med 
en mer formaliserad visselblåsarfunktion indikerar resultatet att personer med både erfarenhet 
och kunskap kring ämnet kan ha haft ett inflytande på utformningen av visselblåsarfunktionen. 
En annan möjlig orsak till varför visselblåsarfunktionerna skiljer sig väsentligt åt kan vara att 
det inte finns någon enhetlig standard eller riktlinjer för hur utformningen av en 
visselblåsarfunktion bör se ut, likt Brown (2008), Dworkin och Baucus (1998), Miceli och Near 
(2002) samt Vandekerckhove och Lewis (2012) som till exempel menar att det inte är 
effektivare med vare sig en utomstående part som mottagare av misstankar som en part inom 
organisationen.  
  
Ett överraskande resultat som framkom i studien var att ingen UoH uttryckligen benämner det 
som en visselblåsarfunktion, anledningen varför framgick dock inte av resultatet. En möjlig 
förklaring skulle kunna vara att personer som rapporterar om oegentligheter inte vill bli kallad 
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för visselblåsare som Browns (2008) studie visar. Varför UoH inte väljer att benämna det som 
en visselblåsarfunktion kan därmed gå hand i hand med att många inte vill bli kallad för 
visselblåsare. Att personer som blåser i pipan inte vill bli kallad för visselblåsare skulle kunna 
bero på att det finns en rädsla för att andra ska uppfatta dem som illojala, vilket Gobert och 
Punch (2000) samt Moberly (2006) menar att det finns en risk för. Samtidigt menar ett flertal 
forskare (Jos, Tompkins & Hays, 1989; Miceli, Near & Dworkin 2008; Lewis, 2011; Lindblom, 
2007; Vandekerckhove & Commers, 2004; Varelius, 2009) att de som blåser i pipan själva 
uppfattar sig som lojala. Om rädslan för att andra ska uppfatta de som blåser i pipan som illojala 
är större än deras egna tro om att det är ett lojalt beteende, skulle det kunna vara en möjlig orsak 
varför de inte vill bli kallad för visselblåsare och i sin tur varför UoH inte använder 
benämningen visselblåsarfunktion. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att det inte finns 
någon vedertagen definition av vad en visselblåsarfunktion är, vilket även framgick i resultatet. 
UoH kan därmed definiera visselblåsarfunktion på olika sätt och att de på grund av 
tvetydigheten kring definitionen inte anser att de har en visselblåsarfunktion.  
  
Det skulle vidare kunna bero på att visselblåsning är ett känsligt ämne, likt vad Gobert och 
Punch (2000) samt Moberly (2006) menar. I och med att det är ett känsligt ämne skulle en 
möjlig anledning till att de inte benämner det som en visselblåsarfunktion kunna vara att 
organisationen inte vill uppmärksamma andra att det kan förekomma brister eller oegentligheter 
inom organisationen. Samtidigt är det av största vikt för UoH att upprätthålla ett bra rykte för 
att locka studenter och forskare då det är deras kärnverksamhet och att de därför infört en 
visselblåsarfunktion för att upptäcka oegentligheter innan de blir offentliga, vilket är i enlighet 
med vad bland annat Callahan, Dworkin, Fort och Schipani (2002) och Miceli och Near (1992) 
menar.  
 
5.2 Integrerande faktorer 
 
5.2.1 Utbildning 
 
Studiens resultat visar att huruvida UoH utbildar sina medarbetare om visselblåsning skiljer sig 
till viss del åt. Något som alla undersökta UoH har gemensamt är att det uppfattas i stora drag 
vara upp till var och en av medarbetarna att själva ta reda på information om hur en ska gå 
tillväga för att rapportera misstänkta oegentligheter. I de flesta fall finns informationen endast 
tillgänglig på UoH hemsida, vilket enligt Lewis, Ellis, Kyprianou och Homewood (2001) är 
vanligt förekommande. Detta kan tyda på att UoH generellt inte lägger någon större vikt vid att 
utbilda sina medarbetare och att de således inte främjar visselblåsning genom utbildning, som 
Cho och Song (2015) menar är en faktor som påverkar avsikten att blåsa i pipan. Vidare är 
kanalerna för att få information om hur en ska gå tillväga för att anmäla misstänkta 
oegentligheter generellt väldigt få. Resultatet visar dock att utbildning om visselblåsning har i 
vissa fall visat sig ske till chefer eller utvalda grupper där det finns ett behov för denna typ av 
utbildning. Chefer har då ett ansvar att föra vidare informationen om hur medarbetarna ska gå 
tillväga för att blåsa i pipan. Resultatet visar vidare att det finns risk för att information som 
förmedlas på UoH försvinner på vägen. Detta kan försvåra för anställda på UoH att ta reda på 
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information om visselblåsning då resultatet som tidigare nämnt tyder på att det är upp till var 
och en att göra detta. Det skulle därmed kunna stärka den tolkning att UoH inte är särskilt bra 
på att utbilda sina anställda om visselblåsning.  
  
