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Executive summary

This thesis aims to explore knowledge about whistleblowing in order to define a best practice for es-

tablishing effective whistleblowing schemes in Denmark. Studies show that there has been an increase

in the number of detected cases of fraud in the past 10 years. In 2012, 43% of all known cases were

detected through whistleblowing, why companies increasingly use whistleblowing schemes to prevent

and detect fraud. Also in Denmark there is a growing trend for the use of whistleblowing. Since whis-

tleblowing is a relatively new phenomenon in Denmark we have seen a need for developing a best

practice, Danish companies can use when implementing a whistleblower scheme.

We have reviewed relevant literature and studies in this area in order to determine how whistleblowing

is defined, what whistleblower systems will usually contain, including the scope of the scheme, and

what it takes to design an effective whistleblower system. In order to determine the legal framework,

we have clarified the relevant regulations in the U.S., the EU and in Denmark. In addition, five large

Danish companies have been interviewed in order to explain their use of whistleblowing. On the basis

of this knowledge a best practice has been organized. A questionnaire has been sent out to Danish

employees in GN Store Nord, to examine the employee’s knowledge and opinion on the whistleblow-

ing scheme. GN’s coming whistleblower scheme was then compared with best practice and the results

from the questionnaire in order to evaluate the schemes' design and the way the company will imple-

ment this.

When designing a whistleblowing scheme organizations have to consider three components; scope,

process and regulation. When defining the scope, it should be considered, who is entitled to file a re-

port and whom the report may concern, whether the scheme should be handled only internally or an

external provider of hotlines can be used. Further it should be considered whether it should be possible

to file an anonymous report, and what measures the company will take to provide protection of the

whistleblower. The company should clarify what regulation and law that is applicable for them. The

US regulation under SOX requires that public stated companies in the US implement whistleblower-

schemes, which allow anonymous reporting. The Danish data protection law requires that information

processed in the scheme, will be handled confidential. Further all whistleblower-schemes should be

approved by the Danish data authorities. The study of Danish companies’ whistleblower schemes re-

veals that the primary reason for implementing the whistleblower scheme, was because of the value it

will signal, facing their business partners. Further the implemented scheme was in many cases not

effectively securing the whistleblowers anonymity. The questionnaire in GN revealed that the

knowledge of the current whistleblower scheme was relatively high, considering the company’s lim-

ited communication. GN Store Nord’s coming whistleblower scheme is designed in accordance with

best practice.
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1. Indledning

Undersøgelser viser, at der er sket en stigning i antallet af besvigelsessager på internationalt plan i de

seneste 10 år, se figur 1.1 nedenfor. Om dette skyldes det økonomisk pressede marked, der har præget

erhvervslivet de seneste år - at mulighederne er større for omgåelse af virksomhedens kontrolaktivite-

ter på området, at incitamentet til at foretage besvigelser er større, eller at vores holdning til besvigel-

ser har ændret sig i retning af, at det er mere acceptabelt - er svært at fastlægge. Stigningen i antallet

og omfanget af besvigelsessager har resulteret i, at der er øget fokus på og interesse for området fra

virksomhedernes side, men i høj grad også fra offentligheden og myndighedernes side.

Figur 1.1 Omfang af virksomhedskriminalitet

Kilde: Undersøgelse foretaget af PWC i 2011, Virksomhedskriminalitet i Danmark 2011 – The Global Economic Crime

Survey

Whistleblowing har i en eller anden udstrækning altid forekommet i samfundet. I 2013 offentliggjorde

whistlebloweren Edward Snowden USA’s omfattende overvågningsprogram og den danske whist-

leblower Jørgen Lindhardt lækkede i 2002 oplysninger om overforbruget i Farum Kommune.

Efter indførslen af Sarbanes Oxley Act i 2002 (SOX), som kræver indførsel af whistleblower-

ordninger i amerikanske børsnoterede virksomheder, har implementeringen af whistleblower-

ordninger globalt taget fart. I Danmark har der først indenfor de seneste par år været en stigning i dan-

ske virksomheders implementering af whistleblower-ordninger. Har de danske virksomheder imple-

menteret ordningerne fordi de er pålagt dette under SOX? Ser de generelt et behov for at stille denne

form for rapporteringskanal til rådighed for deres medarbejdere? Eller er der primært tale om en ord-

ning der skal give et signal til omverdenen om at de har denne ekstra kontrolforanstaltning?

Besvigelser opdeles i besvigelsesteorien i tre kategorier, misbrug af aktiver, regnskabsmanipulation og

korruption. I en global undersøgelse foretaget af Association of Certified Fraud Examiners i 2012

(ACFE), estimeres besvigelser i gennemsnit at koste virksomhederne ca. 5% af deres årlige omsæt-
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ning. Den mest udbredte form for besvigelser udgør misbrug af aktiver med 86% af alle tilfældene,

dog er det regnskabsmanipulation, der samlet set koster virksomhederne flest penge.1

For at besvigelser skal kunne forekomme i en virksomhed, kræver det, at der er en mulighed herfor, at

der er et pres eller incitament til at foretage besvigelsen, samt at man som person kan retfærdiggøre de

handlinger, der ligger bag. For at minimere risikoen for at besvigelser finder sted, kan man som virk-

somhed gøre brug af en række foranstaltninger, hvor en whistleblower-ordning er et eksempel på så-

dan en kontrolforanstaltning. ACFE påviser i deres rapport, at tilstedeværelsen af kontrolaktiviteter til

forebyggelse og opdagelse af besvigelser korrelerer med signifikant nedgang i de økonomiske tab som

følge af besvigelserne samt den tidsmæssige varighed af besvigelserne.

På trods af, at ledelsens kontroller og intern revision spiller en vigtig rolle i forbindelse med forebyg-

gelse og opdagelse af besvigelser, understreger ovenfor omtalte rapport, at besvigelser oftest opdages

ved interne tip i virksomheden. Tip, som kan komme fra medarbejdere, kunder eller andre interessen-

ter. En ordning, der strukturerer og formaliserer denne type henvendelser, kaldes en whistleblower-

ordning.

Men hvordan udformes og implementeres en whistleblower-ordning mest hensigtsmæssigt? Ameri-

kanske virksomheder har i langt højere grad erfaring med at udforme og implementere whistleblower-

ordninger, end danske virksomheder har. Kan de danske virksomheder anvende samme model for

implementering af whistleblower-ordninger eller er der begrænsninger, såsom lovgivning eller kultu-

relle forskelle der gør dette vanskeligt. Mere interessant er det at undersøge hvilke modeller danske

virksomheder rent faktisk har brugt ved implementering af ordningerne. Er der ligheder eller forskelle

virksomhederne og landene imellem og er danske virksomheders model for ordningerne den mest

hensigtsmæssige?

1.1 Problemstilling

Historisk har tendensen i grove træk vist sig at være, at lovgivning i USA, efterfølgende bliver imple-

menteret i EU og som følge heraf ligeledes i dansk lovgivning. På baggrund af ovenstående ses der en

tendens til, at der i fremtiden vil være en større udbredelse af whistleblower-ordninger i Danmark.

Hvad ønsker danske virksomheder egentlig at opnå med en sådan ordning, og kan vi - i forbindelse

med design og implementering af denne - bruge erfaringer draget i USA og andre lande. På nuværende

tidspunkt har vi et begrænset kendskab til whistleblower-ordninger og effekterne heraf i Danmark.

Nationalt findes ganske få publikationer på området, og vi har kun et begrænset antal undersøgelser

inden for landets grænser. Da stadig flere virksomheder ansøger om at få deres whistleblower-ordning

anmeldt og godkend hos Datatilsynet, vurderes der derfor et behov for at undersøge best practice på

området.

1 Report to the Nations 2012, ACFE
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1.2 Problemformulering

 Vi vil på baggrund af erfaringer, undersøgelser og teori fastlægge best practice for etablering af

en effektiv whistleblower-ordning i Danmark

For at muliggøre ovenstående vil vi definere whistleblower-ordninger, fastslå den gældende regulering

på området i Danmark og i andre udvalgte lande, redegøre for erfaringer med ordningerne i Danmark

kontra udlandet, samt undersøge forhold som gør, at implementeringen af en whistleblower-ordning

bliver succesfuld, og at effektiviteten af ordningen bliver maksimal. Derfor søges nedenstående

spørgsmål besvaret:

 Hvordan defineres whistleblowing?

 Hvilke faktorer indgår i en whistleblower-ordning?

 Hvilke erfaringer er der draget på området i USA, Danmark og øvrige lande?

 Hvilken regulering er der på området i USA, EU og Danmark?

 Hvilke erfaringer har 5 danske virksomheder med deres whistleblower-ordning?

 Hvilken best practice kan fastlægges ud fra erfaringerne, undersøgelser og teori?

 Hvad er medarbejdernes holdning og kendskab til whistleblower-ordningen i GN Store Nord?

 Hvordan vurderes designet af GN Store Nords kommende whistleblower-ordning i forhold til

best practice?

1.3 Afgrænsning

Følgende afgrænsning har til formål at belyse, hvilke områder vi ikke vil behandle i vores opgave.

Dette er med til at skabe fokus omkring den problemstilling vi ønsker, at vores opgave skal behandle.

En del af de whistleblower-ordninger, der er implementeret i virksomhederne, dækker bredere end blot

indrapportering af økonomisk svindel. Disse kan ligeledes dække over brud på interne politikker, etik

og lignende. Vi vil i denne opgaves sammenhæng primært fokusere på forebyggelse af økonomisk

svindel – også kaldet besvigelser-, som værende det overordnede hovedformål med implementeringen

af ordningen, i det omfang, dette er muligt.

Implementering af whistleblower-ordninger er primært et fænomen i større virksomheder, bl.a. som

følge af børsnotering eller fordi de på anden måde er i offentlighedens interesse. Derfor har det ikke

været muligt at undersøge erfaringer med whistleblower-ordninger i mindre virksomheder. Vores op-

gave har ikke undersøgt hvorvidt den fastlagte best practice på området, ligeledes er gældende for

virksomheder af mindre størrelse.

Whistleblower-ordninger kan være en effektiv kontrol til at opdage forseelser af økonomisk karakter i

en virksomhed, de såkaldte besvigelser. Den generelle besvigelsesteori, såsom besvigelsestrekanten,
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karakteristika af den typiske ”besviger”, typer af besvigelser mv., vil ikke blive nærmere behandlet i

denne opgave, med mindre det vil bidrage til at forstå erfaringer med whistleblower-ordninger.

En vigtig del af det at have en whistleblower-ordning er selve behandlingen af sagerne og den efter-

følgende efterforskning. Den efterfølgende efterforskning af sagen vil naturligt afhænge af forseelsens

karakter, alvor samt øvrige forhold, som kan variere meget. Hvordan en efterforskning struktureres og

tilrettelægges med henblik på at fastlægge omfanget og konsekvenserne af forseelsen, vil denne opga-

ve ikke komme nærmere ind på.

Grundet vores fokus i opgaven, har vi i forbindelse med vores undersøgelse af danske virksomheders

erfaringer med ordningen ikke afdækket et fuldstændigt repræsentativt udsnit af disse, som kan sige

noget om hele populationen. Det har ikke været muligt at inkludere en offentlig institution, såsom en

kommune, i vores undersøgelse. Vi har dog inddraget Dong Energy, som er en overvejende statsejet

virksomhed. Det kan dog diskuteres, hvorvidt erfaringer mellem den offentlige og private sektor direk-

te er sammenlignelig som følge af forskellig set up, ledelsesstruktur, kultur og underlagt regulering.

Da vores opgave er af mere forklarende karakter - i og med den skal søge at forklare sammenhænge -

mener vi stadig at kunne udtale os generelt om erfaringer med whistleblower-ordninger i Danmark og

sammenligne med erfaringer fra andre lande.

Ved implementering af en whistleblower-ordning, kan det være fordelagtigt at foretage en for analyse

i form af en interessent- og risikoanalyse, der kan have betydning for scopet af ordningen. Vi vil dog

ikke behandle disse for analyser yderligere i denne opgave, da vi ikke vurderer dette relevant i forhold

til hvad opgaven har til formål at belyse.

Psykologiske faktorer bag whistleblowing vil kun, i det omfang det er relevant, blive inddraget i denne

opgave.

1.4 Metode

Formålet med projektet er at undersøge viden omkring fænomenet whistleblower-ordninger og herud-

fra fastlægge en best practice for whistleblower-ordninger i Danmark, hvor der primært tages ud-

gangspunkt i store danske virksomheder. Vores undersøgelse er derfor primært af opsøgende karakter

og med det formål at øge fokus på whistleblower-problematikken og igangsætte diskussioner om eller

nærmere undersøgelser af emnet.

Vores opgave vil derfor også tage udgangspunkt i en induktiv fremgangsmåde, hvor vi søger at sige

noget generelt om fænomenet whistleblower-ordninger i Danmark, ud fra konkrete erfaringer hos store

danske virksomheder.
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For at kunne besvare problemformuleringen vil i kapitel 2 starte med at redegøre for den eksisterende

litteratur på området. Her vil vi redegøre for den eksisterende teori på området for whistleblower-

ordninger, herunder underbygge og/eller uddybe den med de undersøgelser der er foretaget. Gennem-

gangen skal klarlægge grundlaget for en whistleblower-ordning og danne grundlaget for en best prac-

tice i Danmark. Undersøgelserne vil primært være fra USA, grundet deres historik og erfaring med

whistleblowing. Vores gennemgang vil derfor bære præg af, at langt den største viden på området

stammer fra studier i USA.

Herefter vil vi i kapitel 3 gennemgå den nugældende lovgivning med fokus på USA, EU og Danmark.

Gennemgangen skal afdække hvilken regulering der har påvirkning på danske virksomheders imple-

mentering af whistleblower-ordninger. Her vurderes regulering i USA og EU for at være af størst be-

tydning for danske virksomheder. Dette skyldes at internationale danske virksomheder, kan være un-

derlagt regulering i USA og EU, som de er forpligtet til at følge. Gennemgangen skal bidrage til at

klarlægge de juridiske rammer for whistleblower-ordninger i Danmark.

I kapitel 4 vil vi foretage en gennemgang og analyse af de empiriske data i form af interviews med

ledende medarbejdere i virksomheder, der har implementeret whistleblower-ordninger, for at kunne

drage konklusioner vedrørende danske erfaringer med whistleblower-ordninger. Denne gennem-

gang/analyse vil ske i lyset af den i kapitel 2 belyste teori og undersøgelser på området, for at forstå

sammenhænge mellem empirien og den eksisterende viden og teori på området.

Afslutningsvis vil vi i kapitel 5 foretage en analyse af den whistleblower-ordning, GN Store Nord har

til hensigt at implementere, -med henblik på at vurdere, hvorvidt ordningen er hensigtsmæssig desig-

net ud fra en best practice betragtning omkring en effektiv whistleblower-ordning i Danmark. Medar-

bejdernes holdning og kendskab til ordningen opnået gennem spørgeskemaundersøgelser vil ligeledes

indgå i denne analyse, idet medarbejdernes villighed til at bruge en sådan ordning er altafgørende for

whistleblower-ordningens effektivitet.

1.4.1 Datakilder

Datagrundlaget i foreliggende opgave er indhentet fra både primære og sekundære datakilder. Primære

kilder i form af data indsamlet ved interviews og spørgeskemaer og sekundære kilder i form af fagbø-

ger, artikler, publicerede rapporter, lovgivning, mv.

Primære datakilder

Den empiriske undersøgelse vil integrere både kvalitative metoder i form af interviews samt kvantita-

tive metoder i form af spørgeskemaer.

Vores udgangspunkt er at undersøge de danske virksomheder, som med størst sandsynlighed kan være

omfattet krav om whistleblower-ordninger og som har implementeret en whistleblower-ordning. Disse

virksomheder udgør således vores population. Det er primært de store danske private og offentlige
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virksomheder der har etableret en sådan ordning2. Af disse har vi i videst muligt omfang udvalgt et

repræsentativt udsnit, som har indgået i den kvalitative undersøgelse. Vi har udvalgt virksomhederne

ud fra både kvantitative og kvalitative kriterier, som branche, størrelse, erfaring med whistleblower-

ordningen, mv... De udvalgte virksomheder udgør således fem private danske virksomheder indenfor

produktion- og handelsindustrien samt én overvejende statsejet virksomhed inden for energiområdet.

Interviews er foretaget dels personligt og dels per telefon, med den eller de personer der er ansvarlige

for whistleblower-ordningen i den pågældende virksomhed. De interviewede er både spurgt ind til

virksomhedens erfaring med whistleblower-ordningen i deres virksomhed, dvs. spørgsmål af mere

faktuel karakter samt spørgsmål der er mere holdningsbaseret og af mere generel karakter. Her er vi

bevidste om at besvarelserne på disse spørgsmål sandsynligvis vil være præget af den interviewedes

subjektive holdning samt repræsentere holdninger af virksomheden.

Derudover er der udsendt spørgeskemaer til et bredt udsnit af medarbejderne i GN Store Nord. Vores

population udgør alle danske medarbejdere i GN Store Nord, som udgør ca. 800 medarbejdere. Spør-

geskemaerne er udsendt til alle danske medarbejdere i GN Store Nord. Ved vores analyse af besvarel-

serne, vil vi vurdere svarprocenten og den betydning det kan have på undersøgelsens resultat. Vores

undersøgelse vil være en kombination af at undersøge en enkelt variabel af gangen (Univariat analyse)

samt at undersøge sammenhænge mellem to variable (Bivariat analyse).

Spørgeskemaet er udformet som et online spørgeskema, som man tilgår via et link. For at sikre re-

spondenternes anonymitet og fortroligheden i anvendelsen af hver enkelt svar, har vi i opsætningen af

spørgeskemaet sørget for at besvarelserne tilgår os direkte.

Sekundære datakilder

De sekundære datakilder vil primært være af kvalitativ karakter, men publicerede rapporter fra f.eks.

ACFE eller PWC, som bl.a. har produceret statistiske datasamlinger inden for svindel i virksomheder,

er også anvendt.

De sekundære kilder er fundet ved informationssøgning på nettet og i videnskabelige databaser. Vi har

så vidt muligt anvendt litteratur af nyere dato for at opnå højere grad af aktualitet. Originalkilder er

anvendt, hvor dette har været muligt.

2 Se liste over virksomheder godkendte ordninger i december 2011 i bilag 1 fra Datatilsynet. Tabellen indeholder

primært private virksomheder, da offentlige myndigheder har en anden anmeldelsesprocedure og derfor ikke

automatisk vil indgå på Datatilsynets oversigt.
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Ved anvendelsen af juridiske kilder er vi opmærksomme på det gængse retskilde-hierarki ved vores

belysning af reguleringen inden for whistleblowing.

1.4.1 Kildekritik

De sekundære kilder vil gennemgå en kritisk vurdering før anvendelse for at sikre, at de bliver anvendt

på en faglig forsvarlig måde. Vi vil ved anvendelsen af litteratur og studier vurdere validiteten, det vil

sige om der er tale om en autentisk kilde, troværdigheden blandt andet ved at vurdere eventuelle bias i

en undersøgelse, f.eks. hvorvidt der er tale om høj grad af objektivitet hos kilden. Ved anvendelse af

kilderne vil vi vurdere relevansen af de informationer, der fremgår, og udelukkende anvende informa-

tioner, der er med til at belyse eller afdække problemstillingen.

Som ovenfor nævnt er litteraturen præget af, at de fleste studier er foretaget i USA, hvorfor mange af

de anvendte videnskabelige artikler er fra USA. Disse artikler har primært amerikanske virksomheder

med i deres undersøgelser, og der kan derfor være en risiko for, at de amerikanske studier ikke direkte

kan henføres til danske virksomheder. Parametre såsom virksomhedens størrelse og kulturelle forskel-

le vil gøre, at resultatet kan falde anderledes ud i Danmark. Ved anvendelsen af disse studier har vi

foretaget en sammenligning til danske virksomheder for at vurdere, hvorvidt resultatet er direkte hen-

førbar til danske virksomheder.

1.4.2 Metodekritik

I forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaer har vi forsøgt at distribuere det så bredt ud i organisa-

tionen som muligt, således at respondenterne udgør et repræsentativt udsnit af medarbejderstaben. Da

vi har anvendt en online baseret løsning, har vi i forbindelse med distributionen af spørgeskemaet,

eller linket hertil, været nødsaget til at lade ledelsen distribuere denne ud til medarbejderne. Vi har

ikke selv haft kontrollen i forbindelse med distributionen, hvilket har resulteret i, at vi ikke ved hvem

og hvor mange, der reelt udgør vores population (på trods af, at vi har fået et antal fra ledelsen i den

pågældende virksomhed). Dette vanskeliggør fastsættelse af svarprocenten og er med til at besværlig-

gøre procedurer omkring rykning for svar.

1.4.3 Begrebsafklaring

Opgaven vil bære præg af, at whistleblowing er et amerikansk fænomen, og derfor er størstedelen af

litteraturen på området engelsksproget. Der vil derfor i opgavens sammenhæng forekomme engelske

udtryk, hvor det ikke er muligt at finde et passende dansk begreb. Dette har vi bevidst valgt for at sikre

konsistens i meningen og forståelsen af ordet.

Forseelser

Begrebet forseelser, dækker over: Økonomisk kriminalitet, brud på interne retningslinjer, korruption

og lignende. Vi vil anvende øvrige betegnelser, som ligeledes dækker over begrebet forseelser, såsom,

ulovligheder, besvigelser, uregelmæssigheder, mistænkelige forhold, mv.
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Indberetter

I vores beskrivelse af hvem der kan anvende en whistleblower-ordning, anvender vi betegnelsen med-

arbejdere eller ansatte. Denne betegnelse dækker over både, menige medarbejdere, ledere og direktio-

nen.

Indberetning

En indberetning dækker over, den handling hvor en whistleblower har valgt at overbringe information

vedrørende en forseelse videre via whistleblower-ordningen. Vi vil anvende følgende betegnelser sy-

nonymt for en indberetning: Anmeldelse, rapportering, klage, mv.



10

2. Whistleblowing

Studiet af 216 sager i US virksomheder, som forsøgte at undersøge, hvem der opdager besvigelser i

virksomheder, viste overraskende, at det ikke var virksomhedens primære finansielle interessenter som

investorer, revisorer, kreditorer mv., der ellers må anses for at have den primære interesse i at opdage

besvigelserne. Derimod var det medarbejdere, medierne og ikke-finansielle- instanser, som havde den

største andel af opdagede besvigelser.3

Dette understøttes ligeledes af rapporten udarbejdet af ACFE, som nedenstående figurer stammer fra,

som viser, at 43% af alle opdagede besvigelser i 2012 blev opdaget gennem interne tip i virksomhe-

den. At 51% af disse tip kommer fra medarbejderne hænger naturligt sammen med, at medarbejdere i

organisationen har det bedste kendskab til processer og arbejdsgange og har adgang til information.4

Derfor er de ofte første led i forhold til at opdage, at der er noget galt, eller at noget ikke bliver gjort

hensigtsmæssigt. I modsætning til f.eks. revisorer, som kun er på besøg et par gange om året, har med-

arbejderne derfor bedre forudsætninger for straks at kunne opdage besvigelser eller brud på forret-

ningsmæssige eller etiske retningslinjer og reagere herpå.

Hvis man som medarbejder har kendskab til forseelser er der to muligheder, hvorpå man kan reagere.