Något som var utmärkande när det gäller utbildning till medarbetarna var ett UoH av mindre 
storlek där en särskild utbildningsdag anordnades för alla medarbetare, där riktiga exempel från 
verkligheten uppmärksammades. Det är i studien ett för litet underlag för att säga något om 
storleken har betydelse för utbildning men studiens resultat kan ge indikationer på att 
medarbetare vid mindre UoH blivit mer medvetna om vad som kan anses som felaktigt beteende 
i och med denna utbildningsdag, detta är i enlighet med vad Hooks et al. (1994) menar krävs 
för att visselblåsare ska kunna träda fram. Till skillnad från de större UoH gjordes alltså en 
större satsning när det gäller utbildning om visselblåsning vid mindre UoH. Detta kan anses 
rimligt med tanke på att det krävs mindre resurser för att anordna något sådant på mindre UoH 
än de större. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att en extern person haft stort inflytande 
när det gäller införandet av visselblåsarfunktionen, då denne har gett råd och stöd i frågan.  
 
5.2.2 Organisatoriskt stöd 
 
En intressant aspekt som framkom i resultatet är att UoH präglas av en akademisk och kritiskt 
granskande miljö som i sig uppmuntrar till att anmäla sådant som är misstänksamt. Detta är i 
likhet med Svensson, Wood och Callaghan (2004), som menar att den offentliga sektorn präglas 
av en kulturell norm där medarbetare förväntas blåsa i pipan. Detta skulle kunna innebära att 
intern styrning och kontroll och den ton som råder inom UoH kan i sig främja visselblåsning i 
och med att beteendet stöds. Detta då organisatoriskt stöd ökar avsikten att blåsa i pipan (Cho 
& Song, 2015).  
  
Vidare visar studiens resultat att vissa UoH skiljer sig från de andra. Vissa UoH har som tidigare 
nämnt mer formaliserade visselblåsarfunktioner, då de utformat en eller flera särskilda 
rapporteringskanaler för visselblåsning. Vid dessa UoH kan det därmed uppfattas som att 
kanalerna för att anmäla misstankar är mer tydliga än vid de andra UoH, vilket King (1999) 
menar uppmuntrar visselblåsning. Genom att uppmuntra i den bemärkelsen att de UoH med en 
mer formaliserad visselblåsarfunktion har tydligare kanaler för rapporteringen av misstänkta 
oegentligheter är således organisatoriskt stöd högre på dessa UoH. I enlighet med Berry (2004) 
och Near och Miceli (1995) är det därmed större sannolikhet att anställda blåser i pipan på de 
UoH där organisatoriskt stöd är högre. 
  
Att UoH har en visselblåsarfunktion kan i sig vara en uppmuntran för medarbetarna att blåsa i 
pipan när de misstänker oegentligheter då det på så vis kan uppstå organisatoriskt stöd, likt 
King (1999) som menar att organisatoriskt stöd uppnås i organisationer som uppmuntrar 
medarbetare att blåsa i pipan. Att UoH formaliserat riktlinjer i form av styrdokument, policys 
eller särskilda rapporteringskanaler för hur misstankar om oegentligheter ska hanteras kan 
därmed också, som studiens resultatet visar, tyda på att organisationen vill uppmuntra beteendet 
samt signalera att det tas på allvar. I enlighet med signaleringsteorin uppkommer organisatoriskt 
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stöd när organisationen signalerar att de anställdas välbefinnande är viktigt (Eisenberger, 
Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski & Rhoades, 2002; Lambert, 2000).  
  