Man kan enten vælge at gøre intet, altså være tavs iagttager, eller indrapportere forseelsen internt i

virksomheden eller til eksterne parter. Ofte vil det være nemmest at gøre ingenting, men for mange

medarbejdere er passivitet ikke en mulighed, da de er underlagt pligt til at indrapportere besvigelser,

spild og misbrug.5 Legalisering og opfordring til interne tip - ved medarbejdernes kendskab til forhold

- kan ske ved indførslen af whistleblower-ordninger. En whistleblower-ordning handler således om at

kanalisere indberetninger af alvorlige ulovligheder eller mistanke herom til det øverste ledelsesorgan.6

Ordningen kan anses som et internt tiltag til forebyggelse og opdagelse af ulovligheder som forklarer

dennes berettigelse.

3“Who Blows the Whistle on Corporate Fraud”; Dyck Alexander; Morse, Adair; Zingales, Luigi; 2010

4 “Who Blows the Whistle on Corporate Fraud”; Dyck, Alexander; Morse, Adair; Zingales, Luigi; 2010
5 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.;

1999

6 “Whistleblower-ordninger I Danmark”; Søndberg, Mai-Britt; Winther, Svend; 2011
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Figur 2.1: Metoder anvendt til opdagelse af besvigelser

Kilde: ACFE, 2012

Figur 2.2: Kilder til indberetninger af besvigelser

Kilde: ACFE, 2012

Formålet med dette kapitel er at give læser et indblik i den teori der er på området for whistleblowing

samt redegøre for de faktorer der indgår i en whistleblower-ordning. Da teorien bygger på erfaringer

draget igennem tiden i f.eks. USA, Danmark og i øvrige lande, vil empiriske studier blive undersøgt

og inddraget i det omfang det bidrager til viden på området. Dette kapitel skal således bidrage til den

gennerelle forståelse for whistleblower-ordninger, deres berettigelse samt erfaringer draget nationalt

og internationalt.
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Samfundet og virksomheder generelt har udviklet sig i en sådan retning, at der er et øget behov for

whistleblowing. Hvad angår organisationer, har disse været underlagt en udvikling fra typisk at være

små privatejede virksomheder til at blive enorme internationale selskaber med komplekse og i nogle

tilfælde hierarkiske organisationsstrukturer, hvilket har medført dette øgede behov for whistleblowing

som en kontrolforanstaltning. Som følge af denne udvikling er de færreste medarbejdere involverede i

hele produktions- samt salgsprocessen, hvilket medfører, at man ikke på samme måde som tidligere

tager ejerskab for andet end de opgaver, man selv sidder med.7

Vigtigheden af whistleblower-ordninger i organisationer er blevet understreget i forbindelse med af-

sløring af besvigelsessager gennem tiden. Eksempelvis i forbindelse med sagen om Enron, et gigantisk

energiselskab i USA, som blev erklæret konkurs, efter at vicedirektør Sherron Watkins afslørede regn-

skabsmanipulation igennem en længere årrække.8 Dette medførte stramninger af regulering på områ-

det i USA.

Af nyere danske sager kan nævnes Dong Energy-sagen fra 2012, der omhandler flere gyldne håndtryk.

Bestyrelsesformand Fritz Schur fik et tip fra en whistleblower om, at topchef Anders Eldrup skulle

have bevilget flere medarbejdere særlige lønforhold. Dette førte til Anders Eldrups afskedigelse i

Dong Energy.9

Ligeledes kommer whistleblower-ordningernes berettigelse til syne ved private og offentlige virksom-

heders omkostningsbesparelser. Eksempelvist er der i den amerikanske forsvarsmyndighed oplevet

besparelser på op imod 163 mio. USD ved whistleblower-ordningens begyndelse i 1991, og besparel-

ser på ca. 391 mio. USD i 1997, omfattende både besvigelser og spild. Det er svært at fastslå, hvor

mange forseelser der reelt finder sted i virksomhederne, man har dog fastslået, at det i USA ca. drejer

sig om tab op imod 5 bio. USD årligt. På trods af, at de fleste forseelser forbliver ukendt, viser under-

søgelser fra USA, at mange ansatte har observeret eller på anden måde fået kendskab til forseelser i

deres organisation.10

Whistleblowing bliver derfor i højere grad anset for at være en effektiv kontrolmekanisme i virksom-

heder til at forebygge og opdage forseelser, brud på etiske retningslinjer og spild, og får derfor større

og større betydning. SEC har indberettet en signifikant stigning i 2010 i antallet af opdagede besvigel-

7 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.;

1999

8 “Interview with Sharron Watkins”, http://www.acfe.com/article.aspx?id=583&terms=(Enron)+
9 ”TIDSLINJE: Fyringen der skulle være udløst af en whistleblower”,

http://politiken.dk/erhverv/faktaerhverv/ECE1580588/tidslinje-fyringen-der-skulle-vaere-udloest-af-en-

whistleblower/
10 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.;

1999
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ser samt det omfang, besvigelserne har omfattet. Som følge af Dodd-Frank reformen forventes en øget

motivation for whistleblower-aktiviteter, samtidig med at udøvelse af disse ulovligheder med stor

sikkerhed vil stige. En undersøgelse foretaget af Deloitte understreger, at økonomisk afmatning påvir-

ker to elementer, som er vigtige i virksomheder, nemlig tillid og etik med flere besvigelser som følge

heraf.

Som følge af det økonomiske incitament, der nu er til at anmelde besvigelser, kan det diskuteres,

hvorvidt virksomheder ligeledes skal til at indføre denne belønningsform. Nogle mener, at dette bliver

en nødvendighed i forhold til interne whistleblowere for at kunne konkurrere med SEC.11

Kigger man fremad, forventes en stigning i anklagerne i takt med at ordningen udvikles, og SEC’s nye

kontor for whistleblower-henvendelser fortsætter med at modtage mere end 100 tips om dagen.12 Dog

vurderes disse henvendelser ikke alle at blive til reelle sager, da antallet bl.a. må antages at være på-

virket af den økonomiske belønning.

I modsætning til virksomheder i Danmark, hvor den første ordning blev indført i 2004, er der studier

fra USA tilbage fra 2001, som har observeret, at ca. 48% af respondenterne i undersøgelsen følte sig

trygge ved at rapportere om forseelser begået af deres kollega sammenlignet med 34% i 1999.13 Dette

understreger, hvor langt USA er fremme i forhold til andre vestlige lande.

I Norge har man lavet en undersøgelse14 af whistleblower-ordninger i den offentlige sektor, som viser,

at ordningerne generelt har haft en positiv virkning. Den norske model, som også indgår i den nordiske

model, er karakteriseret ved høj institutionalisering og regulering, som giver medarbejdere større ind-

flydelse og deltagelse i arbejdsmarkedet. Derudover er ledelsen i virksomhederne karakteriseret ved

lighed og uformelt miljø, og som desuden indgyder til høj grad af kommunikation internt i virksomhe-

der. Dette medfører, at ledelsen i nordiske virksomheder har en høj integritet og tillid hos medarbej-

derne. Ovenstående forhold er alle med til at skabe en kultur af åbenhed og kommunikation på det

norske og nordiske arbejdsmarked, der har en betydelig indflydelse på medarbejderes og arbejdsgive-

res whistleblower-aktiviteter og den efterfølgende reaktion på sagerne.

Dette vurderes ligeledes som værende gældende i Danmark, da vi på mange måde sammenligner os

med lande som Norge, og organiserer os efter samme arbejdsmarkedsmodel, hvilket menes at fremme

kommunikationen i virksomheden. Denne form for arbejdsmarkedsmodel afviger væsentligt fra dem

anvendt i USA og nogle lande i Europa, og kan være en væsentlig faktor i medarbejdernes mulighed

11 “Increased Motivation for Whistleblowing”; Verschoor, Curtis C.; 2010
12 “Companies anticipate an increase in whistleblower claims”; Business Insights; 2013

13 “Standing up or Standing by: What predict blowing the whistle on organizational wrongdoing”; Miceli P.

Marcia; Near, P. Janet; 2005
14 “When whistleblowing works - The norwegian case”; Skivense, Marit; Trygstad, Sissel C.; The Tavistock

Institute; 2010
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og villighed til at rapportere om besvigelser.For en mere dybdegående gennemgang af whistleblower-

ordninger i Danmark henvises til afsnit 2.5.

I Storbritannien derimod har undersøgelser vist, at whistleblower-ordningerne ikke har den ønskede

effekt. I en undersøgelse fandt man, at 74% af de whistleblowere, som henvendte sig til en hotline,

ikke mente, at deres henvendelse var blevet behandlet15. Disse resultater er i modstrid til alle andre

undersøgelser, hvilket viser at der stadig forekommer uklarheder om whistleblower-ordningernes ef-

fektivitet samt at der fortsat eksisterer forskelle i de forskellige landes fortrolighed ved anvendelsen af

ordningen.

2.1 Definition af whistleblowing

Gennem tiden har der været mange definitioner af whistleblowing, herunder hvad en whistleblower-

ordning indebærer. I gennemgangen af teorien bag whistleblowing blev det klart, at definitionen hen-

holdsvis afhænger af, hvilke aspekter man lægger til grund, samt konteksten man ser whistleblowing i.

I nærværende opgave vil Miceli & Nears definition af whistleblowing blive anvendt, da denne vurde-

res mest gennemgribende i litteraturen samt mest plausibel i henhold til vores problemstilling.

Definition af whistleblowing

”Virksomhedens nuværende eller tidligere medlemmers16 videregivelse af oplysninger vedrørende

ulovlige, umoralske eller illegitime forhold i organisationen til de personer eller organisationer, der

har mulighed for at ændre forholdene.”17

Definitionen er blevet diskuteret af senere studier, som foreskriver, at whistleblowing kræver, at der

sker en form for ekstern rapportering, førend der er tale om whistleblowing. Denne synsvinkel er dog

blevet kritiseret, og det er fremhævet, at selve kanalen for rapportering ikke har indflydelse på, hvor-

vidt der er tale om whistleblowing eller ej. Dette understøttes blandt andet af, at medarbejdere typisk

først vil foretage rapporteringen internt i virksomheden, da de som oftest bliver opfordret til dette af

virksomheden. Derudover er definitionen diskuteret i forhold til whistleblowerens hensigter med rap-

porteringen. Er der tale om prosocial adfærd hos whistlebloweren, det vil sige, er hensigten at hjælpe

uden selv at kunne drage fordel af henvendelsen, eller er der tale om mere egoistisk adfærd med nega-

15 Whistleblowers claims of wrongdoing beeing ignored, The Guardian, 2013

16 I opgavens sammenhæng omfatter medlemmer såvel interne som eksterne interessenter.
17 ”Standing up or Standing By: What predicts blowing the whistle on Organizational Wrongdoing?”; Miceli, P.

Marcia; Near, P. Janet; 2005
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tive motiver for henvendelsen. Det vurderes dog, at whistleblowing kan indebære sager med begge

tilfælde.18

For at muliggøre den konkrete anvendelse af ovenstående definition skal det fastslås, hvornår der er

tale om ulovlige, umoralske og illegitime forhold, det der i denne opgave betegnes som ulovligheder

eller forseelser19. Det kan variere meget virksomhederne imellem afhængigt af, hvad der anses som

værende rigtigt og forkert. Hvordan disse rammer fastsættes gennemgås nedenfor i afsnit 2.2.2, hvor

beskrivelsen af scope20 finder sted. Derudover kan der være lovgivningsmæssige rammer som virk-

somhederne kan være underlagt i forbindelse med fastsættelsen af scopet. Regulering på området nati-

onalt og internationalt vil blive gennemgået i kapitel 3.

Ifølge Miceli og Near skal der være tre ting til stede, for at whistleblowing kan forekomme i en orga-

nisation21:

1. En eller flere personer som begår ulovligheder

2. Whistleblowere, der observerer ulovlighederne, definerer dem som ulovlige ifølge organisatio-

nens retningslinjer og anmelder disse

3. En eller flere modtagere af anmeldelserne som behandler disse

Der er således tale om en dynamisk proces som involverer minimum tre aktører.

Whistleblower-ordninger er således indirekte aftaler mellem medarbejdere, der har kendskab til ulov-

ligheder og organisationen de er ansat i, om at anmelde disse forhold. Denne aftale skal præciseres,

således at den enkelte medarbejder ikke er i tvivl om, hvilke forhold/ulovligheder der er omfattet af

ordningen, samt hvilken adfærd der fra organisationens side opfordres til i den forbindelse. Med hen-

syn til modtagerne af anmeldelserne er det her vigtigt, at der er tale om personer der har mulighed for

at ændre forholdende, dvs. hvis en medarbejder rent privat fortæller om mistænkeligheder til sin ægte-

fælle vil det som udgangspunkt ikke anses som værende whistleblowing.

2.2 Whistleblower-ordninger

Når en virksomhed overvejer en whistleblower-ordning, er der en del overvejelser, de skal gøre sig i

forbindelse hermed. De elementer, der som minimum skal overvejes, bliver gennemgået nedenfor. Det

18 “Standing up or standing by: What predict blowing the whistle on organizational wrongdoing”; Miceli, P.

Marcia; Near, P. Janet; 2005

19 Vi vil i denne opgave anvende betegnelserne ulovligheder og forseelser synonymt igennem hele afhandlingen.

20 Når der i denne sammenhæng tales om scope, menes whistleblower-ordningens scope – dvs. anvendelsesom-

råde.

21 ”Whistleblowing: myth and reality”; Miceli, P. Marcia; Near, P. Janet; 1996
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er vigtigt at nævne, at der kan være tale om en længerevarende dynamisk proces, som kræver en del

ressourcer fra virksomhedens side, ofte et tidsmæssigt forbrug. Derudover kan der i enkelte tilfælde

være et behov for at konsultere med eksperter på området for at sikre, at ordningen bliver implemente-

ret på den mest hensigtsmæssige måde og derved skaber værdi for virksomheden.

2.2.1 Holdninger til og baggrund for indførsel af en whistleblower-ordning

Inden designet og implementering af ordningen skal man tage stilling til, hvorfor virksomheden ønsker

at indføre en sådan ordning. Er der tale om, at man indfører denne da reguleringen dikterer dette, er

signalværdien i forbindelse hermed af betydning. Implementerer man ordningen, fordi andre store

virksomheder - man ønsker at sammenligne sig med - gør det, eller ligger en hel fjerde årsag til grund

for beslutningen. Under alle omstændigheder er det en god idé, at finde ud af, hvad holdningen i orga-

nisationen er inden ordningen designes og implementeres. Hvis medarbejdere på alle niveauer bliver

involveret i ordningen allerede i designfasen, vil det typisk medføre, at de vil have en ejerfornemmelse

over denne og derfor også være mere engagerede.

Miceli et al. definerer en whistleblower-ordnings effektivitet, ud fra undladelse og ophør af ulovlighe-

der helt eller delvist som følge af whistleblowing-systemets forebyggende og opdagende karakter in-

den for en acceptabel tidsramme.22 Succeskriteriet er dog svært at definere, eftersom man ikke reelt

kender omfanget af alle ulovligheder, samt om alle de kendte forhold bliver indrapporteret gennem

ordningen. Hvis ordningen er effektiv mener Miceli et al. dog, at denne kan bidrage til virksomhedens

arbejde mod besvigelser.

Ulemperne ved whistleblower-ordningen skal ligeledes overvejes. F.eks. kan medarbejdere i forbin-

delse med implementering af en sådan ordning føle sig overvåget, bagtalt og føle at deres selvstændig-

hed bliver taget fra dem. Dette vil alt andet lige påvirke arbejdsklimaet i virksomheden. Derudover

kan falske anklager forekomme, hvilket for den mistænkte kan have alvorlige konsekvenser for ar-

bejds- og privatlivet.23

2.2.2 Whistleblower-ordningens scope24

Udover at afdække medarbejdernes og ledelsens holdning til whistleblower-ordningen, er der behov

for stillingtagen til tre helt konkrete faktorer ved designet af en ordning. Det anbefales, forud for denne

beslutning, at man foretager en indledende analyse indeholdende interessent- og risikoanalyse og der-

med gøre sig cost/ benefit overvejelser. Denne fase vil dog i opgavens sammenhæng ikke blive uddy-

bet yderligere.

22 ”Whistleblowing in Organizations”; Miceli, P. Marcia; Near, P. Janet; Dworkin, M. Terry; 2008

23 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.,

1999

24 Afsnittet er baseret på ”Whistleblower-ordninger i Danmark”; Søndberg, Mai-Britt; Winther, Svend; 2011
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De tre faktorer, som man skal tage stilling omfatter scope, proces og lovgivning. Hele ordningen skal

bygges op omkring de tre faktorer, og der skal derfor fortages adskillige til- og fravalg.

Figur 2.3: Faktorer i whistleblower-ordningen

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Søndberg & Winther, 2011

Dette afsnit omhandler scope, dvs. afgrænsning til hvilke områder der dækkes af whistleblower-

ordningen og dermed hvilke typer af forhold, der kan indberettes om. Derfor vil man typisk tale om,

hvad der er inden for og hvad der er uden for scope, når whistleblowing-ordningen skal defineres.

Dette betyder helt konkret, at virksomheden skal opstille kriterier for, hvilke sager man ønsker at bru-

ge ressourcer på, hvilke vurderes som værende grundløse, og hvilke direkte ikke er omfattet af ordnin-

gen. Disse overvejelser skal ske i lyset af virksomhedens størrelse, branche samt allerede eksisterende

kontrolmiljø på området. Virksomhedens størrelse er dog oftest af størst betydning i dette henseende.

Der vil således oftest være størst behov for en whistleblower-ordning i de større virksomheder da

kommunikationsvejene i en organisation kan være svært gennemskuelige.

Ordningen skal således overordnet være i overensstemmelse med virksomhedens vision, mission, mål,

strategi og ikke mindst værdisæt.

Ordningen skal således benyttes, når der i virksomheden sker hændelser, som ikke er accepterede.

Hvis der er tale om en ikke-accepteret handling, som er ude af det fastsatte scope for whistleblower-

ordningen, skal der være mulighed for at anvende virksomhedens øvrige kanaler til indrapportering af

disse.
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I scopet skal desuden fastsættes, hvorvidt indberetningerne skal ske internt i virksomheden eller om

eksterne kanaler ligeledes kan bruges samt, hvem ordningen inkluderer, om denne er forbeholdt med-

arbejdere, direktion og bestyrelse, eller om eksterne parter såsom leverandører, kunder, samarbejds-

partnere mv. også kan anvende ordningen.

Overordnet kan siges, at whistleblower-ordningens scope omhandler alle beslutninger for så vidt an-

går, hvem der kan indberette, hvad der kan indberettes, fastsættelse af de tilbudte indrapporteringska-

naler samt om anonyme indberetninger accepteres eller ej.

I 2007 blev der foretaget en analyse25 af whistleblower-ordninger og indholdet af disse i 56 store virk-

somheder i 7 europæiske lande, primært UK, men også Tyskland, Holland, Schweiz, Sverige, Italien

og Frankrig. De 56 virksomheder er en del af Eurotop-100 virksomheder. For de udvalgte virksomhe-

der var deres code of conduct eller whistleblower politikker indhentet, og indholdet var undersøgt

nærmere.

I forhold til scopet af whistleblower-ordningen, viste undersøgelsen at i 96% af virksomhederne kunne

alle medarbejdere rapportere om forseelser. I 18% af virksomhederne kunne også eksterne parter rap-

portere om forhold. I 66% af politikkerne fremgik det, at rapportering var en pligt og et krav. I 36% af

politikkerne er medarbejderne specifikt opmuntret til at foretage rapportering.

2.2.2.1 Hvem kan indberette

Når man som medarbejder i en organisation besidder en viden om forhold, man ønsker at indrapporte-

re, er det af stor vigtighed, at det klart fremgår, hvem der kan foretage indberetninger, samt hvem der

kan indberettes om igennem whistleblower-ordningen.

I forbindelse med designet af whistleblower-ordningen skal man opstille en afgrænsning i forhold til,

hvilke interessenter, der kan anvende ordningen. Ifølge definitionen i afsnit 2.1 skal gruppen af perso-

ner, der kan anvende denne, udgøre virksomhedens nuværende eller tidligere medlemmer. Denne

kreds af personer omfatter ligeledes leverandører, kunder samt andre med tilknytning til virksomhe-

den, idet de også kan besidde viden, som er gavnlig for virksomheden. Det er især vigtigt, at der gøres

opmærksom på, hvilke interessenter der kan bruge ordningen, når indberetninger i elektronisk forum

gøres tilgængelige.

Ud over hvilke interessenter der kan indberette til whistleblower-ordningen, skal man ligeledes tage

stilling til, hvilken gruppe af personer indberetningerne kan omfatte. Typisk vil de to grupper dog

være sammenfaldende.

25 “A content Analysis of Whistleblowing policies of leading european companies”; Hassink, Harrold; De Vries,

Meinderd; Bollen, Laury; Journal of Business Ethics; 2007
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I tidligere nævnte undersøgelse af 56 førende europæiske organisationer har man påvist, at størstede-

len af disse anvender en ordning, hvor alle medarbejdere, hele koncernen, leverandører og tidligere

medarbejdere kan bruge indrapporteringssystemet, da disse interessenter alle kan besidde en viden,

som er givtig for virksomheden.26

2.2.2.2 Hvad kan der indberettes om

Ifølge Datatilsynet er det et krav, at der indberettes om alvorlige forseelser, der kan få betydning for

koncerner, selskaber eller privatpersoner, alvorlig økonomisk kriminalitet, miljøforurening, alvorlige

brud på arbejdssikkerheden samt alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat. Dette er som tidligere

nævnt meget virksomhedsspecifikt. Virksomheden bør kritisk tage stilling til, hvilke forhold der skal

være omfattet af scopet for whistleblower-ordningen.

Der er som følge af ovenstående behov for, konkret at opstille forhold, som er omfattet af whistleblo-

wer-ordningen. I en undersøgelse foretaget af Westin kan forhold der kan indberettes om, opdeles i

følgende kategorier27:

 Klare ulovligheder, hvor der sker overtrædelser af lovgivning samt brud på forretningsmæssige

og etiske retningslinjer. Her er overtrædelsen kendt og bevidst

 Potentielle ulovligheder eller farer, hvor en medarbejder opfatter, at et givent produkt eller en

given proces ikke er i overensstemmelse med lovgivningen

 Bekymringer om den grundlæggende moral og ledelsespolitik i virksomheden og dens virkning

på samfundet, eksempelvist miljøforurening og korruption.

2.2.2.3 Indrapporteringskanaler

Virksomheden skal ligeledes vurdere fastsættelse af de tilbudte indrapporteringskanaler, dvs. de orga-

ner whistleblowere kan anvende i forbindelse med indrapportering af forhold.

Mange gange er det op til whistlebloweren, om han/hun ønsker at bruge de interne eller eksterne kana-

ler, men det er virksomheden, der i en vis udstrækning - gennem opsætning af sin ordning og kommu-

nikationen i forbindelse hermed - sætter rammerne for, hvad man vurderer som mest hensigtsmæssig i

forskellige situationer. I tidligere undersøgelser har man konstateret, at ekstern whistleblowing typisk

sker som følge af manglende reaktion på intern whistleblowing. Ledelsen har derfor en rolle i forbin-

delse hermed, og de har et ansvar for at reagere på de henvendelser, der måtte komme ind, såfremt

man af frygt for virksomhedens omdømme ønsker at holde kendskabet til forseelserne internt, og und-

gå at det kommer i offentlighedens søgelys.

26 “The Content of Whistleblowing Procedures: A Critical Review of Recent Official Guidelines”; Van-

dekerckhove, Wim; Lewis, Davis; 2011
27 “Whistle blowing! : loyalty and dissent in the corporation”; Westin A.F. Kurtz; H.I. & Robbins, A; 1981; New

York
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Virksomheden skal derfor tage stilling til om de ønsker interne eller eksterne indrapporteringskanaler.

En intern indrapporteringskanal er en person/enhed internt i organisationen, som henvendelsen i en

whistleblowing situation kan rettes til. Det kunne f.eks. være, at man skal rette henvendelse til ledel-

sen, intern revision, udvalgte medarbejdere eller til HR afdelingen, hvis man som medarbejder har

kendskab til forhold. Derudover skal der tages stilling til, hvordan indberetningerne skal finde sted.

Kan det ske online, telefonisk, ansigt til ansigt eller en kombination heraf. Anvendelse af interne rap-

porteringskanaler kan være forbundet både med fordele og ulemper. Den person, der ønsker at indbe-

rette noget, kan føle sig hæmmet af, at den person man skal rette henvendelse til, har relationer i virk-

somheden. Dog kan der på den anden side være tillid forbundet med, at gå til en person man kender i

forvejen, og som har mulighed for relativt hurtigt at reagere på henvendelsen og eventuelt vide, hvil-

ken person indberetningen drejer sig om.

En ekstern indrapporteringskanal derimod er, hvor virksomheden vælger at indberetninger skal ske til

en person/enhed uden for virksomheden. Dette kunne eksempelvis være den eksterne revisor, advokat-

forbindelsen eller en ekstern hotline udbyder af denne type service, som eksempelvist Navex Global

Compliance. Fordelen herved er, at indrapporteringen sker helt uden virksomhedens kontrol. Dette kan

i enkelte tilfælde være af afgørende betydning, hvis ledelsen er involveret i ulovlighederne. Det kan

for nogle whistleblowere øge troværdigheden til ordningens anonymitet.

Eksterne udbydere af denne service vil typisk få instrukser til, hvorledes screeninger som beskrevet i

nedenfor i afsnit 2.2.3 skal finde sted. Typisk vil de ligeledes have en række erfaringer at trække på i

forbindelse med håndtering af indrapporteringer. De vil dog have sværere ved at vurdere, hvilke ind-

beretninger, der kan blive til potentielle sager. Processen vil blive besværliggjort, idet de personer, der

skal screene, har ingen eller begrænset kendskab til virksomhedens ansatte, og ikke så nemt har ad-

gang til fornøden information. Derudover er det vigtigt at kende accepteret og ikke-accepteret adfærd i

virksomheden.

Medarbejdere i organisationer kan også i enkelte tilfælde vælge at indrapportere sager direkte til of-

fentligheden, det vil sige staten, medierne eller andre uden for virksomheden. Dette vil oftest ske i en

situation, hvor forholdet er af større offentlig interesse. Organisationer vil dog typisk gerne undgå

denne type for whistleblowing, idet det kan påvirke deres omdømme i samfundet.

Valg af indrapporteringskanaler og whistlebloweres tillid i forbindelse med anvendelsen af whist-

leblower-ordningen afhænger af kulturen samt den hierarkiske opdeling i en virksomhed. Hvis man er

ansat i en virksomhed eller i øvrigt lever i et land, hvor der er stor forskel på manden på gulvet og

ledelsen, og hvor man ikke tør at sige sin mening til andre i organisationen af frygt for efterfølgende

sanktioner, vil en ekstern indrapporteringskanal være at fortrække. Hvis man derimod er ansat i en flad

organisation, hvor man ikke er bange for at sige sin mening og ansigt til ansigt tale med ledelsen om

problemer og udfordringer, kan interne indrapporteringskanaler være lige så gode.
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Oftest vil man ligeledes vælge kanaler ud fra organisationens størrelse og grad af internationalisering.

De eksterne indrapporteringskanaler har i et vist omfang større muligheder for indrapportering på alle

sprog og service 24 timer i døgnet, hvilket de interne typisk ikke vil kunne tilbyde.

Om man foretrækker at have en ordning internt i organisationen, eller man vælger at outsource den,

kan afhænge af, om der er tale om privat eller offentlig ejet virksomhed. Som udgangspunkt menes de

offentligejede at foretrække en intern ordning, mens de privatejede i større omfang har tendens til at

outsource en sådan ordning til revisionshuse eller andre. Medarbejdernes tillid til ordningen er altafgø-

rende i forhold til deres brug heraf, hvorfor tillid og anonymitet i indrapporteringen vil/kan spille en

vigtig rolle. Der er to aspekter, man i forbindelse hermed skal overveje, nemlig måden, hvorpå indrap-

porteringen kan ske; mundtligt eller skriftligt og om det skal ske personligt eller gennem en hotline.28

Studier i USA viser dog, at intern revision er naturlige modtagere af henvendelser fra whistleblowere,

hvorfor det kan forventes, at de vil spille en større rolle i forbindelse med whistleblower-ordninger og

afsløring af besvigelser i fremtiden.29 De interne revisionsafdelinger er dog ikke så udbredte i Dan-

mark, da oftest kun de helt store virksomheder har en sådan afdeling. Alternativt kan man fastsætte at

denne type henvendelser skal ske til revisionskomiteen.

2.2.2.4 Anonymitet i forbindelse med indberetningen

En whistleblower-ordning kan designes således, at man vælger at opretholde whistlebloweres anony-

mitet. Hersh påstår, at whistleblower-ordninger kræver både fortrolighed og anonymitet, for at deres

optimale udbytte opnås.30 Fortrolighed i undersøgelsen og behandlingen af sagerne bør dog være til

stede, ligegyldigt om indrapporteringen er sket anonymt eller ej, hvilket betyder, at man behandler

sagen med diskretion og ikke videregiver oplysninger om de involverede parter udover til de personer,

der er tilknyttet ordningen og sagen. Anonymiteten derimod handler om, at whistleblowerens identitet

på intet tidspunkt er kendt. Det vil sige, at man i forbindelse med indberetningen har mulighed for at

holde sin identitet skjult.

Om der er mulighed for en anonym anmeldelse af forhold eller ej vil være afgørende i nogle situatio-

ner. Jo mere alvorlig sagen er, og jo mere whistlebloweren føler at han kan miste ved whistleblowin-

gen, jo mere vil han foretrække en anonym anmeldelse. I en situation, hvor en medarbejder skal tage

beslutningen om, hvorvidt han skal indrapportere forhold, han mener, er af betydning, vil han være

præget af de eventuelle efterfølgende konsekvenser han mener at kunne blive udsat for efter indberet-

ningen. De mulige konsekvenser medarbejderen kan føle frygt for gennemgås nedenfor i afsnit 2.4.2

28 “The Content of Whistleblowing Procedures: A Critical Review of Recent Official Guidelines:”; Ven-

dekerckhove, Wim; Lewis, David; 2011

29 “Whistleblowing to internal auditors”; Read, William J.; 2003
30 ”Whistlelowers – heroes or traitors?: Individual and collective responsibility for ethical behavior”; Hersh

M.A.; 2002
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Muligheden for anonym indrapportering er således vigtig, idet denne formodes at reducere whist-

leblowerens personlige omkostninger i forbindelse med indrapporteringen, dog kræver dette flere res-

sourcer fra virksomheden.

Ifølge ACFE 2012 er hotlines dedikerede til whistleblowing den mest effektive måde at opdage besvi-

gelser på. Det hænger først og fremmest sammen med, at en hotline tillader anonym indrapportering,

og at medarbejderne har mulighed for at foretage denne, når de føler for det og på deres egne præmis-

ser. Desuden har geografisk placering ingen betydning ved anvendelse af hotlines, hvilket øger om-

kostningseffektiviteten. 31 Resultatet af en undersøgelse indikerer, at der er større sandsynlighed for

anvendelse af hotlines som en måde, hvorpå indrapportering kan ske anonymt, når der er tale om stør-

re virksomheder. Ligeledes vurderes effektiviteten af en whistleblower-ordning som værende associe-

ret med muligheden for at foretage anonyme indrapporteringer 32

En medarbejder, der skal indrapportere en sag, vil opveje fordele og ulemper ved anonym indrapporte-

ring og vurdere, hvorvidt man kan stole på, at der reelt er tale om en anonym henvendelse. I mange

tilfælde vil virksomheden godt kunne spore sig ind på, hvilken medarbejder, der har indgivet anmel-

delsen, enten ud fra en viden om medarbejderne, eller ved efterforskning af anmeldelsen. Derudover er

der en risiko for, at anmeldelser foretaget anonymt ikke tages lige så seriøst, og at de ikke vurderes

lige så troværdigt af ledelsen.33

Fra virksomhedens side derimod vil alvorlige forseelser anmeldt anonymt besværliggøre undersøgel-

sen af sagen og reducere muligheden for opklaring, da anonyme tip alt andet lige er sværere at efter-

forske.

Undersøgelser foretaget blandt 85 erfarne revisionsudvalgsmedlemmer i USA indikerer, at revisions-

udvalgsmedlemmerne opfatter anonyme henvendelser som mindre troværdige end ikke-anonyme hen-

vendelser, afledt heraf tildeles der færre ressourcer til efterforskning af disse. Derudover påviser un-

dersøgelsen, at fordelene ved at have en anonym whistleblower-ordning bliver truet af dem, der skal

behandle henvendelsen, fordi de er i interessekonflikt, og muligvis har et incitament til at vurdere hen-

vendelsen for utroværdig.34

31 “A Lobbying Approach to Evaluating the Whistlelower Provisions of the Dodd-Frank Reform Act of 2010”;

Baloria, Vishal; Marquardt, Carol; Wiedman Christine; 2011
32 “Companies’ Use of Whistleblowing to Detect Fraud: An Examination of Corporate Whistleblowing Poli-

cies”; Fargher, Neil;2012

33 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.,

1999
34 “Effects of Anonymous Whistle-Blowing and Perceived Reputation Threats on Investigations of Whistle-

Blowing Allegations by Audit Committee Members”; Hunton, E. J; Rose, M. J.; 2010
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Et andet studie35 har undersøgt mulige konsekvenser ved en anonym whistleblower-ordning, med fo-

kus på den efterfølgende behandling af en anonym henvendelse. Konsekvenser, som ligeledes skal

tages med i overvejelserne, når man vil etablere en sådan ordning.

Ved modtagelsen af henvendelsen skal pålideligheden og troværdigheden i henvendelsen først og

fremmest fastslås og herefter vurderes, hvor mange ressourcer der skal tildeles efterforskningen af

henvendelsen. Denne undersøgelse tager udgangspunkt i svar fra 85 erfarne revisionsudvalgsmed-

lemmer i mellemstore og store børsnoterede virksomheder i USA.

Undersøgelsen påviser derfor, at fordelene ved at have en anonym whistleblower-ordning kan blive

truet af dem, som skal behandle henvendelsen, fordi de er i interessekonflikt, og muligvis har et inci-

tament til at vurdere henvendelsen for utroværdig. Resultatet indikerer, at eksempelvist bestyrelses-

medlemmer sætter deres professionelle hverv til side for at beskytte deres personlige omdømme. Det

bør således overvejes, om modtagerne af henvendelserne i whistleblower ordningerne har en interes-

sekonflikt, der kan påvirke deres dømmekraft i sagerne. Et muligt løsningsforslag til dette kan være at

opstille et sikkert tredjeparts organ, uafhængig af virksomheden, som første modtager af henvendel-

serne, der ikke vil opleve interessekonflikt i sagerne. Dette kunne eksempelvist være den interne revi-

sions funktion, som gennemgået i afsnit 2.2.3.1.

Der er i USA foretaget undersøgelser, som blandt andet viser, at 37% af whistleblowerne var anonyme

i forbindelse med deres indrapporteringen, hvilket indikerer at omkostningerne forbundet med at afslø-

re besvigelser er større end fordelene36.

Siden indførslen af SOX, som opfordrer til anonyme indrapporteringskanaler, er der kommet mere

fokus på anvendelsen af anonyme kontra ikke anonyme indrapporteringskanaler og forskellene heri-

mellem. Denne undersøgelse37 går på, om anonyme indrapporteringskanaler er mere effektive end de

ikke anonyme, samt om medarbejderes intention om indrapportering af ulovligheder påvirkes af virk-

somhedens valg af indrapporteringssystem. De anonyme indrapporteringskanaler menes at have færre

personlige omkostninger. Men at etablere og drive anonyme indrapporteringskanaler er dog dyrt for

virksomhederne.

Som forventet fandt man i undersøgelsen frem til, at der er flest tilhængere til anvendelsen af anonyme

indrapporteringskanaler, såfremt selve indrapporteringen vil have negative konsekvenser for den an-

35 “Effects of anonymous whistleblowing and perceived reputation threats on investigations of whistleblowing

allegations by audit committee members”; Hunton, James E.; Rose, Jacob M.; Journal of Management Studies;

2011

36 “Who Blows the Whistle on Corporate Fraud”; Dyck, Alexander; Morse, Adair; Zingales, Luigi; 2010
37 “An Examination of anonymous and non-anonymous fraud reporting channels”; Kaplan, E. Steven; Pany,

Kurt; Samuels, Janet; Zhang, Jian; 2012
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satte. Såfremt whistleblowing ikke vil have negative konsekvenser, var der iblandt de adspurgte ingen

præference for, hvad angår anonyme/ikke anonyme indrapporteringskanaler. Dog viser anden forsk-

ning, at kun omkring halvdelen af alle ansatte, som har kendskab til uregelmæssigheder, indrapporte-

rer dette. Virksomheden skal derfor, for at sikre at få det optimale udbytte af indrapporteringssyste-

mer, etablere flere indrapporteringsmetoder medarbejderne kan benytte, da alle medarbejder i forbin-

delse med whistleblowing vil overveje fordele og ulemper i forbindelse hermed, herunder anonyme

indrapporteringskanaler.

Tidligere undersøgelser indikerer ligeledes, at de whistleblowing-erfaringer man har fra tidligere (kon-

sekvenserne for de involverede samt virksomhedens håndtering heraf) har en stærk effekt på andres

villighed til at foretage indrapporteringer, og sandsynligheden for at dette sker. Undersøgelsens fokus

er derfor, hvorvidt tidligere erfaringer vedrørende gengældelse for den der har whistleblowet samt de

konsekvenser, det har haft for overtræderen, spiller en rolle i forhold til om man anvender anonym

eller ikke anonym indrapportering. Ca. 37% af alle whistleblowere oplever en eller anden form for

gengældelse. Derudover blev whistlebloweren i 82% af sagerne efterfølgende fyret, sagde op ved

tvang, oplevede betydelig nedgradering i opgaver eller oplevede andre negative følger. 38

Undersøgelsens resultater viser, at de anonyme indrapporteringskilder udelukkende out performer de

ikke anonyme indrapporteringskilder, såfremt man har erfaring med, at tidligere whistleblowere led

under gengældelse, samt at de overtrædende medarbejdere ikke blev straffet. Dog vurderes, at man bør

etablere anonyme indrapporteringskanaler, da dette øger sandsynligheden for indrapportering af be-

svigelser på trods af, at de kan være dyre for virksomhederne. 39

Anonymitet siges dog også at mindske effektiviteten på grund af flere forhold. Blandt andet vil hen-

vendelsen miste sin troværdighed og kan dermed risikere at blive forkastet. Derudover kan det være

vanskeligt at indhente yderligere information omkring hændelsen hos whistlebloweren og til sidst kan

whistlebloweren miste sin troværdighed, da det ikke er muligt identificere personen. Artiklen påstår, at

effektiviteten vil øges såfremt whistlebloweren identificerer sig selv ved indgivelse af en forseelse.

2.2.2.5 Modtagelsen af whistleblower indrapporteringer

Modtagerne af en whistleblower indrapportering har en væsentlig indflydelse på, hvorvidt whistleblo-

wing er effektiv, da de besidder en stor del af beslutningsprocessen vedrørende henvendelsens videre

forløb. Denne beslutningsproces er blandt andet også påvirket af virksomhedens kultur. En virksom-

hed vil ofte være mere modtagelig over for henvendelser, der vedrører direkte tab for virksomheden

end henvendelser, der vedrører brud på lovgivningen. Her gælder det bl.a., at såfremt modtageren af

henvendelsen er magtfuld og troværdig og støtter op omkring whistlebloweren, vil det forøge effekti-

viteten hvorfor dette er relevant at se nærmere på.

38 “Who Blows the Whistle on Corporate Fraud”; Dyck, Alexander; Morse, Adair; Zingales, Luigi; 2010
39 “An Examination of anonymous and non-anonymous fraud reporting channels”; Kaplan, E. Steven; Pany,

Kurt; Samuels, Janet; Zhang, Jian; 2012
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En undersøgelse40 af 129 store virksomheder i USA viste, at i 74% af virksomhederne var intern revi-

sion ansvarlig for at sikre compliance med interne retningslinjer i virksomheden. I 69% af virksomhe-

derne var intern revision modtager af whistleblower-henvendelser fra medarbejdere, og i 36% var de

modtager af henvendelser fra eksterne parter. I alt var 91% modtager af en eller form for whistleblo-

wer-henvendelse. Intern revision har således en stor rolle, hvad angår whistleblowing.

Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem den organisatoriske status af intern revisions

funktion i virksomheden og antal af henvendelser fra whistleblowere. Intern revisions autoritet blev

målt på, i hvor høj grad revisionsudvalget var involveret i eller havde indflydelse på beslutninger om-

kring den interne revision og dermed, hvor meget autoritet intern revision har i virksomheden. Jo høje-

re autoritet intern revision har, jo flere henvendelse vil der komme fra medarbejderne.

Derudover viser undersøgelsen sammenhængen mellem intern revisions rolle i forhold til at sikre

overholdelse af de interne retningslinjer. Resultatet viste, at intern revision modtog flere henvendelser

fra medarbejdere og øvrige parter, hvis de samtidig varetog opgaven at sikre overholdelse af de interne

retningslinjer. Dette understøtter behovet for, at større virksomheder i højere grad opdaterer og hånd-

hæver deres interne retningslinjer (Code of Conduct). Dette stiller dog krav til kompetencerne hos den

interne revisionsfunktion.

Det overordnede resultat viser, at intern revision er naturlige modtagere af henvendelser fra whist-

leblowere, og at det kan forventes, at de i fremtiden vil spille en større rolle i afsløring af besvigelser.

I Danmark er der dog ikke mange virksomheder der har en intern revisions funktion, hvorfor det ty-

pisk vil være revisionskomitéen der varetager denne opgave.

2.2.3 Model til behandling af sager - proces41

Når scopet er på plads, er det vigtigt at designe en model, der passer til virksomheden. Da der kan

være store forskelle på faktorer såsom branche, grad af internationalisering, størrelse samt organise-

ring vil dette naturligt medføre, at hver enkelt virksomhed skal tage stilling til, hvad der vil fungere

bedst i deres forretningsmæssige og kulturelle setup. Modellen, der her tales om, repræsenterer således

hele processen fra, at indberetning fra en whistleblower finder sted, til sagen opklares og eventuelle

efterfølgende sanktioner indtræder.

Ifølge Søndberg og Winther skal denne model som minimum indeholde to screeninger.

40 “Whistleblowing to internal auditors”; Read, William J.; Rama, D. V.; Managerial Auditing Journal, 2003

41 Afsnittet er baseret på ”Whistleblower-ordninger i Danmark”; Søndberg, Mai-Britt; Winther, Svend; 2011
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Figur 2.4: Model til behandling af sager

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Søndberg og Winther, 2011

1. Screening

I første screening stilles oftest hvad og hvem spørgsmål. Det vil sige, at man i denne del af processen

tager stilling til om det indberettede forhold er inden for eller uden for scope, samt hvem den/de invol-

verede personer er. Til vurdering af om indberetningerne er inden for eller uden for scope anvender

mange virksomheder eksterne leverandører såsom Navex Global Compliance. Enkelte virksomheder,

typisk de mindre, foretager dog denne første screening selv, enten ved hjælp af betroede ansatte, en

compliance-afdeling, eller ved anvendelse af deres tilknyttede advokatforbindelse. I denne sammen-

hæng kan fordele og ulemper diskuteres ved henholdsvis intern og ekstern screening. Oftest vil det, at

have en kombination af interne og eksterne personer tilknyttet, være at foretrække. Det, man særligt

skal være opmærksom på i forbindelse med udvælgelse af disse personer, er tillid samt uafhængighed

af de forskellige sager.

Medarbejderes villighed til og tryghed omkring det at bruge whistleblower-ordningen kan i nogle situ-

ationer ligeledes afhænge af, om der er tilknyttet en intern eller ekstern person i forbindelse med ind-

rapporterings- og behandlingsfasen.

2. Screening

I anden screening vil der stilles hvordan, hvornår og hvorfor spørgsmål, idet der her er tale om den

opklarende og undersøgende fase. Når en indberetning går over i denne fase, vil den først herefter

blive kaldt for en sag. Undersøgelsen af sagen kan med fordel håndteres af en intern funktion, idet

denne kræver både kendskab til virksomheden og adgangen til informationerne. Oftest tilknytter man

dog en ekstern funktion såsom revisor eller andre eksterne parter, for at sikre en diskret, fortrolig og

juridisk forsvarlig håndtering af sagen.
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Som en del af denne screening indgår ligeledes fastsættelse af en konklusion på sagen samt sanktioner

til de involverede. Sanktionerne vil oftest bestå i afskedigelse eller politisag. I mange tilfælde er det

almindeligt, at sager ikke medfører konsekvenser for de involverede. Hvilke sanktioner, der bør tages i

anvendelse, bør være en beslutning ledelsen træffer i samarbejde med de ansvarlige for whistleblower-

ordningen. I nogle tilfælde kan der være konsekvenser for whistlebloweren i forbindelse med indrap-

porteringen af en sag. Dette bliver yderligere gennemgået i afsnit 2.4 nedenfor, omhandlende whist-

leblower-ordningers effektivitet.

Når whistleblower-ordningen først er implementeret, er det af afgørende betydning for effektiviteten,

at ordningen undergår regelmæssig vurdering, hvor man tager stilling til om den fungerer efter hensig-

ten, samt om medarbejderne i virksomheden har tillid til denne ordning.

2.2.4 Lovgivning

Lovgivning og regulering på området for whistleblower-ordninger sætter rammerne for, hvordan en

sådan ordning bliver udformet, her kan bl.a. nævnes persondatalovgivningen. Ordningen kan være af

stor betydning i forhold til de rettigheder whistlebloweren har, samt de krav der kan gøres gældende i

en whistleblowing situation.

Da man oftest implementerer en sådan ordning internationalt, og da der er stor variation i lovgivnin-

gerne samt kulturerne på tværs af landegrænser, ses et behov for en gennemgang af lovgivningen på

området i de lande, som i opgavens sammenhæng findes relevante. For denne gennemgang henvises til

kapitel 3.

2.3 Whistlebloweres karakteristika

Whistlebloweres karakteristika kan i mange tilfælde være gavnlige for en virksomhed at få klarlagt på

forhånd, da de på denne måde bedre kan målrette deres kommunikation til denne gruppe, i forbindelse

med implementeringen af en whistleblower-ordning. I denne sammenhæng er det vigtigt at nå ud til

alle medarbejdere med de bestræbelser, man gør sig i forbindelse med udbredelse af ordningen, idet

alle medarbejdere kan besidde en viden, som er værdifuld for virksomheden.

Dette er ligeledes interessant da flere studier har vist, at selvom personer er bekendt med en forseelse,

vælger de ikke at rapportere den, eller også rapporterer de det til nogen, som ikke har mulighed eller

føler ansvar for at gøre noget ved sagen42. Dette medfører, at virksomheden ikke har mulighed for at

afhjælpe eller stoppe forseelsen, hvilket kan forværre og øge omfanget af forseelsen.