En visselblåsarfunktion kan å ena sidan leda till att organisatoriskt stöd uppnås då beteendet 
uppmuntras. Å andra sidan som diskuterats tidigare visar resultatet att ingen UoH valt 
benämningen visselblåsarfunktion. När det gäller organisatoriskt stöd kan det vara intressant 
att fundera på vad detta ger för signaler till medarbetarna inom organisationen. Om en möjlig 
orsak som tidigare nämnt är att visselblåsning är ett känsligt ämne som gör att UoH inte vill 
tillkalla uppmärksamhet skulle det även kunna skicka ut negativa signaler till medarbetarna i 
den meningen att det påverkar tonen inom organisationen. Det kan även i sin tur leda till att 
medarbetarna inte känner en uppmuntran till att blåsa i pipan om tonen som råder inom 
organisationen känns misstänksamt gentemot benämningen.  
  
Slutligen upplevs det på samtliga UoH att det inte sker någon aktiv uppmuntran för beteendet, 
förutom att vissa har utformat tydliga kanaler för att kunna anmäla misstankar om 
oegentligheter. Resultatet indikerar på att uppmuntran istället främst sker genom 
organisationskulturen och den ton som råder inom organisationen, vilket är en central del inom 
intern styrning och kontroll. 
 
5.2.3 Organisatoriskt skydd 
 
Resultatet i studien visar att möjligheten att anmäla misstankar om oegentligheter anonymt 
finns på samtliga UoH, vilket tyder på att UoH främjar visselblåsning genom organisatoriskt 
skydd, då fler personer vill vara anonyma och att det indirekt skyddar mot repressalier i enlighet 
med Miceli, Rehg, Near och Ryan (1999). Resultatet antyder dock att alla 
visselblåsarfunktioner inte är anpassade för att enkelt kunna erbjuda möjligheten att vara 
anonym. De UoH som tidigare nämnt har mer formaliserade visselblåsarfunktioner är även de 
som på ett lättillgängligt sätt erbjuder alternativet att göra anonyma anmälningar och där 
anonymiteten kan garanteras trots offentlighetsprincipen. Detta möjliggörs på dessa UoH 
genom att det finns ett privat telefonnummer som inte loggas, en extern part samt genom ett 
rapporteringssystem där anmälan skickas in anonymt. Vid de UoH som inte anpassat funktionen 
med avseende på anonymitet måste visselblåsaren själv lämna exempelvis ett brev utan namn. 
Detta skulle kunna innebära att organisatoriskt skydd är högre på de UoH med en mer formell 
visselblåsarfunktion och således främjas visselblåsning mer på dessa UoH, i enlighet med Cho 
och Song (2015). 
  
Det som utmärker gällande om det finns uttalat att visselblåsare är skyddad mot repressalier är 
de UoH med högskolestatus, där detta framkommer i deras policys eller riktlinjer. På de övriga 
UoH går detta inte att hitta i dokumenten med undantag när det gäller specifikt om oredlighet i 
forskning där det förekommer på vissa UoH. Genom att UoH med högskolestatus uttryckligen 
skriver att visselblåsare inte ska bli utsatta för repressalier, kan det innebära att dessa UoH 
främjar visselblåsning mer på grund av att de förmedlar ett organisatoriskt skydd via tonen som 
råder inom organisationen. Detta är i överensstämmelse med vad Cho och Song (2015) menar, 
att organisatoriskt skydd ökar avsikten att blåsa i pipan. En möjlig orsak till att de UoH med 
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högskolestatus uttrycker sig att visselblåsare är skyddad mot repressalier kan ha att göra med 
att centrala personer har haft ett inflytande och som tidigare nämnt både innehar erfarenhet och 
kunskap kring ämnet.  
 
5.2.4 Uppströms kommunikation 
 
Att UoH innehar en visselblåsarfunktion underlättar processen för att kommunicera uppströms, 
detta är i enlighet med Hooks et al. (1994) som menar att visselblåsning är ett sätt att möjliggöra 
kommunikation uppströms. Vidare kan det tolkas som att de UoH med en mer formaliserad 
visselblåsarfunktion har tydligare rapporteringskanaler och är utformade för att underlätta 
rapporteringen vilket kan ha betydelse för kommunikationen uppströms, likt Hooks et al. (1994) 
som menar att genom vilka kanaler kommunikationen sker är centralt för kommunikationen 
uppströms.  
  
Som tidigare nämnt visade resultatet på att det råder en akademisk och kritiskt granskande miljö 
på UoH, vilket även det skulle kunna påverka kommunikationen uppströms. Detta skulle kunna 
innebära att kommunikationen uppströms är god, vilket Ponemon (1994) menar. Samtidigt 
indikerar resultatet att det i överlag finns brister i kommunikationen på UoH. Fortsättningsvis 
skulle en rimlig tolkning kunna vara att vikten av mer formella visselblåsarfunktioner är allt 
större för en god kommunikation uppströms, vilket också kan betyda att uppströms 
kommunikation fungerar bättre vid de UoH som har mer formella visselblåsarfunktioner.  
  
Hur kommunikationsprocessen ser ut vid rapporteringen av misstankar om oegentligheter kan 
utifrån resultatet peka på att informationen vandrar mellan två till tre nivåer. Mottagaren av 
anmälningar lämnar i de flesta fall dessa direkt till rektor eller annan ansvarig part inom 
organisationen. Den information som visselblåsare lämnar om misstankar vandrar således i få 
led, vilket Miceli och Near (1992) menar är viktigt för en god kommunikationen. På så sätt är 
uppströms kommunikation en faktor som främjar visselblåsning på UoH.  
 
5.2.5 Riskhantering 
 
Som tidigare nämnt visar resultatet att det inom UoH råder en akademisk och kritiskt 
granskande miljö i enlighet med Power (1997) som pratar om uppkomsten av ett 
granskningssamhälle. På UoH kan därmed visselblåsning fungera bra som en del i 
riskhanteringen, med tanke på att Power (2004-b) menar att riskhantering involverar alla inom 
organisationen. I stora komplexa organisationer kan visselblåsning vara ett sätt att nå ut med 
riskhantering i alla områden inom organisationen vilket även poängterades i resultatet. Å andra 
sidan visar resultatet att det finns andra aspekter som skulle kunna tyda på att visselblåsning 
inte fungerar så bra som en del i riskhanteringen, vilket vidare analyseras nedan.  
  
Gällande risker för oegentligheter visar resultatet att det kan förekomma en rad olika 
oegentligheter på UoH. Från resultatet kan det uppfattas som att alla UoH är medveten om vilka 
typer av oegentligheter som kan uppkomma, där bisysslor, upphandlingar och inköp är några 
typer av oegentligheter som det finns större risk för. Samtidigt har de framkommit att UoH kan 
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vara dåliga på att identifiera sådana risker. I enlighet med Wikland (2014) som menar att 
identifiera risker är centralt i riskhanteringen för att kunna införa åtgärder, kan det därmed 
tolkas som att det råder en tvetydighet i huruvida visselblåsning används som ett hjälpmedel i 
den interna styrningen och kontrollen. Organisationens attityder till riskhanteringen är en del i 
intern styrning och kontroll som gör att tvetydigheten uppstår. Då resultatet å ena sidan 
indikerade på en medvetenhet kring risker för oegentligheter, framkom det samtidigt att UoH 
var dåliga på identifiera sådana risker samt att det kan råda en högre riskacceptans på UoH. En 
möjlig orsak till varför UoH kan vara dåliga på att identifiera sådana risker kan ha att göra med 
att de är komplexa organisationer med många olika mål och aktiviteter.  
  
Vidare visar resultatet att en möjlig anledning till att UoH infört en visselblåsarfunktion kan ha 
att göra med huruvida UoH ser visselblåsning som ett hjälpmedel för att upptäcka 
oegentligheter. Detta handlar om att försöka undvika skandaler, tydliggöra för medarbetarna, 
uppmuntra medarbetarna till att blåsa i pipan samt på ett strukturerat sätt ta hand om denna 
typen av frågor. I den meningen kan visselblåsning fungera som ett hjälpmedel i 
riskhanteringen, vilket också Robert och Gerson (2011) menar. Det råder dock delade meningar 
om huruvida visselblåsning används som ett hjälpmedel. De respondenter som inte upplever att 
det används som ett hjälpmedel menar att det beror på att UoH inte uppmuntrar beteendet eller 
informerar om visselblåsarfunktionen. I resultatet framkom det som tidigare diskuterats att UoH 
inte i någon större omfattning utbildar sina medarbetare om visselblåsning, vilket kan tyda på 
att UoH inte är medveten om att utbildning kan ha en påverkan på avsikten att blåsa i pipan, 
vilket är i enlighet med Brown (2008). På så sätt kan avsikten rimligen vara att använda 
visselblåsning som ett hjälpmedel men att det saknas kunskap om fenomenet för att det ska 
fungera bra.  
 