42 “Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, proactive

personality and whistleblowing”; Miceli, M.P; Near, J.P.; Rehg, M.T.; Van Scotter, J.R.; 2012
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Det er dog svært at fastlægge en klar beskrivelse af en whistleblower, da forhold som personlige træk,

samfundsmæssige og situationsmæssige faktorer spiller en stor rolle, når man vælger at foretage whist-

leblowing. Da der er tale om et kommunikativt fænomen43 er det derfor ikke bestemte personprofiler,

der altid vil bruge en sådan ordning.

I litteraturen er der dog flere studier, der har beskæftiget sig med spørgsmålet. Her har de forsøgt at

belyse, hvilke interessentgrupper, der har mulighed for at opdage forseelser, med henblik på at redgøre

for, hvem der forventeligt vil foretage whistleblowing. Derudover er det undersøgt hvilke faktorer, der

kan påvirke beslutningsprocessen for, hvorvidt man vil foretage whistleblowing eller ej.

2.3.1 Hvem har mulighed for at opdage besvigelser

Litteraturen opstiller nogle teorier omkring hvilke faktorer, der påvirker hvem der bør og/eller kan

opdage besvigelser, når interne kontroller og ledelsen i en virksomhed fejler. Disse vil blive gennem-

gået nedenfor.

Regulering

Besvigelser skal opdages af de parter, der er bemyndiget til det ved lov. Her tales der primært om revi-

sorer og øvrige tilsyn. Derudover har tilsyn, som f.eks. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen i Danmark

og SEC i USA en forpligtelse til at føre tilsyn med virksomhederne i forhold til, om de overholder

lovgivningen og forhindrer økonomisk kriminalitet. Denne kategori vil også inkludere personer, der

som følge af deres jobbeskrivelse forventes at indrapportere alle kendte forseelser, såsom interne revi-

sorer, sygeplejersker mv.

Finansiel risiko

Besvigelser skal opdages af de parter, for hvilke der er størst forhold mellem afkast og risiko. Her tales

der primært om investorer og deres repræsentanter (revisorer, analytikere, banker, mv.). Investorer

anses for at have det største incitament til at kontrollere virksomheden, da deres afkast i høj grad af-

hænger af den forbundne risiko. Dette giver omvendt ikke incitament for de parter, som har et fast

vederlag, så som medarbejdere, leverandører og kunder.

Økonomiske incitamenter

Økonomiske belønninger, som ikke fremkommer ved at eje aktier. Eksempelvis vil short sellers44 have

incitament for at afsløre besvigelser, da dette efterfølgende vil komme dem til gode. Besvigelserne vil

skabe dårlig omtale af virksomheden og medføre fald i aktien.

43 “Whistleblowing in Organizations”; Miceli, P. Marcia; Near, P. Janet; Dworkin, Morehead Terry; 2008
44 Short selling er en betegnelse for en praksis indenfor aktiemarkedet, hvor man kan opnå en gevinst som følge

af faldende aktiekurs.
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Karriere incitament

Journalister, revisorer, advokater m.fl. kan opnå positiv omtale ved afsløring af større besvigelsessager

og efterfølgende medføre bedre karrieremuligheder. Der kan dog også være omkostninger forbundet

hermed. Journalister kan få nægtet adgang til information, fordi han/hun har fået ry for at afsløre skan-

daler. Og revisorer kan miste kunder og dermed omsætning.

Adgang til informationsindsamling

Nogle aktører samler information som en del af deres job, f.eks. journalister og medarbejdere, hvor

medarbejdere klart har den største adgang til information, da de sidder internt i virksomheden. Andre

kan have sværere ved at få samlet den nødvendige information til at afsløre besvigelser. Finansanaly-

tikere skal grave meget dybere i den information de har til rådighed for at finde tendenser eller mis-

tænkeligheder.

På denne baggrund har vi opstillet en figur nedenfor, der viser de relevante parter, der har mulighed

for at opdage forseelser i en virksomhed, opdelt på om de er interne, delvist interne/eksterne eller eks-

terne aktører. De interne aktører vurderes at være dem der dagligt opererer i virksomheden, såsom

ledelsen og medarbejderne. Det vil typisk være dem der har den største og nemmeste adgang til infor-

mation i virksomheden. De eksterne aktører er dem, der ikke har en direkte interesse i eller et samar-

bejde med virksomheden, men er typisk aktører der handler på vegne af samfundets eller andres inte-

resser. De delvist interne/eksterne aktører, er dem der har et samarbejde eller en direkte interesse i

virksomheden, men som ikke har deres daglige gang i virksomheden og derfor ikke har adgang til al

information. Der gøres opmærksom på at de nedenfor præciserede aktører er vurderet som værende de

mest relevante, hvorfor listen ikke er udtømmende.

Figur 2.5: Interessenter/ aktører der har mulighed for at opdage besvigelser

Kilde: Egen tilvirkning
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Ser man på den tidligere omtalte rapport udarbejdet af ACFE fra 2012 omfattende en undersøgelse af

600 rapporteringer,45 fremgår heraf, at udover de 51% af rapporteringerne som er foretaget af medar-

bejdere, er 22% foretaget af kunder, 9% af leverandører, 2,3% af ejere/aktionærer og 1,5% af konkur-

renter46. Derudover fremgår det, at kun i 3,3% af alle sagerne er det den eksterne revisor, der opdagede

besvigelserne. Dette kunne tyde på at ovenstående faktum holder stik. Dette vil sige at jo større kend-

skab man har til virksomheden og jo større adgang man har til informationerne, des større mulighed

har man for at opdage besvigelserne.

Et studie foretaget af Dyck et Al. i 2010 viser derudover, at aktører, der har et økonomisk- eller karrie-

remæssigt incitament og har nem adgang til information, oftest vil være dem der foretager whistleblo-

wing. Dette sker i antagelsen om, at aktørerne vil agere rationelt, dvs. at de personer der vælger at

foretage whistleblowing vil være dem, hvor fordelen overstiger omkostningerne forbundet hermed.

Nedenfor gennemgås nogle af de aktører omfattet af overfor omtalte empiriske undersøgelse. Disse ses

på i lyset af deres mulighed for at opdage besvigelser samt de eventuelle positive/ negative konse-

kvenser dette kan medføre.

Revisorer

Revisorer antages i teorien at spille en stor rolle ved afsløring af besvigelser, da de er ansat af bestyrel-

sen og derfor besidder en høj grad af myndighed samt har direkte adgang til internt og eksternt materi-

ale. Dette viser undersøgelsen dog ikke gælder i praksis. I praksis vil en revisor der har afsløret besvi-

gelser opleve en højere kundeafgang (50%) end normalt (5 %) og afsløringen vil ikke medføre en til-

gang i kunder, pga. positiv omtale. Der er således ikke et økonomisk incitament for revisorer til at

afsløre besvigelser. Dette begrunder hvorfor kun 3,3% af revisorerne indrapporterer opdagede besvi-

gelserne.

Finansielle analytikere

Finansielle analytikere kan have en betydelig rolle ved opdagelse af besvigelser, da de er specialisere-

de i at analysere på virksomhedens finansielle informationer. De har dog kun adgang til eksternt mate-

riale, hvorfor de vurderes dårligere stillet end revisorerne for hvad angår muligheden for at opdage at

der er noget galt. Incitamentet for en analytiker til at afsløre besvigelser derimod, kan bl.a. være, at de

vil opnå positiv omtale og forbedre deres karrieremuligheder. Undersøgelsen viser, at analytikere, der

er whistleblowere, har større chance for at blive placeret højere på en liste over de bedste analytikere,

eller modtage jobtilbud i en anset investeringsbank.

45 I alt 1.388 besvigelsessager blev undersøgt. 43,3 % af disse sager blev opdaget ved tip, dvs. 600 sager.
46 “Report to the nations – On occupational fraud and abuse”; Association of Certified Fraud Examiners

(ACFE); 2012
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Medier

Journalister har ligeledes mulighed for at afsløre besvigelser, idet de indsamler og analyserer informa-

tion for deres læsere. Det fremlægges, at journalister ligeledes har et incitament til at afsløre besvigel-

ser, da en sådan afsløring vil give dem positiv omtale og dermed større karrieremuligheder. Undersø-

gelsen understøtter denne hypotese, da den viser, at whistleblower-journalister har lavere risiko for at

blive afskediget inden for 3 år efter afsløringen (6%) end journalister, der ikke er whistleblowere.

Derudover har de større chance for at blive forfremmet efter afsløringen end ikke-whistleblowere.

Medarbejdere

Ifølge undersøgelsen vurderes medarbejdere til at have den største mulighed for at afsløre besvigelser,

idet de har den bedste adgang til information i virksomheden. Undersøgelsen har kigget på incitamen-

ter og manglende incitament for faktiske whistleblowere i 27 sager. Undersøgelsen viser bl.a., at 37%

af whistleblowerne var anonyme, hvilket kan indikere, at omkostningerne forbundet ved at afsløre

besvigelser er større en fordelene. Derudover blev whistlebloweren i 82% af sagerne fyret, sagde op

ved tvang, fik andre arbejdsopgaver eller andre negative følger. Undersøgelsen prøvede derfor at finde

ud af, hvorfor der alligevel var medarbejdere, der afslørede besvigelser. I 29% af sagerne, hvor whist-

leblowerens identitet var kendt, var der tale om en Qui Tam sag, hvor en whistleblower har afsløret

besvigelser i staten og kan blive belønnet med 15-30% af det inddrevne tab staten får. Sådanne øko-

nomiske belønninger anses for at være et kæmpe incitament. Økonomisk belønning af whistleblowere

vil blive gennemgået i afsnit 2.4.3.

2.3.2 Faktorer der påvirker beslutningsprocessen for whistlebloweren

Som nævnt ovenfor er det primært medarbejdere, der har muligheden for at opdage forseelser og un-

dersøgelser viser også, at medarbejdere i lang de fleste tilfælde er dem, der rapporterer forhold videre,

se figur 2.2. Udgangspunktet i dette afsnit vil derfor være at redegøre for de faktorer, der kan påvirke

beslutningen om at foretage whistleblowing set ud fra medarbejderens synsvinkel.

Miceli et. Al. har udviklet den såkaldte POB model (Prosocial Organizational Behaviour), der skal

forudsige, hvem der foretager whistleblowing. Modellen forklarer, at når en medarbejder observerer

en mistænkelig adfærd, vil denne gennemgå forskellige faser med reaktioner og beslutningstagen, som

vil påvirke den endelige handling. Modellen forudser, at forskellige variabler og faktorer kan påvirke

de enkelte faser i beslutningsprocessen, og at disse vil bestemme, hvorvidt whistleblowing vil finde

sted. Med udgangspunkt i denne model har vi opstillet nedenstående model for beslutningsprocessen

for whistleblowing. Modellens faser og relaterede påvirkende faktorer bliver gennemgået nedenfor.
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Figur 2.6: Beslutningsprocessen for whistleblowing

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Miceli et. Al.

Fase 1

I første fase skal medarbejderen tage stilling til, hvorvidt den observerede handling er en forseelse,

altså hvorvidt der er tale om brud på interne retningslinjer eller om der er tale om ulovligheder. Dette

er ofte en subjektiv vurdering, da nogle personer kan mene en handling er forkert, mens andre ikke

vurderer samme handling som værende forkert.

Fase 2

Såfremt medarbejderen mener, at der er sket en overtrædelse, skal han/hun vurdere om der er nogen,

der har et ansvar for at stoppe overtrædelsen, og i givet fald om han/hun selv har et ansvar. Her vil

overvejelsen bl.a. påvirkes af om medarbejderen mener, at der er taget hånd om sagen ved at overtræ-

delsen er rapporteret videre eller stoppet. Her vil der være høj sandsynlighed for, at medarbejderen

ikke foretager yderligere.
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Fase 3

Efterfølgende skal medarbejderen tage stilling til, om der kan foretages en handling, og om denne

handling vil gøre en forskel. Hvis personen ikke mener at der er noget de kan gøre for at stoppe forse-

elsen, f.eks. hvis de ikke ved hvem de skal gå til eller hvem der f.eks. har midlerne og autoriteten og

dermed muligheden for at foretage en effektiv handling for at stoppe forseelsen, vil der være større

sandsynlighed for at de ikke foretager sig yderligere.

Fase 4

Sidst skal medarbejderen vurdere omkostningerne forbundet med at foretage whistelblowing, såsom

sandsynligheden for efterfølgende gengældelse og de tilhørende fordele, og sandsynligheden for, at

forseelsen vil ophøre. Til sidst vil medarbejderen ligeledes vurdere alternative muligheder for at stop-

pe forseelsen, herunder andre kommunikationsveje.

I fase 1 har tidligere studier vist, at personer med højere grad af negativ affektivitet, det vil sige perso-

ner, der er mere kritiske over for sig selv, og har en tendens til i højere grad at opleve stress, frygt og

vrede, med større sandsynlighed ville vurdere en handling forkert. Dette blev støttet af en undersøgelse

der viste, at de personer, der havde observeret en kriminel handling, havde et højere niveau af negativ

affektivitet end dem, som ikke havde observeret noget. Demografiske forhold har også vist at have en

påvirkning på fase 1. Undersøgelser vedrørende medarbejderes observation af sexchikane på arbejds-

pladsen har vist, at der en sammenhæng over til ægteskabelig status, alder og uddannelse. Her var

unge ugifte kvinder, som ikke var ledere, anset for at være mere sårbare over for sexchikane og der-

med have større sandsynlighed for at opleve forseelser i form af sexchikane. Disse undersøgelser er

dog svært sammenlignelige med de faktorer, der påvirker, hvorvidt man vurderer andre handlinger end

sexchikane forkert.

Situationsbestemte faktorer såsom karakteristika af forseelsen og af virksomheden kan ligeledes have

indflydelse på, om en person vurderer en handling for forkert. Forskning omkring sexchikane er også

her relevant, da studier har vist, at hyppigheden af forseelsen, i hvor høj grad forseelsen ansås som

anstødelig samt hvorvidt der tydeligt var tale om en forseelse havde påvirkning på, hvorvidt en person

oplever en hændelse som sexchikane eller ej. Der findes dog ikke tilstrækkelig empirisk bevis for, at

samme resultat ville være gældende for andre typer af forseelser.

Kulturen i virksomheden, med hensyn til tolerancen af forseelser i virksomheden, anses for at have en

betydning på, hvorvidt en handling anses for forkert. Hvis en virksomhed tolererer forseelser i et så-

dant omfang, at rapportering ikke vil have nogen effekt, vil det medføre, at forseelser bliver almindeli-

ge i virksomheden, og grænsen for, hvornår en handling anses for at være forkert, vil blive rykket be-

tydeligt47.

47 “Whistleblowing in organizations”; Miceli, Marcia P.; Near, Janet P.; Dworkin, Terry Morehead; 2008
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I fase 4 har empiriske studier48 vist, at personlige karakteristika såsom positiv affektivitet og proaktiv

adfærd har en positiv effekt på, hvorvidt personer vil foretage whistleblowing. Positiv affektivitet be-

skrives som det at være optimist og at have positive følelser ved omgang med andre. De typiske karak-

teristika hos en person med positiv affektivitet er; entusiasme, selvtillid, aktiv og energisk. Personer

med højt niveau af positiv affektivitet anses i teorien for at have en større overbevisning om, at de har

en chance for succes med at bringe forseelsen til ophør, eller med at undgå gengældelse. Dette vil som

følge heraf forøge det forventede cost-benefit forhold for medarbejderen og dermed øge sandsynlighe-

den for, at der foretages whistleblowing. Hypotesen er blevet støttet af en empirisk undersøgelse, der

fandt, at whistleblowere havde et højere niveau af positiv affektivitet end passive observatører49. Pro-

aktiv adfærd beskrives som individers handlinger, der skal påvirke og kontrollere deres omgivelser.

Proaktivitet hos medarbejdere siges at medføre større ansvarsfølelse i forhold til at reagere på mulige

forseelser. Derudover vil de føle, at der er flere mulige handlinger tilgængelige for dem, og at de vil

have succes med at stoppe forseelsen. Dette synspunkt er ligeledes blevet støttet op af en empirisk

undersøgelse, der fandt, at whistleblowere havde et højere niveau af proaktiv adfærd end passive ob-

servatører50Demografiske faktorer, såsom alder, køn, uddannelse mv. menes også at have en påvirk-

ning på, hvorvidt personer vil foretage whistleblowing. I en undersøgelse blev det bl.a. vist, at det

typisk er mænd, der er lidt oppe i årene, supervisors og med en længerevarende uddannelse, som er

whistleblowere. Dog er resultaterne i undersøgelsen ikke signifikante, hvorfor det formodes, at andre

faktorer ligeledes spiller ind i beslutningen om at indrapportere eller ej51. Andre undersøgelser52 har

vist, at der er en sammenhæng mellem alder, uddannelse og whistleblowing, mens andre undersøgelser

af sammenhæng mellem køn og whistleblowing har været mere afvigende. En nyere undersøgelse53

viser, at der ingen signifikante sammenhæng er mellem demografiske faktorer og whistleblowing bort-

set fra køn, hvor kvinder i denne undersøgelse fandtes at have større sandsynlighed for at foretage

whistleblowing.

Jobfaktorer, såsom løn, ledelsesansvar mv. siges også at have en effekt på whistleblowing54. Disse

faktorer kan alle være relateret til magtstatus hos whistleblowere, som kan påvirke vurderingen af

48Miceli et Al (Whistleblowing in organizations -2008), har undersøgt 10 empiriske studier af de personlige

karakteristika hos en observatør, der kan forudsige whistleblowing i perioden 1995-2004.

49 “Individual differences and whistleblowing”; Miceli, M. P; Van Scotter, J. R.; Near, J.P.; & Reng, M.T; 2001

50 “Individual differences and whistleblowing”; Miceli, M. P; Van Scotter, J. R.; Near, J.P.; & Reng, M.T; 2001
51 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.,

1999

52 “Whistleblowing at work: Tough choices in exposing fraud, watse and abuse on the job”; Miethe, T.D.; 1999

og “Whistleblowers in the federal civil service: New evidence of the public service ethic”; Brewer, G.A.; Selden,

S. C.; 1998

53 “Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, proactive

personality and whistleblowing”; Miceli, M.P; Near, J.P.; Rehg, M.T.; Van Scotter, J.R.; 2012

54 “Whistleblowing in organizations”; Miceli, Marcia P.; Near, Janet P.; Dworkin, Terry Morehead; 2008
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cost-benefits inden whistleblowing foretages. I en rapport fra National Business Ethics Survery

(NBES) i 2011 udarbejdet af Ethics Ressource Center, blev der påvist en sammenhæng mellem ni-

veauet af rapporteringer og ledelsesniveauet hos whistlebloweren. I undersøgelsen steg rapporterings-

niveauet, dvs. den procentandel af observerede forseelser, der blev rapporteret, med ledelsesniveauet.

Jo højere ledelsesmæssig status i virksomheden, des højere var antallet af indrapporterede sager af

observerede forseelser. Dette blev bl.a. begrundet med, at personer med en højere position i virksom-

heden havde mere magt og indflydelse. Alvorligheden af forseelsen anses for at have en stor indflydel-

se på, om der bliver foretaget whistleblowing. Jo mere alvorlig en sag er, jo større er sandsynligheden

for, at kollegaer og modtageren af rapporteringen er enige med whistlebloweren og vil bakke op om

rapporteringen, hvilket giver whistlebloweren motivation til at foretage rapportering af forseelsen55.

Studier har ligeledes fundet sammenhænge mellem typen af forseelsen og antallet af rapporteringer,

hvor der var større frekvens af rapporteringer ved sexchikane, overtrædelse af lovgivning end der var

ved diskrimination, tyveri og brud på sikkerhed. Miceli et Al, 2008, hentyder dog til, at typen af forse-

elsen ikke har en direkte påvirkning på whistleblowing, men mere en påvirkning på andre variable, der

kan føre til whistleblowing.

Nedenfor er gennemgået, de væsentligste variabler og faktorer, der kan påvirke beslutningsprocesser-

ne i de forskellige faser.

Miceli og Near har flere gange i deres studier nævnt magt som værende en påvirkende faktor, når det

kommer til rapportering af forseelser, og når whistleblowing skal lykkes. De nævner bl.a., at såfremt

en whistleblower er mindre afhængig af virksomheden end omvendt, vil han/ hun besidde mere magt,

og der vil derfor være større sandsynlighed for, at personen rapporterer om hændelser. Dette støttes

ligeledes op af, at man - alt andet lige - vil have flere muligheder for at observere forseelser, jo længe-

re man er oppe i hierarkiet. Såfremt virksomheden er afhængig af enten den person, der har foretaget

forseelsen eller af selve forseelsen, vil den være mere tilbøjelig til at modstå whistleblowerens forsøg

på at ville ændre virksomhedens handling.56

Magtfaktorer er også anvendt i andre studier, herunder et studie foretaget i Norge. Magt kan defineres

ud fra blandt andet kundskab, viden, formel position eller netværk. Undersøgelsen anvender nogle

uafhængige faktorer, der kan påvirke magtressourcer:

1. Uddannelse

2. Anciennitet

3. Mængden af arbejdstimer

4. Organisatorisk position (Leder eller tillidsrepræsentant)

5. Kontakt med leder/tillidsrepræsentant

55 “Whistleblowing in organizations”; Miceli, Marcia P.; Near, Janet P.; Dworkin, Terry Morehead; 2008

56 “Effective Whistleblowing”; Miceli, P. Marcia; Near, P. Janet; 1995
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6. Deltagelse i forening eller anden organisering

7. Organisatorisk position for den der har begået forseelsen.

Andre undersøgelser foretaget i Europa viser, at der er fire faktorer, der kan påvirke en whistleblowers

adfærd:

1. Psykologiske faktorer: Whistleblowing afhænger af, hvor loyal medarbejderen er over for

virksomheden

2. Kulturelle og etiske faktorer: Geografiske forhold og dermed kulturen kan have indflydelse i

forhold til, hvor loyal man er over for virksomheden

3. Regulering og politikker på området: Interne politikker, der skal fremme whistleblowing, vil

have en positiv effekt på, om der rent faktisk bliver whistleblowet

4. Gengældelse: Graden af evt. efterfølgende konsekvenser ved rapporteringen.

Ud fra ovenstående kan konkluderes at jo mere engageret man er og jo højere uddannelsesniveau,

ansvar- og magtposition man besidder, des mere vil man som medarbejder være tilbøjelig til at indrap-

portere kendte forseelser. Derudover vil psykologiske samt sociale faktorer spille ind i beslutningspro-

cessen. Denne viden kan virksomheder anvende i forbindelse med design og implementering af en

effektiv whistleblower-ordning.

2.4 Whistleblower-ordningens effektivitet

Effektiviteten af en whistleblower-ordning kan være svær at måle. Først og fremmest da det er af-

hængigt af om man ser det ud fra virksomhedens- eller whistleblowerens synsvinkel. I opgavens sam-

menhæng er vi dog primært interesseret i, hvorledes man vurderer en whistleblower-ordning effektiv

fra virksomhedens side og hvilke tiltag man kan foretage for at øge sandsynligheden for at whist-

leblower-ordningen bliver succesfuld. Fra virksomhedens synsvinkel vil effektiviteten måles på bag-

grund af modtagne henvendelser, hvorimod det fra whistleblowerens synsvinkel vil være afgørende

hvorvidt forseelsen er stoppet, i forhold til om man vurderer ordningen for effektiv57 eller ej.