5.3 Påverkande faktorer 
 
5.3.1 Information och kommunikationsteknologi 
 
I studiens resultat framkom det att kommunikationen inom UoH inte alltid fungerar bra, då det 
tappas information på vägen. Genom att ha en visselblåsarfunktion som underlättar 
kommunikationen av känslig information och således att kommunicera uppströms är 
information och kommunikationsteknologi en faktor som direkt påverkar integreringen mellan 
visselblåsning och intern styrning och kontroll, detta är i enlighet med Woods (2009) som 
menar att det är direkt integrerat i processen. De UoH med en mer formaliserad 
visselblåsarfunktion och således en mer utvecklad information och kommunikationsteknologi 
som innebär tydligare kanaler för hur medarbetarna ska gå tillväga för att blåsa i pipan, har visat 
sig påverka integrationen på flera sätt. Dels uppstår organisatoriskt stöd genom tydliga kanaler 
samt möjliggör det en kommunikation uppströms. En mer utvecklad information och 
kommunikationsteknologi kan utifrån studiens resultat tolkas som en faktor som påverkar 
integrationen mellan visselblåsning och den interna styrningen och kontrollen på svenska UoH, 
detta likt Emmanuel et al. (1990) samt Woods (2009) som funnit att teknologi kan vara en faktor 
som påverkar organisationer. 
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5.3.2 Storlek 
 
Resultatet från studien har visat att både mindre och större UoH har både mer formella och 
mindre formella visselblåsarfunktioner. Huruvida visselblåsarfunktionerna varit av mer formell 
karaktär har i sin tur påverkat integrationen mellan visselblåsning och den interna styrningen 
och kontrollen på svenska UoH. Detta då det finns en antydan utifrån ovanstående analys att de 
UoH med en mer formaliserad visselblåsarfunktion haft en större påverkan på de integrerande 
faktorerna, organisatoriskt stöd, organisatoriskt skydd samt uppströms kommunikation. Men 
eftersom resultatet visat att större UoH både har mer formella och mindre formella 
visselblåsarfunktioner kan det därmed tyda på att storleken inte har någon större betydelse, likt 
vad Jokipii (2010) också antyder.  
 
5.3.3 Regeringens riktlinjer 
 
Studiens resultat visar att det är endast ett fåtal UoH som anpassat sin visselblåsarfunktion 
utefter offentlighetsprincipen. Samtidigt styr inte offentlighetsprincipen på de sätt att UoH 
måste utforma visselblåsarfunktionen för att visselblåsare ska kunna anmäla misstänkta 
oegentligheter anonymt. Resultatet har visat att vissa UoH har utformat sin visselblåsarfunktion 
för att kunna möjliggöra att kringgå offentlighetsprincipen och på så sätt kan anonymiteten 
garanteras. I andra fall har ingen hänsyn tagits till principen utan där är enda sättet att 
exempelvis lämna in ett brev utan underskrift för att med större säkerhet förbli anonym. Detta 
kan därmed tyda på att regeringens riktlinjer inte är en faktor som påverkar utformningen av 
visselblåsarfunktionen i avseendet på offentlighetsprincipen. Det påverkar därmed inte heller 
integrationen mellan visselblåsning och den interna styrningen och kontrollen, vilket inte är i 
enlighet med det Woods (2009) menar att regeringens riktlinjer påverkar.  
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6. Slutsatser 
I det sjätte och sista kapitlet dras slutsatser från studiens resultat och analys. Utifrån detta kan 
studiens forskningsfråga och syfte besvaras. Vidare presenteras studiens bidrag samt förslag 
till fortsatt forskning.  
 
6.1 Studiens slutsatser 
 
Inledningsvis i studien ställdes två forskningsfrågor: “Vilka faktorer har betydelse för 
integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH?” samt 
“I vilken utsträckning integreras visselblåsning med intern styrning och kontroll på svenska 
UoH?” Studiens syfte var vidare att beskriva visselblåsarfunktionen bland svenska UoH, 
identifiera faktorer som kan ha betydelse för integrationen samt att analysera graden av 
faktorernas betydelse för integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll 
på svenska UoH. 
  
Utifrån studiens resultat har faktorer kunnat identifierats som har betydelse för integrationen 
mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH, som tidigare i studien 
benämnts som integrerande faktorer. Tre av de fem integrerande faktorerna, organisatoriskt 
stöd, organisatoriskt skydd samt uppströms kommunikation har betydelse för integrationen 
mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH, om än inte i samma 
grad. Utbildning och riskhantering är de faktorer som inte har visat sig ha någon betydelse för 
integrationen.  
  
Resultatet har visat att svenska UoH generellt inte utbildar sina medarbetare om visselblåsning 
i någon större omfattning. Det mesta talar för att det framförallt kan bero på att medarbetarna 
vid svenska UoH själva har ett ansvar att ta reda på information och kunskap kring hur de ska 
gå tillväga för att blåsa i pipan. Eftersom att kanalerna för information om visselblåsning 
generellt är få samt att det finns brister i hur information förmedlas talar det mesta för att 
utbildning inte har någon betydelse för integrationen mellan visselblåsning och intern styrning 
och kontroll på svenska UoH. När det gäller organisatoriskt stöd har resultatet visat att 
betydelsen för integrationen på svenska UoH skiljer sig åt. Generellt präglas UoH av en 
akademisk och kritiskt granskande miljö som i sig uppmuntrar beteendet och på så sätt också 
stödjer beteendet, vilket gör att organisatoriskt stöd således har betydelse för integrationen. På 
de svenska UoH med en mer formaliserad visselblåsarfunktion har dock organisatoriskt stöd en 
högre grad av betydelse för integrationen då tydliga kanaler också uppmuntrar och stödjer 
beteendet, till skillnad från svenska UoH med en mindre formaliserad visselblåsarfunktion där 
det råder lägre grad av betydelse för integrationen. 
  
Vidare har resultatet visat att den integrerande faktorn organisatoriskt skydd både har en lägre 
och högre grad av betydelse för integrationen mellan visselblåsning och intern styrning och 
kontroll på svenska UoH. Skillnaden utgörs också här av huruvida visselblåsarfunktionen är 
formaliserad och utformad för att underlätta anonyma anmälningar. Vid de svenska UoH med 
en mer formaliserad visselblåsarfunktion har således organisatoriskt skydd en högre grad av 
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betydelse för integrationen, till skillnad från svenska UoH med en mindre formaliserad 
visselblåsarfunktion, där organisatoriskt skydd har en lägre grad av betydelse för integrationen 
mellan visselblåsning och intern styrning och kontroll.  
  
Liknande resultat har uppkommit gällande uppströms kommunikation, där det råder en viss 
skillnad gällande de svenska UoH som har en mer formaliserad visselblåsarfunktion och de 
svenska UoH som har en mindre formaliserad visselblåsarfunktion. Vid de svenska UoH med 
en mer formaliserad visselblåsarfunktion, möjliggör tydligare kanaler att uppströms 
kommunikation har en högre grad av betydelse för integrationen. Generellt har resultatet visat 
att uppströms kommunikation har en betydelse för integrationen mellan visselblåsning och 
intern styrning och kontroll på svenska UoH då informationen vandrar i få led. På grund av 
detta talar det mesta för att uppströms kommunikation har en högre grad av betydelse på 
svenska UoH med en mer formaliserad visselblåsarfunktion och de svenska UoH med mindre 
formaliserad visselblåsarfunktion har uppströms kommunikation en lägre grad av betydelse för 
integrationen.  
  
Den femte och sista integrerande faktorn är riskhantering, där visselblåsning kan fungera bra 
som en del av den då det råder en akademisk och kritisk granskande miljö på svenska UoH. 
Resultatet visar dock att svenska UoH kan vara dåliga på att identifiera risker för oegentligheter 
vilket är viktigt för att kunna införa åtgärder. Resultatet visar också att UoH gärna ser 
visselblåsning som ett hjälpmedel men att det generellt saknas både utbildning och uppmuntran 
till att blåsa i pipan, vilket kan bero på bristande kunskap om visselblåsning. Det mesta talar 
därför för att riskhantering inte har någon betydelse för integrationen mellan visselblåsning och 
intern styrning och kontroll på svenska UoH.  
  