Få studier har beskæftiget sig med effektiviteten af whistleblowing set ud fra virksomhedens synsvin-

kel. Her kan der være flere forhold, der spiller ind på effektiviteten. Ud fra antagelsen, at virksomhe-

der indfører whistleblower-ordninger med det mål at kunne identificere forseelser og stoppe dem, så-

ledes at efterfølgende konsekvenser som økonomiske tab eller beskadigelse af renommé vil blive mi-

nimeret, vil succeskriterier relateret hertil være, at alle kendte forseelser i virksomheden bliver indrap-

porteret. Substansen af de indrapporterede henvendelser kan føre til effektiv efterforskning og opkla-

ring af sagen. Andre virksomheder vil dog indføre whistleblower-ordninger, fordi det er påkrævet i

57 “Effective Whistleblowing”; Near, Janet P.; Miceli, Maricia P.; The Academy of Management Review, vol 20,

no 3; 1995.



37

henhold til lov, eller fordi der sker en ”trend” inden for erhvervslivet om indførsel af sådanne ordnin-

ger. Her vil signalværdien således spille en rolle i forhold til at definere succeskriteriet, da man ønsker

at virksomhedens omgivelser skal være vidende om, at virksomheden har implementeret en whist-

leblower-ordning.

Følgende forhold kan således identificeres som mulige succeskriterier for whistleblower-ordningens

effektivitet.

Figur 2.7: Succeskriterier for en effektiv whistleblower-ordning- Virksomhedens synsvinkel

Kilde: Egen tilvirkning

Som følge af kulturforskelle kan der være enkelte faktorer, der påvirker effektiviteten af en whist-

leblower-ordning, som er unikke fra land til land. For USA eksempelvis er det almindeligt at belønne

whistleblowere i tilfælde, hvor virksomhedens tab bliver formindsket som følge af whistleblowing.

Nedenfor vil faktorer, som har påvirkning på whistleblower-ordninger i USA, blive gennemgået.

2.4.1 Antal indrapporteringer

Antallet af indrapporteringer kan give en indikation på, hvorvidt en whistleblower-ordning er effektiv.

Såfremt der er tale om en stor børsnoteret virksomhed med flere tusind ansatte, som har haft ordningen

implementeret i flere år, må der forventes at være et vist omfang af forseelser i større eller mindre

grad, der kan skabe grundlag for indrapporteringer. Såfremt der ingen indrapporteringer har været, vil

det således være en indikation på, at whistleblower-ordningen ikke har fungeret optimalt. Om dette

skyldes forkert implementering, kommunikation eller lignende kan være svært at sige. Der er dog en

del bias ved at bruge antal af henvendelser til at måle successen af whistleblower-ordningen. For det

Effiktivitet af whistleblower-
ordningen

Substansen af
indrapporteringerne

Antal
indrapporteringer

Signalværdien
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første kan der sagtens være rapporteret om kendte forseelser af andre kanaler end via whistleblower-

ordningen. Ingen henvendelser er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for, at kendte forseelser ikke er

blevet rapporteret videre. For det andet betyder mange antal indrapporteringer ikke nødvendigvis, at

der er tale om brugbare henvendelser, hvis de er foretaget på falsk grundlag, i ond tro eller ikke skaber

grundlag for en opklaring af sagen. Derudover er det generelt svært at udtale sig om, hvor mange for-

seelser der forventes at eksistere i en virksomhed, samtidig med at mange forseelser måske aldrig bli-

ver opdaget, hvilket er en forudsætning for at kunne foretage whistleblowing. Vi er dog af den overbe-

visning, at antal indrapporteringer stadig kan udgøre en indikator for effektiviteten af en whistleblo-

wer-ordning.

På baggrund af en undersøgelse foretaget i Australien58 kan det desuden konkluderes, at virksomheder

med stærke etiske rammer og god selskabsledelse er mere tilbøjelige til at bruge flere ressourcer på

implementeringen af en whistleblower-ordning, hvilket medfører at en sådan ordning bliver effektiv.

Der kan derfor ses en positiv sammenhæng mellem virksomhedens etiske holdning, ressourcemæssige

kapacitet og whistleblower-ordningens effektivitet. rådighed

For at være i stand til at designe og implementere en effektiv whistleblower-ordning skal virksomhe-

derne således, udover at gøre sig en del tanker vedrørende ordningens scope, også tage stilling til fak-

torer som kan være altafgørende for ordningens effektivitet, såsom måden hvorpå ordningen bliver

kommunikeret ud til medarbejderne, indsatsen i forbindelse med beskyttelsen af whistleblowere samt

tilbud om økonomisk belønning til whistleblowere. Derudover kan mulighed for anonymitet i indrap-

porteringer ligeledes spille en rolle i en whistleblowing situation som beskrevet i afsnit 2.2.2.4.

I de efterfølgende afsnit vil de faktorer som vurderes mest afgørende for whistleblower-ordningens

effektivitet, blive gennemgået.59

2.4.2 Kommunikation af whistleblower-ordningen ud i organisationen

Ved implementeringen af en whistleblower-ordning i virksomheden er kommunikationen essentiel for

at selve implementeringen sker korrekt, samt at man får det ønskede budskabet om ordningen ud i

organisationen, hvilket kan have stor betydning for ordningens effektivitet. Når de praktiske foran-

staltninger om ordningen skal kommunikeres ud, skal man som virksomhed sørge for at skabe en for-

trolighed og tryghed omkring ordningen. Dette for at sikre at medarbejderne ikke skal føle at det er en

foranstaltning som er til for at overvåge dem og deres arbejde, men er mere en integreret del af virk-

somhedens kontrolmiljø. Valg af kommunikationsstrategi vil derfor påvirke medarbejderens opfattelse

af whistleblower-ordningen.

58 “Companies use of whistleblowing to detect fraud – An examination of corporate whistleblowing policies”;

Lee, Gladys; Fargher, Neil; Springer Science, 2012
59 Da anonymitet er gennemgået i forbindelse med afsnittet om whistleblower-ordningens scope vil dette ikke

ske i følgende afsnit.
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Virksomhederne kan bruge forskelligartede kommunikationsformer såsom e-learningsmoduler, e-

mails, posters, flyers, mv. og kan derudover anvende intranettet til at tilgængeliggøre artikler og anden

information. Derudover kan anvendes mere personlig kommunikation i form af kurser, seminarer eller

andet. Hvilken kommunikation den enkelte virksomhed anvender, skal tilpasse organisationsstrukturen

samt kulturen i virksomheden.

I de tilfælde hvor man implementerer en international ordning er det en god idé at anvende en diversi-

ficeret kommunikationsstrategi da man skal nå ud til mange forskellige grupper af medarbejdere. Man

skal desuden også udvise bevidsthed om at menige medarbejdere og ledelsen ikke nødvendigvis bliver

ramt af samme kommunikationsform.

I takt med at whistleblower-ordningen revurderes og optimeres skal man huske at kommunikere dette

ud til medarbejderne. Generelt skal man løbende sørge for at minde medarbejderne om eksistensen af

ordningen i virksomheden.

2.4.3 Beskyttelse af whistlebloweren mod konsekvenser

Ifølge amerikansk litteratur oplever størstedelen af alle whistleblowere negative konsekvenser ved at

stå frem. De negative konsekvenser/ gengældelse kan være sanktioner i form af chikane, fyringer,

nedgradering i løn eller stilling mv. Denne gengældelse kan være af stor betydning for, hvorvidt en

medarbejder vil foretage whistleblowing eller ej. Det er generelt antaget, at en whistleblowers erfaring

og oplevelse af whistleblowing-processen (positivt/negativt) vil have en stor effekt på andres villighed

til og sandsynlighed for at foretage whistleblowing60.

Frygt for gengældelse er derfor den største grund til at kendte forseelser ikke bliver rapporteret61. Iføl-

ge rapporten udarbejdet af NBES i 201162 havde 22% af amerikanske medarbejdere, som havde rap-

porteret om en forseelse, oplevet efterfølgende gengældelse. Dette er en stigning i forhold til 2009,

hvor tallet var 15%. Som følge heraf er der i flere amerikanske love, se kapitel 3, indført beskyttelse af

whistleblowere mod efterfølgende gengældelse. Reguleringen vil dog kun i nogen grad stoppe gen-

gældelse, men vil ikke fuldstændig forhindre at det sker. NBES 2011 undersøgelsen viste, at 72% af

de medarbejderes som ikke havde oplevet gengældelse følte sig engageret i deres arbejde, mens dette

tal faldt til 54% for de medarbejdere, der havde oplevet gengældelse. Derudover viste undersøgelsen,

at der var en stigning i det antal medarbejdere, som havde oplevet gengældelse, der ville forlade virk-

60 “Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions and

retaliation”; Mesmer-Magnus, J.R; Viswesvaran, C.; 2005

61 46% af medarbejdere, som har observeret forseelser, men ikke rapporteret dem, nævner at frygt for gengældel-

se er den primære årsag. NBES rapport 2005.
62 “Retaliation: When whistleblowers become victims”; A supplemental report of the 2011 National Business

Ethics Survey; Ethics resource center, 2012
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somheden inden for 1 år. En anden konsekvens virksomheden kan opleve ved gengældelsen er, at

medarbejderne vil være mere villige til at gå videre med sagen til offentligheden (62%) end medarbej-

dere, der ikke har oplevet gengældelse (46%).

Det er dog ikke kun whistlebloweren, der vil opleve negative konsekvenser ved gengældelsen. Virk-

somheden kan også opleve konsekvenser, så der nu er tale om en ny forseelse (gengældelsen) med

whistlebloweren som offer. Derudover kan gengældelsen skabe et dårligt miljø i virksomheden, da

medarbejderne, der oplever gengældelsen, måske vil få et negativt syn på virksomheden og ikke vil

være lige så engagerede i deres arbejde som tidligere, samt at de fremover ikke vil være motiverede til

at rapportere om forseelser af frygt for de efterfølgende konsekvenser.

Men hvordan påvirkes forholdet til ens ledere og kollegaer som følge af indrapportering? Der er en

risiko for, at man vil blive opfattet som en ”spion”, der går rundt og mistænker sine kollegaer, eller på

anden måde overvåger dem, uden at dette er tilfældet. I denne sammenhæng er det interessant at kigge

på motivationen bag whistleblowing. Er der tale om en egoistisk og ondskabsfuld handling - motiveret

af grådighed og personlig interesse - eller er der tale om en uselvisk og uegennyttig handling, som kun

kan medføre personlige konsekvenser. Man kan ikke entydigt spore sig ind på motivationen bag ind-

rapporteringen, som oftest vil være en blanding af flere ting.63

I USA har man igennem SOX samt Dodd-Frank villet beskytte whistleblowere, men trods det, meldte

størstedelen af alle ansatte whistleblowere, at de blev fyret, blev tvunget til at tie eller at deres an-

svarsområder ændrede sig på arbejdspladsen efter, at de havde givet en besvigelse til kende.64

Spørgsmålet er således, hvilke faktorer der påvirker, at der foretages gengældelse, hvilket flere studier

har undersøgt. Vi vil nedenfor redegøre for nogle af dem og opsummere de faktorer, der kan forklare

forekomsten af gengældelse.

63 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.;

1999
64 “A Lobbying Approach to Evaluating the Whistlelower Provisions of the Dodd-Frank Reform Act of 2010”;

Baloria, Vishal; Marquardt, Carol; Wiedman Christine; 2011

Definition af gengældelse

En handling rettet direkte mod whistlebloweren, som er uønsket af denne og som er en direkte

konsekvens af, at medarbejderen har foretaget whistleblowing.
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Definitionen er udledt af Near & Miceli’s defintion: ”an undesirable action taken against a whistle-

blower - and in direct response to the whistleblowing,”65 samt definitionen i NBES 2011 rapporten: ”a

negative consequence experienced by an employee for reporting observed misconduct.”

Flere studier har undersøgt spørgsmålet, hvilke faktorer påvirker, at der foretages gengældelse. Vi vil

nedenfor redegøre for nogle af dem og opsummere de faktorer, der kan forklare forekomsten af gen-

gældelse.

Karakteristika af whistlebloweren

Miceli et Al. 2008 har som tidligere nævnt i afsnit 2.3 undersøgt studier af demografiske- og jobfakto-

rer, der kan påvirke forekomsten af whistleblowing. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 4 studier i

perioden 1998-2004. Studierne indeholdt undersøgelser af sammenhænge mellem bl.a. uddannelse,

køn, race, løn, anciennitet og ledelsesniveau. Overordnet set fandt undersøgelserne ingen signifikante

sammenhæng mellem disse faktorer og gengældelse, dog fandtes der en sammenhæng mellem gen-

gældelse og whistleblowere, der tilhørte en etnisk gruppe. Efterfølgende undersøgelser har dog vist, at

der er en sammenhæng mellem gengældelse og whistleblowere af kvindeligt køn66. I denne undersø-

gelse blev det vist, at kvinder oplevede hyppigere gengældelse end mænd, og at niveauet var det sam-

me, uagtet kvinden besad højere grad af magt i virksomheden. Det samme var ikke gældende for

mænd, hvor mænd oplevede mindre grad af gengældelse, jo mere magt de besad i virksomheden.

Karakteristika af forseelsen og whistleblowing

Miceli et Al. 2008 har undersøgt studier af faktorer relateret til forseelsen og whistleblowing situatio-

nen, der kan påvirke forekomsten af whistleblowing. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 8 studier i

perioden 1998-2004. Studierne indeholdt undersøgelser af sammenhæng mellem opbakning internt i

virksomheden, medarbejderen der har begået forseelsen samt typen og alvorligheden af forseelsen.

Selvom der argumenteres for, at opbakning internt i virksomheden fra f.eks. ledelsen kan øge whist-

leblowerens magt, og mindske sandsynligheden for efterfølgende gengældelse, har de empiriske un-

dersøgelser dog ikke bevist, at der er en sådan sammenhæng. NBES rapport fra 2011 har ligeledes

undersøgt sammenhængen mellem opbakning til whistlebloweren og gengældelse. Opbakning gik dog

mere på et personligt plan, og omfattede opbakning fra familie, venner og offentligheden.

Undersøgelsen viste, at whistleblowere, der i højere grad følte, at de havde personlig opbakning, i

større udstrækning oplevede gengældelse. Dette begrundes med, at medarbejdere, der føler sig mere

sikre, er tilbøjelige til at foretage rapportering og herunder rapportere i situationer, hvor de udsættes

65 “Whistleblowing in organizations”; Miceli, Marcia P.; Near, Janet P.; Dworkin, Terry Morehead; 2008
66 “Antecedents and Outcomes of Retaliation Against Whistleblowers: Gender Differences and Power Relation-

ships”; Regnh, M.T.; Miceli, Marcia P.; Near, Janet P.; Van Scotter, J.R.; 2008
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for en højere risiko. Derudover vil de også have en tendens til at rapportere til flere kanaler og ikke

kun internt, hvilket ligeledes sætter dem i større risiko67.

Rapporteringskanaler kan således også have en indvirkning på, om der bliver foretaget gengældelse.

De omtalte studier foretaget at Miceli et Al 2008 viser at whistleblowere, der bruger eksterne rapporte-

ringskanaler, har større sandsynlighed for at opleve gengældelse. Dette skyldes at øvrige medarbejdere

vil anse whistlebloweren som en spion og derfor som værende en dårlig kollega, men gengældelse til

følge.

Karakteristika af virksomheden, miljøet og kulturen

Miceli et Al 2008 foreslår, at bureaukratiske virksomheder, hvor der er alt for stor fokus på complian-

ce, og hvor der sker over-kontrol af medarbejdere, vil underminere udviklingen af de etiske værdier i

virksomheden, gode beslutningsprocesser og tillid til ledelsen. Dette kan i sidste ende medføre mang-

lende opbakning til whistleblowing og øge sandsynligheden for gengældelse. Der vurderes dog ikke

som værende gældende i Danmark.

Det er ligeledes fundet, at pres og stress øger sandsynligheden for gengældelse. Af de personer, der

havde rapporteret og som følte et form for individuelt pres, havde 52% oplevet gengældelse, hvilket

kun var gældende for 12% af whistleblowere, der ikke havde følt et pres68. Forretningsstrategier eller

ledelsesbeslutninger, såsom virksomhedsfusioner eller -overtagelser, kan ligeledes medføre øget sand-

synlighed for gengældelse. 34% af whistleblowere i virksomheder der var inde i en omstillingsperiode,

havde oplevet gengældelse.

Måden hvorpå virksomhedens ledelse agerer, af afgørende betydning for om whistlebloweren bliver

udsat for gengældelse. Hvis ledelsens holdning er, at alle forseelser skal indrapporteres, bør der alt

andet lige ydes beskyttelse over whistlebloweren. I denne sammenhæng er det vigtigt, at ledelsen hu-

sker på de sociale og økonomiske fordele af en sådan ordning, og at den kun kan være effektiv ved

medarbejdernes involvering.69 Derfor er det essentielt af virksomheden synligt og aktivt går ind for

beskyttelse af whistleblowere, såvel i deres politikker som i den praktiske efterlevelse af disse.

Sammenligning af gengældelse de offentlige ansatte har oplevet over tid, viser en stigende tendens på

trods af stramninger i reguleringerne, som ellers har til hensigt at beskytte whistlebloweren. Til gen-

gæld er det sket en ændring i måden, hvorpå gengældelsen sker. Tendensen, hvor medarbejdere direk-

67 I NBES rapport fra 2011 blev det fundet at risikoen for gengældelse steg med antallet af anvendte rapporte-

ringskanaaler.

68 “Retaliation: When whistleblowers become victims”; A supplemental report of the 2011 National Business

Ethics Survey; Ethics resource center, 2012
69 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.,

1999
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te nedgraderes, bliver fyret eller suspenderes som følge af whistleblowing, er faldende, dog vil dette

kunne blive en effekt af, at de bliver udsat for dårlig performance evalueringer. Dårlige performance

evalueringer er nemlig en måde hvorpå ledelsen hævner sig på medarbejderen mere end tidligere. Un-

der forskellige forudsætninger vurderes halvdelen af alle whistleblowere på en eller anden måde at

blive udsat for gengældelse fra ledelsen.70

2.4.4 Økonomisk belønning til whistleblowere

Som før nævnt har økonomisk belønning vist sig at udgøre et effektivt incitament for medarbejdere til

at afsløre besvigelser i USA. I en undersøgelse foretaget af Dyck et Al. i 2010 blev der fundet en

sammenhæng mellem muligheden for Qui Tam sagsførelse i Sundhedsvæsenet (som følge af salg til

staten) og antallet af sager, hvor medarbejdere har foretaget whistleblowing.

Bl.a. kræver The Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank), at SEC belønner de

whistleblowere, som frivilligt videregiver information, når lovovertrædelser sker. Denne belønning er

fastsat til at udgøre mellem 10-30% af det beløb, virksomheden ellers vil have tabt, dog kun ved tab

over en mio. USD, hvilket må anses for at være en kæmpe motivationsfaktor for whistleblowing i den

offentlige sektor. SEC’s nye kontor for whistleblower-henvendelser har meddelt om en stigning på

mere end 100 henvendelser om dagen.71 Denne belønningsform gælder dog kun for rapporteringer til

SEC, hvorfor det er diskuteret, hvorvidt virksomheder ligeledes skal indføre denne belønningsform,

således at de sikrer, at medarbejdere ikke går til SEC med mistænkeligheder i virksomheden i stedet

for at rapportere dette internt. Dette kan indirekte betyde, at mange virksomheder vil konkurrere med

SEC, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt.

Økonomiske belønninger kan dog også medføre negative konsekvenser, i og med at det skaber incita-

ment til at indgive falske anmeldelser. Dodd Franck har siden indførelsen også rejst sådanne bekym-

ringer vedrørende den økonomiske belønning ved at rapportere til SEC72 Dyck et Al. 2010, efterprø-

vede denne hypotese, ved at undersøge om sager i Sundhedsindustrien73 var præget af flere falske an-

meldelser74 end øvrige brancher. De fandt, at afviste sager udgjorde en lavere procentandel af de totale

sager sammenlignet med øvrige brancher, hvilket indikerede, at økonomiske belønninger ikke ville

føre til en stigning i falske anmeldelser. Det kan diskuteres, hvorvidt denne undersøgelse har været

70 “Whistleblowing at Work, tough choices in exposing fraud, waste, and abuse on the job”; Miethe, Terance D.,

1999
71

http://bi.galegroup.com/essentials/article/GALE%7CA318105844/30ccd906b332e8a5f481eab27cda8115?u=cb
s
72 “A Lobbying Approach to Evaluating the Whistleblower Provisions of the Dodd-Frank Reform Act of 2010”;
Baloria, Vishal; Marquardt, Carol; Wiedman, Christine; 2011
73 Sundhedsindustrien havde på dette tidspunkt mulighed for økonomisk belønning via Qui Tam sagsførelse,
modsat øvrige brancher der ikke havde mulighed for økonomisk belønning (Dodd Frank var på dette tidspunkt
ikke indført)
74 Målt på antal afviste sager.
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repræsentativ, og hvorvidt samme forhold er gældende på nuværende tidspunkt efter indførelse af

Dodd Frank.

2.5 Whistleblower-ordninger i Danmark

I Danmark er set en stigende tendens til anvendelsen af whistleblower-ordninger. Specielt har der væ-

ret tale om ordningerne i forbindelse med de mange bankkrak, der har fundet sted de seneste år, hvor

det har været diskuteret, hvorvidt whistleblower-ordninger kunne have forhindret disse bankkrak.75

Anvendelsen af en sådan ordningen er ikke påkrævet ved lov, men er udelukkende indeholdt i komite-

ens anbefalinger for god selskabsledelse siden 2006.

Denne anbefaling synes primært relevant for store internationale koncerner. I Danmark er persondata-

loven relevant i denne sammenhæng, idet denne lov foreskriver strenge krav til opbevaring og sletning

af personfølsomme data. En whistleblower-ordning skal i forlængelse heraf anmeldes til og godkendes

af Datatilsynet, da der er tale om håndtering af fortrolige persondata.76

2.5.1 Stigende interesse for whistleblower-ordninger i Danmark

Datatilsynet har givet tilladelse til 85 whistleblower-ordninger siden 2007, hvor anmeldelsen til Data-

tilsynet blev et krav, og har i juni 2012 haft ca. 60 ansøgninger til behandling. Ifølge Datatilsynet er de

fleste whistleblower-ordninger beregnet til alvorlige forseelser, hvor mindre alvorlig såsom mobning,

samarbejdsproblemer, inkompetence, fravær mv. ikke er omfattet.77 Den første danske virksomhed,

der opnåede godkendelse af whistleblower-ordningen hos Datatilsynet, var Vestas A/S tilbage i 2007.

Dog eksisterer ordningen i Danmark siden 2004 hvor Novo Nordisk reelt implementerede sin ordning

inden anmeldelsen til Datatilsynet blev et krav.

Fremadrettet forventes det, at denne ordning vil blive betragtet som en funktion på lige fod med andre

allerede eksisterende ”problem-identifikations” funktioner. Håbet på sigt er, at whistleblower-ordnin-

gen vil fungere præventivt, således at der vil komme færre besvigelsessager.

Birgitte Hagelskjær, Senior Legal Manager hos KPMG mener, at den stigende interesse for whist-

leblower-ordninger i Danmark kan tilskrives en international tendens, der breder sig. Hun mener også,

at stigningen er et udtryk for, at der er tale om et emne, der i dag optager bestyrelsesmedlemmer, di-

rektører og medarbejdere. Derudover mener hun, at det i de store virksomheder, der opererer internati-

onalt, vil blive opfattet som bemærkelsesværdigt, hvis ikke man har en sådan ordning implementeret.