Resultatet visar slutligen att i vilken utsträckning visselblåsning integreras med intern styrning 
och kontroll på svenska UoH varierar. På svenska UoH med en mer formaliserad 
visselblåsarfunktion är visselblåsning i större utsträckning integrerat med intern styrning och 
kontroll. Detta på grund av att de integrerande faktorerna organisatoriskt stöd, organisatoriskt 
skydd och uppströms kommunikation har en högre grad av betydelse för integrationen på dessa 
svenska UoH. På de svenska UoH med en mindre formaliserad visselblåsarfunktion är således 
visselblåsning i lägre utsträckning integrerat med intern styrning och kontroll, detta beror på att 
de integrerande faktorerna, organisatoriskt stöd, organisatoriskt skydd samt uppströms 
kommunikation generellt har lägre grad av betydelse. Det mesta talar för att en rimlig förklaring 
till varför visselblåsning integreras i större utsträckning på de svenska UoH med en mer 
formaliserad visselblåsarfunktion beror på den påverkande faktorn information och 
kommunikationsteknologi som är direkt integrerat i processen.  
 
6.2 Studiens bidrag 
 
Det teoretiska bidraget i studien är kunskap om hur olika faktorer kan ha betydelse för 
integrationen mellan två skilda system, i detta fall visselblåsning och intern styrning och 
kontroll. Vidare är förhoppningen att studien bidrar med en ökad förståelse för hur olika 
faktorer i en organisations omgivning kan påverka i vilken utsträckning två skilda system, 
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visselblåsning och intern styrning och kontroll kan integreras med varandra. Vår förhoppning 
är att studiens resultat kan bidra med kunskap till svenska UoH som verkar inom den offentliga 
sektorn, men även att det kan tillämpas på andra offentliga organisationer. Studien har bidragit 
till att utifrån studiens resultat belysa vilka faktorer som har betydelse för integrationen mellan 
visselblåsning och intern styrning och kontroll på svenska UoH.  
  
Vidare har studien bidragit till att skapa en förståelse för vad organisationer kan göra för att 
möjliggöra en ökad grad av integration. Detta då studien har visat att visselblåsarfunktionens 
utformning kan ha betydelse för integrationen, där mer formella visselblåsarfunktioner 
möjliggör att visselblåsning kan integreras med intern styrning och kontroll i större 
utsträckning. Genom att till exempel ha en extern part som mottagare av misstankar om 
oegentligheter eller en privat telefon som inte loggas kan en organisation inom den offentliga 
sektorn undvika att handlingarna omfattas av offentlighetsprincipen. På så sätt kan visselblåsare 
förbli anonyma då organisatoriskt skydd uppstår, vilket kan leda till att visselblåsning i större 
utsträckning kan integreras med intern styrning och kontroll. Ett annat bidrag som studien 
medfört är att skapa en medvetenhet om att det kan finnas olika faktorer i organisationer som 
har betydelse för avsikten att blåsa i pipan och hur dessa faktorer kan möjliggöra att 
visselblåsning integreras med intern styrning och kontroll. Studien kan därför också bidra med 
kunskap om hur organisationer kan använda visselblåsning som ett hjälpmedel genom att ta 
hänsyn till dessa faktorer.  
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett intressant resultat som framkom i studien var att ingen av de svenska UoH använder 
benämningen visselblåsarfunktion. I analysen har det diskuteras möjliga orsaker till varför UoH 
inte benämner det som en visselblåsarfunktion men det finns inget empiriskt stöd för 
resonemangen. Det har därmed skapat ett intresse hos oss i att se vad anledningen bakom detta 
kan vara och hur det skulle kunna påverka visselblåsare. En sådan studie skulle förslagsvis 
kunna vara att kombinera en kvalitativ och kvantitativ studie för att undersöka detta från två 
perspektiv, både hur ledningen resonerar kring valet att välja eller inte välja benämningen 
visselblåsarfunktion samt från de anställdas perspektiv för att se om det påverkar avsikten att 
blåsa i pipan.  
  