Hun understreger dog, at denne type ordninger i Danmark stadig er betragtet som noget fremmed og

uvant, som kan skabe mistro og mistillid, hvilket hun mener, danske virksomheder i høj grad er op-

75 ”Whistleblowerordninger”; IDA; 2012
76 ”Whistleblower-ordninger i Danmark”; Søndberg, Mai-Britt; Winther, Svend; 2011

77 ”Whistleblowing anbefales i private virksomheder”; Bøgelund, Eva; djøfbladet; 2012



45

mærksomme på i forbindelse med implementeringen. Dette skyldes, at man er meget bevidst om ikke

at sætte det normale ledelses- og kommunikationssystem ud af spil. Der er i forbindelsen med etable-

ringen stor fokus på at skal at skabe tillid omkring systemet, og den ledelsesmæssige opbakning er i

denne sammenhæng altafgørende.78

Empiriske undersøgelser foretaget af IDA viser blandt andet, at stort set alle ordninger tilbyder mulig-

hed for anonyme henvendelser og omfatter henvendelser vedrørende mulig økonomisk kriminalitet

samt andre brud på virksomhedens etiske retningslinjer. Derudover er der en forholdsvis ligelig opde-

ling af virksomheder, der har valgt eksterne operatører til behandling af henvendelser og virksomhe-

der, der har valgt at behandle henvendelserne internt, hvilket som tidligere nævnt kan have betydning

for whistleblower-ordningens effektivitet. Undersøgelsen viser, at der generelt er en positiv indstilling

til og erfaring med whistleblower-ordninger både fra ledelsen og medarbejderne. I Danmark har man

generelt ikke oplevet påvirkning af samarbejdsklimaet efter etablering af ordningen, hvilket muligvis

hænger sammen med, at medarbejderrepræsentanterne ikke sætter spørgsmålstegn ved de motiver, der

ligger bag implementeringen, og at ledelsen ikke har skjulte dagsordener eller lignende.

IDA undersøgelsen påviser dog, at flere danske virksomheder vurderer, at der har været en del åben-

lyst grundløse henvendelser, som ikke er inden for scopet af ordningerne.

Virksomhederne har svært ved at sige, hvorvidt de får de henvendelser de forventer. En del af de ad-

spurgte medarbejderrepræsentanter gør ligeledes opmærksom på, at de mener, at antallet af henvendel-

ser ikke afspejler det antal sager, der kunne være indberettet, virksomhedens størrelse taget i betragt-

ning. Alle virksomheder lægger vægt på, at der skal være høj grad af diskretion og fortrolighed ved

behandling af henvendelserne, hvilket bl.a. kræver høj datasikkerhed. En del virksomheder har valgt at

lade en ekstern operatør tage imod henvendelserne, men langt de fleste virksomheder vælger at foreta-

ge behandlingen af henvendelserne internt i virksomheden. De virksomheder, der selv har valgt også

at foretage modtagelsen af henvendelserne, har begrundet det i omkostningsbesparelser. Argumentati-

onen for derimod at lade en ekstern operatør stå for modtagelsen er, at organisationerne har villet sikre

den højst mulige sikkerhed ved modtagelse af henvendelser.79

2.5.2 Whistleblower-ordninger i den private sektor

I store danske virksomheder har 4 ud af 10 en whistleblower-ordning. Anbefalinger for god selskabs-

ledelse indeholder som sagt anbefalinger til større danske virksomheder om at indføre en whistleblo-

wer-ordning, som led i deres risikostyring og interne kontrol. Siden disse anbefalinger har været en

realitet, har 44% af landets store virksomheder indført denne ordning. Finn Frandsen, fra institut for

erhvervskommunikation på Aarhus Universitet mener, at årene med finanskrise har medvirket til, at

virksomheder i større omfang implementerer whistleblower-ordninger. Han understreger dog, at man

78 ”Whistleblowere er også kommet til Danmark”; Thorsted, Christian K.; pharma; 2012
79“Whistleblowerordninger: Erfaringer fra ordninger i private danske virksomheder”; Ingeniørforeningen IDA,

2012
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som virksomhed ikke bare skal regne med, at implementeringen af en sådan ordning gør, at medarbej-

derne har lyst til at åbne munden. Han siger: ”Det er sværere end man tror, at få negativ opadgående

kommunikation - og for øvrigt også positiv - op gennem organisationen. Medarbejdere har nogle ret

faste teorier om, hvorfor det er bedre at tie.”

Sidse Haggren, advokat hos Pharmadanmark, som har kendskab til de etablerede ordninger i hen-

holdsvis Novo Nordisk og Lundbeck mener, at det er heldigt, at vi ifølge dansk ret ikke har tradition

for belønning for at bistå med opklaring af ulovligheder, i modsætning til USA. Hun mener, at dette

potentielt vil medføre anmeldelser udelukkende for den økonomiske gevinst, og ikke fordi der oprig-

tigt er grundlag for anmeldelsen. Derudover mener hun ligeledes, at dette vil kunne påvirke arbejds-

miljøet negativt.80 Denne betragtning er vi enige i.

2.5.3 Whistleblower-ordninger i den offentlige sektor

DJØF har lavet en undersøgelse blandt deres medlemmer, som viser, at hvert andet medlem i den of-

fentlige sektor siger ja til whistleblower-ordninger, og mere end hver fjerde ser et behov for det på

deres arbejdsplads. 32% er direkte imod indførelsen af en sådan ordning. Holdningen fordeles ligeligt

imellem ledere og menige medarbejdere, hvilket ifølge Rasmus Willig, lektor ved RUC og leder af et

forskningsprojekt om offentligt og privat ansattes ytringsfrihed på arbejdspladsen, er et tegn på, at man

i Danmark er moden til whistleblower-ordninger. Professor i offentlig ret ved CBS, Claus Haagen

Jensen er dog uenig i denne betragtning, da han mener, at mange af de adspurgte ikke ved, hvad en

sådan ordning egentlig er, da den ikke er klart defineret, og i mange tilfælde ikke er blevet diskuteret

på de adspurgtes arbejdspladser. I forlængelse heraf mener han, at det faktum, at man ikke har drøftet

ordningerne mange steder, taler imod, at de bør indføres.

Ud fra undersøgelsen påvises desuden, at hver syvende af de adspurgte siger, at de har ligget inde med

viden, de ville have givet videre til en whistleblower-ordning.

De modstandere, der er for ordningen i denne debat, giver udtryk for, at ordningen vil skabe mistillid

og skade organisationskulturen og det psykiske arbejdsmiljø. Nogen mener endda, at etablere en sådan

ordning til dels er det samme som at erkende, at der foregår ulovligheder, og kan danne grundlag for

mistillid og dermed skade den frie debat, der ellers er gode rammer for i Danmark. Ifølge Willig er det

gode ved whistleblower-ordningen, at det anderkendes, at der er et magtforhold mellem ledersiden og

medarbejdersiden, hvor medarbejderen ikke nødvendigvis tager den samme risiko ved at ytre sig gen-

nem en whistleblower-ordning, som ved at gå direkte til ledelsen. Ifølge Willig er der ved anvendelse

af denne type ordning en direkte beskyttelse af whistlebloweren. Haagen Jensen er enig i, at der er

brug for mere kritik i den offentlige sektor, men opfordrer mere til, at dette sker gennem åbenhed i

virksomhedskulturen frem for at lave en formaliseret ordning.81

80 ”Whistleblowere er også kommet til Danmark”; Thorsted, Christian K.; pharma; 2012

81 ”Djøfere klar til whistleblower-ordning”; Arre, Mikkel; djøfbladet; 2012
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Formanden for Overenskomstforeningen, Lars Qvistgaard er imod whistleblower-ordninger i den of-

fentlig sektor da han mener, at der er en række kontrolinstanser og tilsyn samt offentlighedslov, yt-

ringsfrihed og Ombudsmand, der skal bringe ulovligheder frem i lyset, som man ikke har i den private

sektor. Han mener derfor ikke, at der er behov for endnu et kontrolsystem. Han mener derimod, at man

skal fremme en kultur i den offentlige sektor, hvor man kan stå frem med tingene uden at frygte no-

get.82

På nuværende tidspunkt har kun 6% af de 72 kommuner implementeret en sådan ordning. Finn Frand-

sen mener dog, at tendensen vil brede sig, især som følge af at kommuner ofte opfordrer deres borgere

til at agere som whistleblowere om deres medborgere, f.eks. i forhold til sociale ydelser. Han mener

derfor, at alt andet ville være dobbeltmoralsk og hyklerisk. Han vurderer ligeledes, at der naturligt er

mere diskussion om whistleblower-ordninger i kommunerne i forhold til det private, da det offentlige

generelt er underlagt helt andre kontrolorganer samt andre kulturelle spilleregler end private virksom-

heder. Som følge af, at der endnu ikke er meget viden om, hvordan disse ordninger er skruet sammen,

og de gode og mindre gode erfaringer endnu ikke er klarlagt, vil Finn Frandsen sammen med to kolle-

gaer undersøge dette.

Frederiksberg kommune indførte som den første kommune en whistleblower-ordning i 2011, og på det

første halve år var der tre anmeldelser.83

Siden er København og Odense fulgt efter, mens andre kommuner stadig overvejer det. Kritikere fryg-

ter dog, at whistleblower-ordninger medfører en stikkerkultur, som skaber utryghed blandt de ansatte

og bliver misbrugt til at chikanere kollegaer og systemet. Man er bange for ubegrundede beskyldnin-

ger, der ikke faktuelt er begrundet.

Faktum er, at Københavns kommune på de 7 måneder ordningen har været implementeret, har haft 15

henvendelser om grove fejl og lovovertrædelser. I den tunge ende findes tip om vold mod en handi-

kappet borger på bostedet Møllen, andre henvendelser har ført til granskning af sager om økonomisk

underslæb, nepotisme og giftigt arbejdsmiljø.84

2.6 Delkonklusion på whistleblowing

Whistleblower-ordninger defineres i litteraturen som: ”Virksomhedens nuværende eller tidligere med-

lemmers videregivelse af oplysninger vedrørende ulovlige, umoralske eller illegitime forhold i organi-

sationen til de personer eller organisationer, der har mulighed for at ændre forholdene.”

82 ”Djøf vil diskutere whistlelowere”; Bøgelund, Eva; djøfbladet; 2012
83 ”Whistleblowing anbefales i private virksomheder”; Bøgelund, Eva; djøfbladet; 2012

84 http://www.dr.dk/nyheder/indland/2013/05/18/075539.htm
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En whistleblower-ordning handler således om at kanalisere indberetninger af alvorlige ulovligheder

eller mistanke herom til det øverste ledelsesorgan, hvor ordningen legaliserer og opfordrer medarbej-

derne til - ved kendskab til forhold - at bidrage med interne tip. At 51% af alle besvigelser bliver op-

daget gennem disse interne tip, hænger naturligt sammen med, at medarbejdere befinder sig i organisa-

tionen året rundt og har det bedste kendskab til processer og arbejdsgange, og har derfor de bedste

forudsætninger for at vide, hvornår der sker brud. Vigtigheden af whistleblower-ordninger i organisa-

tioner er blevet understreget i forbindelse med afsløring af besvigelsessager gennem tiden. Når en

virksomhed overvejer en whistleblower-ordning er der en del tanker, de skal have gjort sig i forbindel-

se hermed. De skal tage stilling til faktorer omfattende scope, proces samt lovgivning og designe en

model, der passer til virksomheden. Derudover er det af stor relevans at vælge den mest hensigtsmæs-

sige kommunikationsstrategi i forbindelse med implementeringen af ordningen, virksomheden taget i

betragtning. Det kan i forbindelse med fastsættelsen af kommunikationsstrategien være en fordel at

kende whistleblowerens karakteristika, da dette muliggør en mere målrette kommunikationen af whist-

leblower-ordningen til denne gruppe af medarbejdere. Da der i virksomheder kan være store forskelle

på faktorer såsom branche, grad af internationalisering, størrelse og organisering vil dette naturligt

medføre, at hver enkelt virksomhed skal tage stilling til, hvad der vil fungere bedst i deres forret-

ningsmæssige og kulturelle set up. Der skal derfor ved etablering af en sådan ordning tages helt kon-

krete beslutninger for hvad angår, hvem der kan indberette til en sådan ordning, hvilke personer der

kan indberettes om, hvilke indrapporteringskanaler der kan anvendes, om anonym indrapportering

accepteres samt i hvilket omfang man er villig til at beskytte whistlebloweren. Alle disse faktorer

medvirker til om whistleblower-ordningen bliver effektiv.

Vores studie af internationale erfaringer, hvad angår whistleblower-ordninger, viser, at man som virk-

somhed typisk vil lægge vægt på de samme ting ved design og implementering, og vil stille sig selv de

samme spørgsmål, når en sådan ordning skal udrulles. Dette studie af internationale erfaringer har

været en nødvendighed for at kunne sætte rammerne op omkring anvendelsen af ordningerne i Dan-

mark. Dog er der, som følge af kulturelle og organisatoriske forskelle der eksisterer landene imellem,

forskel på, hvordan whistleblower-ordningerne reelt bliver modtaget og fungerer, når de først bliver

implementeret. Blandt andet har man i USA - efter indførslen af Dodd-Frank reformen - muliggjort

brugen af økonomisk belønning som et incitament til at indrapportere kendte forseelser, hvilket adskil-

ler sig væsentligt fra øvrige lande. Derudover er de amerikanske studier i stor grad præget af undersø-

gelse af magtressourcer mellem ledelsen og den menige medarbejder, og hvorledes dette påvirker

whistleblower-ordningens effektivitet. I Europa, Norge og Australien derimod har man på mange

punkter de samme organisatoriske holdninger, hvor en mere flad organisationsstruktur anvendes, og

hvor der opfordres til en mere åben dialog. I disse lande er der derfor ikke på samme måde et behov

for at tale om magtressourcer, og for at belønne medarbejdere for at indrapportere noget som de for-

ventes at gøre som en del af deres job. I Danmark ønsker man ligeledes at opretholde den åbne og frie

kultur i virksomhederne, hvorfor whistleblowing er et fænomen, der for alvor først nu er ved at blive

udbredt.
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3. Regulering indenfor whistleblower-ordninger

Regulering inden for whistleblowing varierer meget landene imellem. Nogle lande har indført lovgiv-

ning, hvor krav til whistleblower-ordninger i virksomheder samt beskyttelse af whistleblowere indgår,

her kan f.eks. nævnes USA. I Europa har mange lande kun indført vejledninger eller good practice for,

hvordan whistleblowing skal håndteres. Derudover kan der også eksistere persondatalovgivning, som

der skal tages hensyn til i de lande, hvor whistleblower-ordningen skal implementeres. Især virksom-

heder, der opererer inden for EU og som ønsker at leve op til anerkendte anbefalinger om god sel-

skabsledelse, pålægges ekstraordinære store byrder med at ansøge om godkendelse i alle de EU-lande,

hvori de gør forretning, samt lokal tilpasning af ordningen i forhold til det enkelte EU-lands forskrif-

ter. Rådets direktiv 95/46/EF, af 24. oktober 1995, om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse

med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, tolkes forskelligt i

de respektive EU lande. Derved accepteres en godkendelse i et EU-land ikke i de øvrige EU-lande.

Virksomheder, der opererer i flere EU lande, skal derfor på forskellig vis ansøge i hvert EU land om

godkendelse til etablering af en whistleblower-ordning. Det betyder unødig bureaukrati og ressource-

træk hos virksomhederne, samtidig med at det skaber et system, der ikke er transparent. Dette ses som

den største barriere for etablering af whistleblower-ordninger i Danmark og EU85.

Formålet med dette kapitel er at give et overblik over, hvilken regulering der findes omkring whist-

leblowing. Gennemgangen skal afdække hvilken regulering der har påvirkning på danske virksomhe-

ders implementering af whistleblower-ordninger. Her vurderes regulering i USA og EU for at være af

størst betydning for danske virksomheder. Reguleringen i Storbritannien vil ligeledes blive gennemgå-

et, grundet den eventuelle påvirkning Bribery Act 2010 kan have for danske virksomheder, samt at de

er et af de eneste lande86, der har indført en lov om beskyttelse af whistleblowere. Nederst i dette afsnit

fremgår en figur (3.1), der opsummerer den regulering der kan finde anvendelse på danske virksomhe-

ders etablering af whistleblower-ordninger. Reguleringen vil blive uddybende gennemgået i de efter-

følgende afsnit.

Der eksisterer primært tre typer af specifik regulering af whistleblowing og whistleblower-ordninger:

 Berettigelse af whistleblowing

 Beskyttelse mod gengældelse

 Persondatabeskyttelse

Ved berettigelse af whistleblowing, menes regler, vejledninger, lovgivning, mv. der kræver eller anbe-

faler at virksomheder indfører whistleblower-procedurer og politiker. Her vil regler der skaber incita-

menter til at foretage whistleblowing også indgå. Danske virksomheder kan ligeledes være underlagt

85 http://www.enklereregler.dk/forslag/533739/19

86 Norge har ligeledes indført regler om beskyttelse af whistleblowere
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regler omkring beskyttelse af whistleblowere mod gengældelse, hvis de f.eks. har et børsnoteret mo-

derselskab i USA. Persondatabeskyttelse indebærer regler omkring hvordan virksomheder skal be-

handle personfølsomme oplysninger om en medarbejder, som en indberetning omhandler.

USA har ikke en specifik lov, der dækker brugen af personlige oplysninger om personer. De har i ste-

det flere love (både regionale- og nationale love) samt vejledninger, der indeholder best practice. Der

er således ikke samme regulering af personoplysninger i USA, som i europæiske lande, hvor reglerne

er en del mere restriktive og whistleblower-ordninger i USA skal ikke godkendes af en myndighed for

persondatabeskyttelse, som de skal i f.eks. Danmark. Lovgivning omkring persondatabeskyttelse i

USA vil ikke blive gennemgået nærmere i nærværende afsnit.

Tabel 3.1: Oversigt over gældende regulering i USA, EU, UK og DK indenfor whistleblowing

USA EU UK DK

Berettigelse til

whistleblowing

eller whistleblower-

ordninger

Sarbanes Oxley Act of

2002

Indirekte gennem yt-

ringsfriheden ned-

fældet i artikel 10 i

The European Con-

vention on Human

Rights (ECHR)

The Council of Eu-

rope Resolution 1729

(COER)

The Combined Code

on Corporate Gov-

ernance 2003

Bribery Act 2010

Indirekte gennem

ytringsfrihed ned-

fældet i Grundlo-

ven

Straffeloven ved-

rørende offentligt

ansattes videregi-

velse af fortrolige

oplysninger

Anbefalinger for

god selskabsledel-

se (Senest opdate-

ret maj 2013)

Beskyttelse af

whistlebloweren

Sarbanes Oxley Act of

2002

Dodd-Frank Wall Street

Reform and Consumer

Protection Act

The False Claim Act

Artikel 10 ECHR The Public Interest

Disclosure Act (PIDA)

1998

Dansk arbejdsret

Incitament til whist-

leblowing

Dodd-Frank Wall Street

Reform and Consumer

Protection Act

The False Claim Act

Ingen direkte regule-

ring

Ingen direkte regule-

ring, men det diskute-

res pt. om hvorvidt

det skal indføres.

Ingen direkte regu-

lering

Persondata beskyt-

telse

Ingen persondatabeskyt-

telseslov, men reguleret

spredt under branchespe-

cifikke love

EU’s beskyttelse af

persondata i Direkti-

vet 95/46/EC

The Data Protecion

Act 1998

Danmarks person-

datalov

Kilde: Egen tilvirkning
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3.1 Regulering af whistleblower ordninger i USA

Whistleblower-ordninger stammer oprindeligt fra USA, og er det første land, der har indført decideret

regulering omkring whistleblower-ordninger. Indenfor de sidste 15 år har der været en omfattende

udvikling inden for reguleringen af whistleblowing i USA. Dette skal bl.a. ses i lyset af en lang række

store amerikanske erhvervsskandaler som Enron og Worldcom. Her udtrykte erhvervsledere og offent-

ligheden deres frustration og vrede over skandalerne, hvilket lagde pres på den amerikanske regering

for, at der måtte foretages et indgreb. I de nævnte skandaler blev ulovlighederne opdaget på grund af

en intern whistleblower, og vigtigheden af whistleblowing, som intern kontrol mod opdagelse og fore-

byggelse af besvigelser og andre forseelser, blev i den forbindelse fremhævet.

3.1.1 Berettigelse af whistleblowing i USA

Sarbanes Oxley Act (SOX), blev indført i 2002 og anses for at have den største indflydelse på virk-

somheder i USA. SOX finder overordnet anvendelse på alle virksomheder, som er noteret på en ame-

rikansk børs, er registreret hos eller i øvrigt er forpligtet til at foretage rapportering til Securities and

Exchange Commision (SEC). Formålet med loven er at beskytte investorer ved at øge præcisionen og

pålideligheden af oplysninger offentliggjort i henhold til værdipapirhandelslove og øvrige forhold.

SOX blev i starten mødt af kritik, da man mente, at den stred mod forfatningen, og at den generelt var

omkostningsfuld for mindre virksomheder. Siden er kritikerne blevet mere positive, da de mener, at

den har skabt et større tilsyn og pålidelighed omkring virksomhederne, og medført mere tillid i marke-

det.

Loven (sektion 301 (4) B) kræver, at revisionsudvalg i børsnoterede virksomheder implementerer en

code-of-ethics og whistleblowing-procedure. Whistleblower-proceduren skal stille en anonym rappor-

teringskanal til rådighed, hvor whistlebloweren kan anmelde forhold vedrørende tvivlsomme regn-

skabs- og revisionsforhold. Whistleblower-programmet skal desuden indeholde procedurer for be-

handling og undersøgelse af sagerne.

The Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank) vedtaget 21. juli 2010 regulerer

bl.a. omkring beskyttelse og økonomisk belønning af whistleblowere. Det overordnede formål med

loven er at styrke kontrollen af og gennemsigtigheden i den finansielle sektor. Reglerne vedrørende

whistleblowing er nedfældet i Sektion 21 F og blev vedtaget som et ændringsforslag til The Securities

Exhange Act 1934 (SEA) (Sektion 922).

Loven kræver, at SEC belønner de whistleblowere, som frivilligt videregiver information vedrørende

brud på ”federal securities law”87, og som vil føre til en succesfuld afklaring af overtrædelsen (Sektion

922). Whistleblowing kan medføre økonomisk belønning på mellem 10-30% af det beløb, som bliver

87 Eksempelvis Securities Exhange Act of 1934
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genvundet efterfølgende (bødesummen), dog min 1 mio. USD bødesum. Det er et krav for udbetaling

af belønningen, at der er tale om videregivelse af originale informationer, altså oplysninger, som er

udledt af uafhængig viden hos whistlebloweren, og som ikke er bekendt af SEC fra andre kilder (Sek-

tion 922). Loven muliggør desuden, at whistleblower-anmeldelser sker direkte til SEC udenom virk-

somhedens interne forretningsgange og rapporteringssystem.

Loven er blevet modtaget med både kritik og positive udmeldinger. Tilhængere argumenterer for, at en

sådan whistleblower-ordning forbedrer beskyttelsen af aktionærerne. Modstandere derimod argumen-

terer for, at denne ordning vil underminere virksomhedens egne forretningsgange på området, og på

den måde besværliggøre forebyggelse samt opdagelse af ulovligheder i virksomheder. Denne udmel-

ding er primært kommet fra ledelsen i virksomhederne88.

Derudover har en undersøgelse blandt ledende medarbejdere i store amerikanske virksomheder vist, at

der er en bekymring for den potentielle risiko, disse nye regler kan medføre for virksomheden. De

forventer bl.a. en stigning i antallet af klager i takt med, at ordningen udvikles, og SEC’s nye kontor

for whistleblower-henvendelser har meddelt om en stigning på mere end 100 henvendelser om da-

gen89.

The False Claim Act (FCA) blev indført i 1863, men er blevet ændret betydeligt i 1986. Loven var

oprindelig implementeret som en reaktion på, at leverandører var begyndt at snyde staten. Denne er

siden blevet udvidet og indeholder nu regler, der skaber incitament til whistleblowing i den offentlige

sektor.

Loven indeholder de såkaldte qui tam anmeldelser, hvor en civil borger kan føre en retssag på vegne af

den amerikanske regering og efterfølgende modtage mellem 15 - 30% af den sum, som regeringen

modtager fra sagsanlægget, såfremt sagen får et positivt udfald for staten. Qui tam anmeldelser kan

ske ved svindel med eller misbrug af statens midler. Ifølge The Department of Judice, blev der i 2009

tilbagebetalt 2,4 billion USD til staten90.

3.1.2 Beskyttelse af whistleblowere i USA

Tidligere var whistleblowere beskyttet mod gengældelse, via rettens fortolkning af specifikke love.

Her gik beskyttelsen kun på whistleblowing på de områder, som var omfattet af loven, f.eks. love ved-

rørende forurening, diskrimination mv. Beskyttelsen omfattede bl.a. genansættelse ved fyring eller

inddrivelse af tabt løn. The Civil Service Reform Act (CSRA) blev implementeret i 1978 og omfattede

88 “A lobbying approach to evaluate the whistleblower provisions of the Dodd Franc Act of 2010”; Baloria,

Vishal; Marquardt, Carol; Wiedman, Christine, 2011
89

http://bi.galegroup.com/essentials/article/GALE%7CA318105844/30ccd906b332e8a5f481eab27cda8115?u=cb
s

90 http://www.justice.gov/opa/pr/2009/November/09-civ-1253.html
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beskyttelse af offentligt ansatte mod gengældelse, specifikt som følge af whistleblowing. Denne lov

havde dog ikke den ønskede effekt, hvorfor der i 1989 blev implementeret The Whistleblower Protec-

tion Act (WPA), møntet på beskyttelse af offentligt ansatte. I modsætning til CSRA gav loven mulig-

hed for at offentligt ansatte kunne forfølge deres egen sag og lempede bevisbyrden for ansatte udsat

for gengældelse som følge af whistleblowing.

Der eksisterer desuden en del regionale love, der finder anvendelse inden for en specifik stat. Her er

der indført beskyttelsesregler for whistleblowere, herunder beskyttelse mod gengældelse. Anvendel-

sesområdet varierer en del i de forskellige stater. Herunder på hvem der er beskyttet (primært offent-

ligt ansatte), modtageren af anmeldelsen og hvilke typer af forseelser, der kan anmeldes om (primært

lovovertrædelser).

Sarbanes Oxley Act 2002

SOX’s beskyttelsesregler finder udover de ovenfor nævnte, desuden anvendelse på interessenter, så-

som leverandører, underleverandører og repræsentanter af disse virksomheder (Sektion 806(a)). Der-

udover har senere retsafgørelse fastlagt, at lovens beskyttelsesregler ligeledes finder anvendelse på

statsborgere i USA, som arbejder for en udenlandsk børsnoteret virksomhed, eller arbejder for et uden-

landsk datterselskab af en virksomhed dækket af denne lov91.

SOX definerer gengældelse som; suspendering, trusler, chikane, afskedigelse, mistet forfremmelse og

andre diskriminerende handlinger. Såfremt en person eller virksomheden bevidst foretager handlinger

med den intention at udføre gengældelse, der kan skade en whistleblower i god tro, kan denne ifalde

straf (Sektion 1107). Straffen kan medføre bøde og/eller fængsel med op til 10 år.

SOX beskytter whistlebloweren uanset om denne har ret i anklagen, den kræver blot, at whistleblowe-

ren overvejende er af den overbevisning, at der er sket en overtrædelse. Derudover foreskriver SOX, at

indberetningen skal gå til en person med ledelsesbeføjelser over whistlebloweren, det vil sige en per-

son, der kan foretage handling eller ophøre ulovligheden.

Whistlebloweren skal anmelde gengældelsen til ”Secretary of Labour” inden 90 dage efter gengældel-

sen har fundet sted. Ud fra sagens omstændigheder skal sekretariatet foretage en kendelse, og såfremt

kendelsen ikke er sagt inden 180 dage efter anmeldelsen, kan whistlebloweren føre en civil retssag

(Sektion 806(a)).

Ved medhold i sagen kan whistlebloweren opnå genansættelse, tilbagebetaling af løn med renter samt

dækning af omkostninger til sagsførelsen.

91 “Whistleblowing in organizations”; Miceli, Marcia P.; Near, Janet P.; Dworkin, Terry Morehead; 2008



54

Dodd Frank Act

Beskyttelsesreglerne i Dodd Frank for whistleblowere finder anvendelse på medarbejdere i virksom-

heder børsnoteret i USA, samt medarbejdere i disses tilknyttede og associerede virksomheder, såfremt

deres regnskabstal indgår i det konsoliderede regnskab for den børsnoterede virksomhed (Sektion 929

A).

Derudover finder beskyttelsesreglerne i sektion 922 (h) anvendelse på alle medarbejdere ansat i den

finansielle sektor, uanset om virksomheden, hvor medarbejderen er ansat, er børsnoteret eller ej. Lo-

vens anvendelse er således bredere end SOX, som kun finder anvendelse på medarbejdere ansat i virk-

somheder børsnoteret i USA. Beskyttelsesreglerne foreskriver explicit at en arbejdsgiver ikke må fore-

tage gengældelse mod en medarbejder der har foretaget whistleblowing (Sektion 0922 (h)).

Whistlebloweren skal anmelde gengældelsen inden 6 år efter at gengældelsen har fundet sted og inden

3 år efter, at whistlebloweren er blevet bekendt med, at gengældelsen har fundet sted (dog inden 10 år

efter at gengældelsen har fundet sted) (Sektion. 922(h)). Dette er således en udvidet beskyttelse i for-

hold til 90 dages-reglen i SOX.

The False Claim Act indeholder desuden beskyttelsesregler for whistlebloweren mod gengældelse.

Loven omfatter alle medarbejdere, leverandører og interessenter af staten, som på lovligvis har bidra-

get til at stoppe en ulovlig handling omfattet af loven.

3.2 Regulering af whistleblower-ordninger i EU

3.2.1 Berettigelse af whistleblowing i EU

I EU findes der ingen direkte regulering, der foreskriver, at virksomheder skal implementere whist-

leblower-procedurer.

Det er nedfældet i The European Convention on Human Rights (ECHR) Artikel 10, at: ”Everyone has

the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive

and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of fron-

tiers.” Der er således tale om retten til at ytre sig frit.

Derudover har The Council of Europe Resolution 1729 (COER)92 udstedt retningslinjer, hvor de op-

fordrer medlemsstaterne til at indføre lovgivning, der har fokus på at beskytte en whistleblower, der

gør opmærksom på en sag/forseelse. Lovgivningen bør indeholde tilpas incitamenter for myndighe-

derne og virksomhederne til at implementere whistleblower-procedure internt (COER (6.2.1)).

92 http://www.assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1729.htm
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3.2.2 Beskyttelse af whistleblowere i EU

Artikel 10 finder ligeledes anvendelse som beskyttelse mod medarbejdere, som har oplevet gengældel-

se fra deres arbejdsgivere, hvor de har anvendt deres ret til at ytre sig. Loven har bl.a. været anvendt i

en sag i Tyskland (Heinisch v. Germany), hvor en sygeplejeske blev fyret, fordi hun gjorde opmærk-

som på dårlig behandling af ældre patienter. Hun fik medhold i, at der var sket et brud på Artikel 10 i

ECHR af the European Court of Human Rights. Artikel 10 kan således anvendes som beskyttelse af

whistleblowere, som oplever gengældelse, efter de har foretaget whistleblowing.

Derudover indeholder ovenfor nævnte retningslinjer (COER) ligeledes anbefalinger om, at de imple-

menterede whistleblower-procedurer skal beskytte whistleblowerens identitet, og beskytte ham/hende

for alle former for gengældelse (COER (6.2.1.2 og 6.2.2.)).

3.2.3 Persondata beskyttelse i EU

I EU blev der i 1995 vedtaget et direktiv omkring beskyttelse af persondata, jf. Direktiv 95/46/EC.

Direktivet er indarbejdet og implementeret i alle EU-medlemslandes lovgivning. Indarbejdelsen af

direktivet i medlemslandenes nationale lovgivning har dog i imidlertid skabt en udpræget uens for-

tolkning i landene, der medfører forskellige nationale persondatabeskyttelsesregler. Herunder har det

specielt været diskuteret om Direktivet tillod at der blev stillet en anonym rapporteringskanal til rådig-

hed i ordningerne. Dette har medført at en rådgivende myndighed under EU (The Working Party), i

2006 udstedte en vejledning93 til, hvordan whistleblower-ordninger kunne leve op til EU’s Direktiv

95/46/EC om persondatabeskyttelse.

Vejledningen understreger, at virksomheder, som implementerer en whistleblower-ordning, skal være

i overensstemmelse med EU’s persondatadirektiv og øvrige beskyttelsesregler af persondata under

nationale love.

Følgende elementer er der fastsat krav om i EU’S direktiv og skal være opfyldt før et whistleblower-

system er i overensstemmelse med direktivet:

1. Whistleblower-ordningen skal have sin berettigelse (Artikel 7(c) og (f))

2. Princip for kvalitet af data samt proportionalitet (Artikel 6)

3. Kommunikation af klar og fuldstændig information omkring WB-ordningen (Artikel 10)

4. Rettigheder for den person der bliver indsamlet data om (Artikel 11 og artikel 12)

5. Sikkerhed under databehandlingen (Artikel 17)

6. Modtagelse og behandling af sager

7. Videregivelse af oplysninger til tredjelande (Artikel 25 og 26).

93 Opinion 1/2006 on the application of EU data protection rules to internal whistleblowing schemes in the fields

of accounting, internal accounting controls, auditing matters, fight against bribery, banking and financial crime,

Article 19 Data Protection Working Party, 2006
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Ad 1

For at en whistleblower-ordning skal have sin berettigelse, skal der være en form for juridisk grundlag,

eller også skal databehandleren (i dette tilfælde virksomheden) have en berettiget interesse i at imple-

mentere en sådan ordning. Den juridiske forpligtelse kan være at imødegå en forpligtelse til at have et

hvis niveau af intern kontrol. The Working Party oplyser, at såfremt et EU medlemsland ikke stiller

direkte juridiske krav, der kan berettige implementering af en ordning, vil virksomheden næsten i alle

tilfælde have en berettiget interesse i at implementere en sådan ordning i og med at de i aktionærernes

og samfundets interesse implementere foranstaltninger der skal sikre forsvarlig virksomhedsdrift.

Ad 2

De behandlede data skal være tilstrækkelig og relevant og må ikke være mere vidtgående end, hvad

formålet med databehandlingen tilsiger. The Working Party foreskriver, at whistleblower-ordningerne

skal indeholde information, der tydeligt definerer, hvilke forhold der kan indberettes om. Derudover

skal der tages stilling til, hvordan det sikres, at ufuldstændig og unøjagtig data bliver slettet samt tids-

rammen for, hvornår data slettes. Data skal slettes inden for 2 måneder efter afslutning af efterforsk-

ningen. The Working Party anbefaler desuden, at antallet af personer, der kan foretage indberetninger,

og personer der kan indberettes om, minimeres.

The Working Party nævner, at muligheden for anonym indberetning bør undgås hvis muligt, for fuldt

ud at leve op til persondatalovens krav om, at indsamling af personoplysninger skal foregå på retfær-

dig vis, men er dog bevidst om udbredelsen af de anonyme rapporteringskanaler og deres effektivitet,

og godkender dem som en undtagelse til reglen under forudsætning af, at whistleblower-ordningen

designes så den ikke opmuntrer whistleblowere til at foretage en anonym anmeldelse.

Ad 3

Databehandleren skal informere de involverede personer, om hvem der kan blive indsamlet data, om-

kring funktionen af ordningen, modtagerne af anmeldelserne og fortroligheden omkring behandlingen

og personens identitet samt rettelse og sletning af data.

Ad 4

Personer har ret til at blive informeret om, at der er blevet indsamlet personlige oplysninger om dem

fra en tredjepart. Dette skal, ved behandling af en whistleblower-anmeldelse ske hurtigt, når dette er

praktisk muligt. Når det gælder whistleblower-ordninger, skal der dog både tages hensyn til whist-

lebloweren og den person, der indsamles data om, hvilket kan være en balancegang. Derudover vil det

i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt ikke at informere den anklagede af hensyn til sagens efterforsk-

ning, hvorfor det er muligt at forsinke denne information. Der skal her være tale om en stor risiko for,

at dette vil lede til vanskeligheder i efterforskningen, f.eks. hvor bevismateriale bliver ødelagt.
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Artikel 12 giver mulighed for, at den person, der indsamles data om, kan få adgang til de registrede

oplysninger, for at kontrollere om disse er korrekte. Dette krav kan dog modificeres i nogle tilfælde,

hvilket skal vurderes fra sag til sag.

Ad 5

Artikel 17 kræver, at virksomheden tager alle sikkerhedsforanstaltninger i brug for at sikre sikkerhe-

den og fortroligheden af de indsamlede data, herunder fortrolighed omkring identiteten af whistleblo-

weren. Sikkerhedsforanstaltningerne skal stå i rimelig forhold til formålet med efterforskningen og

behandlingen af oplysningerne.

Ad 6

Virksomheden skal sørge for at etablere en speciel enhed i organisationen, som sørger for at modtage

og behandle sagerne. Enheden skal bestå af et begrænset antal personer med kompetencerne og autori-

teten til at behandle sagerne. De skal endvidere forpligte sig til at behandle oplysningerne med fortro-

lighed. Virksomheden kan vælge, at lade en ekstern udbyder varetage en del af håndteringen af an-

meldelserne. Dette fritager dog ikke virksomheden for ansvar, og de skal således sørge for, at den eks-

terne udbyder overholder reglerne i direktivet for persondatabeskyttelse.

Såfremt der er tale om en koncern, bør sagerne i videst muligt omfang behandles lokalt, og som mini-

mum bør oplysninger kun kommunikeres til andre selskaber i koncernen, såfremt dette er nødvendigt

for efterforskningen.

Ad 7

Personlige oplysninger må som udgangspunkt kun overføres til et tredjeland (et land uden for EU),

såfremt dette land sikrer en høj beskyttelse af oplysningerne. Der kan dog være tilfælde, hvor oplys-

ninger alligevel kan overføres til et tredjeland, f.eks. hvis der er indgået aftale, der sikrer en hvis be-

skyttelse. Overførsel af oplysninger til tredjelande vil typisk forekomme, såfremt en virksomhed har

valgt at outsource en del af whistleblower-ordningen til et tredjeland, eller såfremt et datterselskab i

EU har et moderselskab i et tredjeland. Der henvises desuden til den nationale lovgivning for specifik-

ke krav om videregivelse af oplysninger.

3.3 Regulering af whistleblower-ordninger i Storbritannien

3.3.1 Berettigelse af whistleblowing Storbritannien

Storbritannien har ikke lovfæstet et krav til, at virksomheder indfører whistleblower-ordninger, og har

heller ikke på anden måde reguleret, således at de vil opmuntres til at indføre en sådan. The Financial

Service Authority har udstedt The Combined Code on Corporate Governance fra 2003, som indehold-

er retninglinjer og best practice vedrørende whistleblowing. Vejledningen har ikke status som lov,

men alle virksomheder registreret på børsen i London er ifølge The Financial Reporting Council

(FRC) forpligtet til at rapportere om, hvorvidt de følger retningslinjerne i vejledningen, og såfremt de
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ikke følger dem, forklare hvorfor. Derudover blev der i 2008 udstedt et sæt retningslinjer for good

practice, herunder implementering og vedligeholdelse - samt processen omkring indføring – af en

effektiv whistleblower-ordning. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med British Standard

Institution (BSI).

I 2010 blev den såkaldte Bribery Act indført i UK. Formålet med loven er at sikre, at virksomheder har

opstillet tilstrækkelige procedurer og foranstaltninger op til at kunne bekæmpe korruption. Loven an-

ses for at være den strengeste lov internationalt inden for korruption94.

Loven finder anvendelse på alle virksomheder i UK samt UK virksomheder, der opererer i udlandet og

udenlandske virksomheder, som opererer i UK. Danske virksomheder kan således være omfattet af

denne lov, hvis de gør forretning i UK, hvilket medfører at de skal implementerer foranstaltninger til

bekæmpelse af korruption.

Loven foreskriver, at de implementerede procedurer og foranstaltninger til bekæmpelse af korruption

skal inkludere procedurer for rapportering om korruption. Herunder skal der implementeres fortrolige

rapporteringskanaler, som f.eks. whistleblower-ordninger. Derudover skal virksomhedens ledelse

kommunikere hvilke procedurer, de har indført for beskyttelse af fortroligheden af rapporteringer om-

kring korruption.

3.3.2 Beskyttelse af whistlebloweren i Storbritannien

The Public Interest Disclosure Act 1998 (PIDA), trådte i kraft den 2. juli 1999. Loven indeholder reg-

ler om beskyttelse af medarbejdere, som indberetter om forseelser på deres arbejdsplads, og efterføl-

gende oplever gengældelse som følge heraf. Loven gælder alle medarbejdere, der defineres bredt som

både medarbejdere i kontraktforhold og de medarbejdere, der arbejder personligt for en anden. Loven

finder ikke anvendelse på enkelte offentlige sikkerhedsmyndigheder.

Loven gælder endvidere kun på bestemte typer af anmeldelser, såsom kriminelle handlinger, ulovlige

handlinger, brud på sikkerhed, handlinger der kan lede til miljøskade mv. Derudover er beskyttelsen

kun gældende, hvis den bliver anmeldt til nogle bestemte personer, enheder eller lignende og efter en

bestemt metode. Herunder medarbejderens arbejdsgiver, anden ansvarlig person, ansvarlige myndig-

heder mv. Såfremt whistlebloweren oplever gengældelse, skal han/hun anmelde dette senest tre måne-

der efter, at gengældelsen er sket.

PIDA vil blive ændret på enkelte områder efter at The Enterprise and Regulatory Reform Act 2013

(ERRA) vil træde i kraft, forventeligt i 2013. Ændringen medfører bl.a,. at de omfattede anmeldelser

indskrænkes til kun at omfatte anmeldelser, som af whistlebloweren må anses for at være i samfundets

interesse. Derudover fjernes kravet om, at whistlebloweren skal være i god tro ved nogle anmeldelser,

94 The 2010 UK Bribery Act, Adequate procedures; Transparency International UK, 2010
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og i stedet vil kompensationen blive mindsket, såfremt whistlebloweren ikke har været i god tro. Lov-

tillægget indeholder ligeledes en ændring, der medfører, at arbejdsgivere ligeledes vil stilles til ansvar,

såfremt en whistleblower oplever gengældelse af en kollega som følge af indberetningen95.

3.3.3 Persondatalovgivning i Storbritannien

The Data Protection Act, blev indført I 1998, som et led I at gøre Storbritanniens persondatalovgiv-

ning i overensstemmelse med EU’s beskyttelse af persondata i direktivet 95/46/EC. Loven har således

samme beskyttelse som EU’s persondatadirektiv, som også finder anvendelse på behandling af data i

en whistleblower-ordning. Der er ikke krav om at virksomhederne skal have godkendt deres ordning

hos myndighederne for persondatabeskyttelse inden implementering, men medarbejdere kan anmelde

en sag til Information Commissioners Office (ICO), såfremt de mener at deres arbejdsgiver har hand-

let i overensstemmelse med persondatabesyttelses lovgivning96.

3.4 Regulering af whistleblower-ordninger i Danmark

3.4.1 Berettigelse af whistleblowing og beskyttelse af whistleblowere i Danmark

I Danmark er der ingen særlig regulering af whistleblowing og whistleblowere. Der eksisterer derfor

hverken krav om at virksomheder indfører en whistleblower-ordning eller regler for beskyttelse af

whistleblowere. Danmark er faktisk det eneste land i norden, som ikke har veldefinerede regler om

whistleblowing97. I 2006 blev der nedsat et udvalg om offentlig ansattes meddeleret og ytringsfrihed,

hvor justitsministeren efterfølgende konkluderede, at der ikke synes behov for præciseringer i dansk

lovgivning, der styrkede mulighederne for whistleblowing i den offentlige sektor98. Der har derfor

endnu ikke været nogen tendenser for at dette vil ændre sig foreløbigt, hvilket der kan være forskellige

årsager til. En af dem kan være, at der ifølge den danske arbejdsmarkedsmodel er en høj grad af orga-

nisering i Danmark med et velfungerende tillidsmandssystem. I skrivende stund er der dog en debat i

Folketinget omkring hvorvidt offentlige ansatte skal ydes beskyttelse når de foretager whistleblo-

wing99 Dette kan indikere at der i den danske lovgivning kan ske en udvikling i den nærmeste fremtid.

I Danmark er regulering vedrørende whistleblowing primært fastlagt i den almene lovgivning vedrø-

rende ytringsfrihed og medarbejderes ret og pligt til at informere offentligheden om uregelmæssighe-

95 “Whistleblowing and gagging clauses: The Public Disclosure Act 1998”; Pyper, Doug; 2013; House of Com-

mons Library UK

96http://www.ico.org.uk/complaints/~/media/documents/library/Corporate/Practical_application/protection_for_

whistle_blowers.ashx

97 “Whistleblowing”, Transparency International Danmark, Policy Paper nr. 2, 2012

98 http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2006/gr%C3%A6nserne-offentligt-ansattes-

ytringsfrihed-og-meddeleret

99 http://www.b.dk/politiko/offentligt-ansatte-skal-hjaelpes-til-whistleblowing
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der. Reglerne om ytringsfrihed er bl.a. fastlagt i Grundlovens § 77100, hvori det fastlægges, at der ikke

kan udøves censur så længe man udtaler sig som privatperson. Derudover fastlægger Den Europæiske

Menneskeretskonvention, Artikel 10, som ovenfor nævnt, den almene ret til ytringsfrihed, som Dan-

mark ligeledes er omfattet af og har været siden 1992. I Forvaltningsloven findes regler omkring vide-

regivelse af fortrolige oplysninger og Straffelovens §§152 - 152f regulerer ligeledes omkring videregi-

velse af fortrolige oplysninger, hvor det af lovens § 152e fremgår, at offentligt ansatte gerne må vide-

regive fortrolige oplysninger, såfremt denne handling er en berettiget varetagelse af åbenbar almen

interesse. Derudover skal det nævnes, at arbejdsretten indeholder regler omkring beskyttelse mod

usaglige afskedigelser samt fortrolighed og loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver. Det førstnævnte

kan her i visse tilfælde bruges som beskyttelse af whistlebloweren mod efterfølgende gengældelse.

I Danmark har der inden for de seneste år været en voksende tendens til implementering af whist-

leblower-ordninger i de danske internationale virksomheder og primært de store danske virksomheder.

Denne tendens, som primært er kommet fra udlandet og hovedsageligt USA, har medført, at der fra

flere institutioner og udvalg er kommet retningslinjer og anbefalinger omkring whistleblower-

ordninger.

Siden 2005 har Komitéen for god selskabsledelse udstedt anbefalinger omkring whistleblower-

ordninger og i de seneste opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse101, fremgår det af punkt 5.2,

at: ”bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give

mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke her-

om”. Anbefalingerne retter sig primært til danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et

reguleret marked, men statslige virksomheder og andre virksomheder af særlig offentlig interesse op-

fordres ligeledes til at søge inspiration i anbefalingerne Ifølge ÅRL § 107b skal virksomheder der er

omfattet af et kodeks (såsom anbefalinger for god selskabsledelse), angive såfremt de fraviger kodek-

sen og grundende hertil samt angive såfremt de har valgt slet ikke at anvende et kodeks som de er om-

fattet af. . Dette betyder som udgangspunkt at alle selskaber som er omfattet af regnskabsklasse D,

skal indføre en whistleblower-ordning og såfremt de fravælger dette angive årsagen hertil.