Vidare skulle det också vara intressant att göra en liknande studie som Cho och Song (2015) 
utförde genom att undersöka de anställdas avsikt att blåsa i pipan men med utgångspunkt i de 
faktorer som vår studie funnit ha betydelse för integrationen. På så sätt skulle resultatet sedan 
kunna jämföras med vårt resultat i denna studie. Detta skulle kunna utföras genom en 
kvantitativ studie på svenska UoH för att på så sätt skapa en förståelse för vad som påverkar 
avsikten samt vilka faktorer som kan ha större betydelse för avsikten att blåsa i pipan.  
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Bilaga 1 – UoH policys och riktlinjer 
 
Högskolan i Skövde 

• Policy mot korruption och oetiskt handlande 
 
Kungliga tekniska högskolan 

• Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning  
• Etisk policy för KTH 

 
Linköpings universitet  

• Handläggningsordning för hantering av misstänkta oegentligheter och brott 
 
Lunds universitet 

• Riktlinjer för hantering av misstänkta oegentligheter  
• Föreskrifter för handläggning av ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet i 

forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller utvecklingsarbete 
 
Luleå tekniska universitet 

• Riktlinjer avseende hantering av misstänka oegentligheter 
• Riktlinjer för handläggning vid vetenskaplig oredlighet 
• Riktlinjer avseende tagande och givande av mutor 
• Riktlinjer för handläggning av jävsfrågor 
• Riktlinjer gällande bisysslor 

 
Malmö högskola 

• Riktlinjer mot korruption och oetiskt handlande 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Vi skulle vilja börja med att fråga om du vill vara anonym eller går det bra att vi namnger dig i 
vår studie? 
 
Sen undrar vi också om det är okej att vi spelar in samtalet?  
 
Bakgrund  
1. Jobbtitel/befattning? 
 
2. Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Inledande frågor  
3. På vilket sätt är du involverad i den interna styrningen och kontrollen? 
 
4. Hur är er visselblåsarfunktion utformad och hur ser rapporteringsprocessen ut? 
 
5. Vet du varför ni har valt att införa en visselblåsarfunktion? 
 
6. Känner ni på ___ till den så kallade COSO-modellen? 
 
Om ja,  
6a. Har den någon betydelse för hur ni arbetar med den interna styrningen och kontrollen? 
 
Styr- och kontrollmiljö 
Utbildning  
7. På vilket sätt får medarbetarna kännedom om visselblåsningsfunktionen, när, var och hur de 
ska använda den?  
Följdfråga? - om de inte nämner någon utbildning, fråga om det ges utbildning om detta? 
 
Stöd 
8. I vilken utsträckning upplever du att universitetet/högskolan uppmuntrar medarbetare att 
blåsa i pipan? Upplever du att den är: ingen, ganska låg, ganska hög eller hög?  
 
Om ganska låg, ganska hög eller hög, 
8a. På vilket sätt uppmuntras en? 
 
Skydd 
9. Finns det möjlighet att anmäla oegentligheter anonymt?  
 
Om ja,  
9a. Kan anonymiteten garanteras? (Med tanke på offentlighetsprincipen) 
 
10. Finns det uttalat om vad som händer efter någon blåst i pipan, att man som visselblåsare är 
skyddad mot repressalier?  
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Riskbedömning 
Riskhantering 
11. Vad finns det för olika typer av oegentligheter som kan uppkomma på universitet och 
högskolor? 
 
11a. Är det någon typ av oegentlighet som det finns större risk för? 
 
12. På vilket sätt arbetar ni i huvudsak för att motverka/eliminera/minimera riskerna för 
oegentligheter?  
 
13. Använder ni på ________ visselblåsning som ett hjälpmedel för att upptäcka och eventuellt 
förebygga oegentligheter? 
 
Om ja,  
13a. På vilket sätt används det? 
 
Information och kommunikation  
Uppströms kommunikation 
14. Hur förmedlas information generellt ut i verksamheten? (Exempelvis intranät) 
 
15. På vilket sätt fungerar informationsflödet mellan olika nivåer i verksamheten?  
 
Slutligen 
16. Är det något du skulle vilja tillägga angående visselblåsning och/eller den interna styrningen 
och kontrollen? 
 
17. Kan vi återkomma till dig om vi skulle ha någon fundering kring intervjun?  