Såfremt en virksomhed vælger at implementere en whistleblower-ordning, er der dog krav til at den

anmeldes og godkendes i Datatilsynet, da der vil ske registrering af personoplysninger af følsom ka-

rakter, jf. persondatalovens § 48 og § 50, stk. 1, nr. 1. Såfremt virksomheden forsømmer at anmelde

ordningen til Datatilsynet kan den ifalde bøde. Tendensen er ligeledes oplevet hos Datatilsynet, som

har haft en stigning i antal henvendelser fra en række virksomheder og interesseorganisationer vedrø-

100 ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.

Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.”

101 “Anbefalinger for god selskabsledelse”; Komitéen for god selskabsledelse; maj 2013
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rende tilsynets oprindelige retningslinjer for whistleblower systemer. Dette har medført, at Datatilsy-

net i 2010 havde særlig fokus på at informere om private virksomheders whistleblower-ordninger102.

I nogle tilfælde vil danske virksomheder falde ind under lovgivning i andre lande, som kræver imple-

mentering af en whistleblower-ordning. Dette er bl.a. tilfældet hos danske datterselskaber med moder-

selskaber registreret på den amerikanske børs. Derudover stiller Storbritannien, som før nævnt, krav

om at der skal indføres passende procedurer, herunder whistleblower-procedurer, for bekæmpelse af

korruption, for at leve op til lovgivningen i deres land. Danske virksomheder kan således være pålagt

at leve op til Bribery Act, såfremt de gør forretning i landet.

3.4.2 Persondata beskyttelse i Danmark

Persondataloven er særlig relevant ved implementering af whistleblower-ordninger i danske virksom-

heder, idet denne lov foreskriver strenge krav til opbevaring og sletning af personfølsomme data. Der

gælder forskellige regler alt afhængig af, om der er tale om et moderselskab eller datterselskab med

moderselskab i eller udenfor EU. I alle tilfælde er det af betydning, hvilken rolle det danske selskab vil

komme til at have i forbindelse med administrationen af ordningen. Kravene til whistleblower-

ordninger ifølge persondataloven omtales kort nedenfor.

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles. Persondata-

loven gælder både for private virksomheder, foreninger og organisationer og for alle offentlige myn-

digheder. Persondataloven gælder som hovedregel for al elektronisk behandling af personoplysninger.

Desuden gælder loven for manuel behandling af personoplysninger, som er indeholdt i et register. I

den private sektor gælder persondataloven endvidere for systematisk behandling af personoplysninger,

selvom den ikke foregår elektronisk, f.eks. sagsmapper, ringbind mv.103

Persondataloven skelner mellem følsomme og ikke-følsomme oplysninger, fordi der gælder forskelli-

ge betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsom-

hed.104

Datatilsynet har udarbejdet retningslinjer for krav til de whistleblower-ordninger, som de vil godken-

de. Af de nævnte krav kan fremhæves følgende:

1. Omfanget af personfølsomme oplysninger

2. Hvem kan der indberettes om

3. Hvem kan indberette

4. Hvilke typer af informationer behandles i ordningen

102 Datatilsynets årsberetning 2010
103 http://www.datatilsynet.dk/offentlig/kort-om-persondataloven/

104 http://www.datatilsynet.dk/erhverv/whistleblowersystemer/
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5. Oplysninger til tredjeland

Ad 1

Der stilles krav til hvilke følsomme oplysninger der må behandles i en whistleblower-ordning. Datatil-

synet definerer hvad der forstås ved følsomme oplysninger105.

Ad 2

Whistleblower-ordningerne skal indrettes, således at der kun kan indberettes oplysninger om personer

med tilknytning til virksomheden, såsom ansatte, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, advokater, leve-

randører m.fl.

Ad 3

Som udgangspunkt er det kun medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, som kan foretage indberetnin-

gen. Dette scope kan dog udvides, således at også kunder, leverandører og andre med tilknytning til

virksomheden kan foretage indberetningen. Her er det dog en forudsætning, at der oplyses herom ved

adgangen til indberetningen (f.eks. på virksomhedens hjemmeside), således at der gøres opmærksom

på, at det kun er personer med tilknytning til virksomheden, der kan indberette. Derudover er det et

krav, at alle anmeldelser screenes for at undersøge, om de er foretaget af en person med tilknytning til

virksomheden.

Ad 4

Som ovenfor nævnt må der som altovervejende kun behandles foruddefinerede personlige oplysninger,

som f.eks. strafbare forhold og andre rent private forhold. Derudover skal der i videst muligt omfang

ske begrænsning af de oplysningstyper, der kan indberettes om, således at det kun er ved tilfælde af

alvorlige forseelser, der foretages indberetning (f.eks. økonomisk kriminalitet). Mindre alvorlige for-

seelser, som mobning, fravær, overtrædelse af retningslinjer for påklædning og rygning mv. vil ikke

kunne indberettes gennem en whistleblower-ordning.

Ad 5

Såfremt whistleblower-ordningen påtænkes anvendt til overførsel af oplysninger til tredjelande, det vil

sige et land uden for EU/EØS, skal de særlige regler i § 27 om overførsel af oplysninger til tredjelande

i persondataloven overholdes. Disse regler skal bl.a. sikre, at oplysninger kun overføres til et tredje-

land, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

3.4.3 Datatilsynets inspektion af whistleblower-ordninger

I 2011 havde Datatilsynet fokus på virksomheder, der havde indført whistleblower-ordninger. Datatil-

synet gennemførte således 4 inspektioner på området for at kontrollere, at virksomhederne levede op

til den givne tilladelse. Det er første gang, at Datatilsynet har foretaget en inspektion af whistleblower-

105 http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Persondatalovspjece/Persondatalovspjece.htm
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ordninger, og det generelle indtryk fra inspektionerne var positivt. Inspektionerne gav dog anledning

til enkelte bemærkninger. Eksempelvis medførte alle fire inspektioner, at der skulle foretages ændrin-

ger i de enkelte virksomheders anmeldelser til Datatilsynet, i form af ændring af den personkreds, der

indberettede til whistleblower systemet. Herudover gav kravet om interne sikkerhedsbestemmelser og

reglerne om tredjelandsoverførsler Datatilsynet anledning til bemærkninger ved nogle af inspektioner-

ne.106 Dog var man fra Datatilsynet godt tilfreds med de danske virksomheders implementering og

håndtering af whistleblower-ordninger.

3.5 Delkonklusion på regulering

Regulering indenfor whistleblowing varierer meget landene imellem. I nogle lande er der indført lov-

givning hvor der direkte fremgår krav til whistleblower-ordningerne samt regler der skal beskytte

whistleblowere mens andre lande blot har nævnt dette i anbefalinger for god selskabsledelse og lig-

nende. Derudover er der forskelle i de enkelte landes persondatalovgivning, som har en væsentlig ind-

flydelse på udformning af en whistleblower-ordning. Dette har i særdeleshed vanskeliggjort imple-

menteringen af en international ordning, da virksomhederne således ikke kan udforme en overordnet

ordning og udrulle den globalt, men skal tage hensyn til de nationale regler og tilpasse ordningen her-

efter. USA er kendetegnet ved at have en massiv regulering på området og danske virksomheder kan

her være underlagt SOX og Dodd-Frank. I EU skal der primært tages hensyn til direktivet om person-

databeskyttelse, som er implementeret i alle EU-medlemslande, dog med en udpræget uens fortolkning

der medfører forskellige nationale persondatabeskyttelsesregler, som man skal tage hensyn til. Herun-

der har det specielt været diskuteret om Direktivet påbudte at der blev stillet en anonym rapporterings-

kanal til rådighed i ordningerne. EU har dog efterfølgende bekræftet at anonymitet i ordningen er en

mulighed, såfremt der ikke opmuntres til det fra virksomhedens side. Generelt i de europæiske lande

er reguleringen mindre markant og whistleblower-ordninger er primært nævnt i vejledninger som en

anbefaling eller good practice for hvordan whistleblowing skal håndteres. Storbritannien har dog som

et af de eneste europæiske lande indført regler indeholdende krav om whistleblowing-procedurer (Bri-

bery Act 2010) samt beskyttelse af whistleblowere (PIDA). I Danmark er persondataloven særlig rele-

vant ved implementering af en whistleblower-ordning, idet denne lov foreskriver strenge krav til op-

bevaring og sletning af personfølsomme data. Derfor skal danske virksomheder i forbindelse med

implementeringen af whistleblower-ordninger anmelde disse til Datatilsynet hvilket i mange tilfælde

kan være en omfattende og langvarig proces. Danske virksomheder, som opererer i udlandet skal der-

for i særlig grad være opmærksom på om de er omfattet af regler i udlandet, som f.eks. SOX, der gør

at de er underlagt krav om implementering af en whistlebblower-ordning eller beskyttelse af whist-

leblowere.

106 http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/AArsberetninger/AArsberet_2011.pdf
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4. Analyse af udvalgte danske virksomheders whistleblower-ordninger

For at kunne undersøge danske virksomheders anvendelse af whistleblower-ordninger, har vi udvalgt

5 store danske virksomheder for at afdække deres anvendelse af og erfaringer med whistleblower-

ordninger. Dette er gjort med det formål at fastlægge en best-practise på området som andre danske

virksomheder kan drage nytte af. Vi har interviewet den eller de ansvarlige for whistleblower-

ordningen i de respektive virksomheder. Virksomhederne er udvalgt ud fra deres erfaring med ordnin-

gen, hvor både virksomheder, der har haft implementeret ordningen i nogle år samt virksomheder,

hvor ordningen er forholdsvis ny, er udvalgt. De 5 virksomheder er: DONG Energy, Carlsberg, Novo

Nordisk, SimCorp og Lundbeck.

Tabel 4.1: Fakta omkring whistleblower-ordningerne i de 5 interviewede virksomheder

DONG Energy Carlsberg Novo Nordisk SimCorp Lundbeck

Interviewperson(er) Ulrik Jarlov Maria Blank & Marc

Wiingaard

John de Meza

Espersen

Martin Schack

Møller

Thomas Engelund

Titel/funktion Head of legal Company

Secretariat & Compliance

Managers i Intern

revision

Senior corporate

investigator

General Counsel Intern revision

Antal henvendelser i

2012

Ikke oplyst, men henven-

delser er modtaget

26 88 0 Ca. 2 om året

Antal medarbejdere 7.000 41.000 33.000 1.100 5.800

Etablerings år 2006 2010 2004 2008/2009 2004

Hvem kan der indberet-

tes om?

Ikke oplyst Ansatte Ansatte

(I Sverige ikke

medarbejdere

under ledelsesni-

veau)

Ansatte Ansatte

Hvem kan bruge den? Ansatte og andre Ansatte Ansatte og andre Ansatte og andre Ansatte

Typer af henvendelser? Strafbare handlinger,

alvorlige overtrædelser af

interne retningslinjer og

politikker

Strafbare handlin-

ger, alvorlige over-

trædelser af interne

retningslinjer og

politikker

Strafbare handlin-

ger, alvorlige

overtrædelser af

interne retningslin-

jer og politikker

(I Frankrig kan der

ikke rapporteres

om diskrimination

og chikane)

Strafbare handlin-

ger, alvorlige over-

trædelse af interne

retningslinjer og

politikker

Strafbare handlinger,

alvorlige overtrædel-

se af interne ret-

ningslinjer og politik-

ker

Indrapporteringskanaler Online formular (Både

internt og eksternt),

telefon eller ved brev

Ekstern operatør

online eller per

telefon

Ekstern operatør

online eller per

telefon

Intern E-mail Intern e-mail

Ejer af ordningen Revisions- og risikokomi-

teen

Revisionskomiteen Revisionskomiteen Bestyrelsen Revisionskomiteen

Modtager og behandler

af anmeldelsen?

Intern revision, Revisi-

onskomiteen eller ekstern

Intern revision Intern revision Formanden for

revisionskomiteen

Intern revision
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advokat afhængig af

rapporteringskanal

Mulighed for anonym

henvendelse?

Ja Ja Ja

(I Spanien er der

ikke mulighed for

anonym anmeldel-

se)

Ja, delvis Ja

Beskyttelse af whist-

lebloweren?

Fremgår af den interne

politik, at der ikke må

foretages diskrimination

eller gengældelse af

personer fordi de foreta-

ger whistleblowing

Fremgår eksplicit i

deres interne poli-

tikker, at der ikke

må foretages gen-

gældelse af perso-

ner fordi de foreta-

ger whistleblowing

Fremgår eksplicit i

deres interne

politikker, at der

ikke må foretages

gengældelse af

personer fordi de

foretager whist-

leblowing og at

gengældelse vil

medføre sanktio-

ner.

Fremgår af intern

politik (Ikke tilgæn-

gelig for medarbej-

dere)

Fremgår af wb-

politikken, at anony-

miteten vil sikres,

men ikke eksplicit, at

gengældelse er

påbudt.

Er der tale om en ind-

rapporteringspligt eller –

ret?

Mulighed Begge dele. Der

opfordres til at

rapportere, hvis

man ved noget.

Mulighed Fremlagt som en

mulighed, men

anses for at være

en pligt som medar-

bejder

Fremlagt som en

pligt

Fortrolighed Alle henvendelser be-

handles fortroligt

Alle henvendelser

behandles fortroligt

Alle henvendelser

behandles fortroligt

Alle henvendelser

behandles fortroligt

Alle henvendelser

behandles fortroligt

Dominerende type af

henvendelse

Primært personalerelate-

ret sager (pt. ingen sager

vedr. alvorlig økonomisk

kriminalitet)

Blandet, men over-

vejende HR-

henvendelser (ar-

bejds- og menne-

skeretlige sager)

Forretningsetik Ingen sager Enkelte store sager

vedr. kick backs og

korruption

Forekomsten af anony-

me henvendelser

Ikke oplyst, men der er

set eksempler på begge

Overvejende ano-

nym

Det varierer meget,

men fordelingen

vurderes for at

være 50/50

Ingen sager Overvejende ano-

nyme

Kilde: Egen tilvirkning

4.1 Årsager til implementering af en whistleblower-ordningen

I USA har de fleste virksomheder implementeret whistleblower-ordningerne, fordi det er krævet ved

lov. I Danmark er der ikke samme lovkrav, men som beskrevet i kapitel 3,findes dog anbefalinger

herom udstedt af komitéen for god selskabsledelse som børsnoterede selskaber og en udvalgt gruppe

af øvrige selskaber anbefales at følge. Da danske virksomheder kan omgå implementeringen af whist-

leblower-ordninger ved i deres årsregnskab at angive fravigelsen samt grundene hertil, vurderes det
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interessant at undersøge, hvorfor de danske virksomheder har valgt at implementere en whistleblower-

ordning.

Virksomhederne har generelt udtrykt, at de ønskede at understøtte en åben og fri kultur i virksomhe-

den, hvor man først og fremmest går til sin nærmeste leder eller leders leder, hvis man er usikker om-

kring nogle forhold, man har hørt eller set i virksomheden. I Dong har man f.eks. den holdning, at

whistleblower-ordningen skal ligge på toppen af disse kanaler og udgøre en mulighed for medarbejde-

re til at rapportere om forhold på en fortrolig og tryg måde, som de af andre grunde ikke ønsker at dele

via de gængse kanaler. Carlsberg nævner, at whistleblower-ordningen skal fungere som et supplement

til deres kontrolmiljø generelt, hvor de kan modtage informationer, som de ellers ikke ville være in-

formeret om. Novo Nordisk nævner, at de i første omgang implementerede deres ordning af lovgiv-

ningsmæssige årsager, da deres aktiviteter i USA var omfattet af kravene til implementering af en

whistleblower-ordning. I denne forbindelse valgte de at indføre ordningen bredt i hele koncernen og er

positive over for ordningen, idet de ligeledes mener, at det er en god kontrolforanstaltning.

I mange tilfælde var årsagen til implementeringen, at der var tale om en international virksomhed med

aktiviteter i hele verden. Her blev det nævnt, at højere grad af lokalt selvstyre alt andet lige vil give en

større risiko. Dette som følge af, at det er sværere at føre kontrol med disse virksomheder, bl.a. på

grund af de store afstande, der ofte er til de centrale funktioner i koncernen, såsom intern revision, HR,

juridisk afdeling mv. og som følge af de kulturforskelle, der eksisterer mellem landende. I nogle lande

eksisterer der en mere formel og lukket kultur, hvor det ikke i samme grad føles naturligt at gå til sin

leder, hvis man oplever mistænkelig adfærd. Derudover har man andre kutymer for at gøre forretning

end man har i Danmark. I nogle lande er bl.a. korruption meget udbredt. Her har virksomhederne til-

kendegivet, at de var af den overbevisning, at en whistleblower-ordning kunne være et middel til at

imødekomme disse risici og sikre, at den måde, der bliver gjort forretning på i hele verden, også lever

op til standarder gældende for hele koncernen.

Signalværdien af at have en whistleblower-ordning er ligeledes nævnt som årsag til, hvorfor denne er

implementeret. Her nævner SimCorp bl.a., at kunder og omgivelser i højere grad stiller krav til com-

pliance til både interne og eksterne politikker og anbefalinger samt lovgivning i det hele taget. Her kan

nævnes compliance med anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede virksomheder, hvor der

anbefales implementering af whistleblower-politikker. Implementering af en sådan ordning vil således

skabe en højere grad af transparens og troværdighed over for interessenter i en virksomheds forret-

ning. SimCorp udtrykker ligeledes, at de ved udfyldelsen af compliance tjek hos kunder bliver spurgt

til, hvorvidt de har implementeret en whistleblower-ordning, og at det at have en whistleblower-

ordning giver et lille plus i karakterbogen. I DONG nævner de ligeledes, at de har et ønske om at være

så compliant som muligt, grundet de høje standarder, de er underlagt, som følge af, at de er et statsejet

selskab. I Novo Nordisk er man ligeledes i bevågenhed fra omgivelserne, og specielt USA har stor

fokus på pharmavirksomhedernes compliance med bl.a. etik. Her mener de, at implementering af en
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whistleblower-ordning vil understøtte denne compliance forudsætning og signalere til omverdenen, at

de er compliant. Lundbeck udtrykker, at beslutningen om implementering i sin tid også var et udtryk

for en trend i de store danske virksomheder, hvorfor implementeringen på sin vis var et signal til om-

verdenen om, at man ikke stod ”udenfor” på dette område.

Der har været en generel holdning til, at whistleblower-ordningerne ikke er opstået, som følge af nogle

konkrete sager, der har medført et behov for denne mulighed. Ligeledes giver virksomheden udtryk

for, at implementeringen ikke er sket på grund af, at man mener der er uetisk adfærd eller ulovligheder

ude i virksomheden, som ikke er opdaget, og på den måde skaber et behov. Dette begrundes bl.a. med,

at der i virksomhederne eksisterer en kultur med en høj grad af etik og moral og et værdisæt, som un-

derstøtter dette. Som før nævnt ønsker de fleste virksomheder ligeledes at understøtte en åben og ærlig

kultur, der gør, at man kan sige sin mening frit og til hvem i organisationen man ønsker inden for for-

nuftens grænser. Det medfører, at behovet for denne rapporteringskanal ikke er lige så omfattende i

Danmark, som f.eks. i andre lande.

Ud fra ovenstående er det vores vurdering, at årsagen til implementering af whistleblower-ordninger i

danske virksomheder først og fremmest skal findes i signalværdien. Mange af de interviewede virk-

somheder opererer inden for brancher, der er stærkt reguleret, og hvor der bliver stillet store krav til

compliance fra deres omgivelser. Fire ud af de fem virksomheder er børsnoteret, hvilket i sig selv stil-

ler store krav til compliance, herunder til den interne kontrol i virksomhederne. Derudover er der krav,

som følge af deres branche, f.eks. den finansielle sektor, pharmasektoren eller som følge af at de er

statsejet. Derudover ønsker store virksomheder, der opererer på internationalt plan, ofte at vise til kun-

der, samarbejdspartnere eller øvrige interessenter, at de er compliant med internationale regelsæt som

f.eks. Sarbanes Oxley.

En anden væsentlig årsag til implementeringen skal findes i omfanget af internationalisering i virk-

somheden. Mange af de interviewede virksomheder opererer i lande, hvor der er en anden kultur,

værdisæt og moral end den danske. De ser derfor ikke et direkte behov for ordningen, som følge af den

åbne kultur og værdisættet i virksomheden. Dette menes i høj grad at være påvirket af en dansk eller

skandinavisk kultur, mere end det egentlig er en virksomhedskultur. Selvom virksomheden understøt-

ter en åben, ærlig og etisk korrekt kultur, er det ikke sikkert, at dette når effektivt ud til alle selskaber

rundt om i verdenen. I andre dele af verden, som Kina, Rusland og Østeuropa eksisterer der en langt

mere hierarkisk organisationsstruktur, hvor åbenhed ikke eksisterer i lige så høj udstrækning, og det at

gå til sin nærmeste leder med mistænkeligheder ikke føles lige så accepteret og naturligt, som her-

hjemme. Kombineret med, at kontrollen med disse virksomheder er mere omstændig og omkostnings-

fuld, øger det risikoen for, at der sker forseelser i disse virksomheder, og at der ikke bliver rapporteret

herom. Whistleblower-ordninger kan således være en god kontrolforanstaltning i den sammenhæng.

Det er således vigtigt, hvis ikke det mest centrale, at virksomhederne især har fokus på disse selskaber

ved implementeringen, og ikke mindst kommer ud med budskabet til dem på en hensigtsmæssig måde.
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4.2 Virksomhedernes overvejelser omkring setup af whistleblower-ordningen

Inden man implementerer en whistleblower-ordning, er der en del overvejelser man skal gøre sig.

I denne fase kan det være relevant at involvere flere funktioner i virksomheden og medarbejdere på

forskellige niveauer. I forbindelse med implementeringen i Carlsberg havde de kontakt til de centrale

kommunikations- og juridiske afdelinger, som skulle sørge for at tage kontakt til deres kollegaer lo-

kalt. Til dem blev der udsendt et spørgeskema, hvor der bl.a. blev spurgt til, om der var nogle juridiske

krav, der ville gøre det svært at implementere ordningen, samt om der var andre forhold, de skulle

være opmærksomme på såsom kulturelle udfordringer, arbejdsretlige- eller menneskeretlige forhold.

Carlsberg fik således feedback inden de implementerede systemet, for at sikre, at de havde taget hånd

om mulige problemstillinger og for at sikre, at alle var parate til at implementere systemet. Medarbej-

dere kan med fordel også inddrages i processen, da det i sidste ende er dem, der skal rapportere til

ordningen og dem, som står med beslutningen om, hvorvidt de vil foretage indberetning til whist-

leblower-ordningen eller ej. Samtlige af de interviewede virksomheder har ikke haft deres medarbej-

dere med i implementeringsfasen. Carlsberg begrundede dette med, at designet af systemet stort set er

fastlagt på forhånd af leverandøren af systemet. I SimCorp har medarbejdervalgte bestyrelsesmed-

lemmer været med i tilrettelæggelsen, herunder i beslutningen om de overhovedet skulle have en ord-

ning, hvem den skulle omfatte og hvorvidt den skulle være anonym. På den måde har medarbejderne

indirekte være involveret i implementeringsfasen gennem de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem-

mer.

Til at starte med har virksomhederne overvejet setuppet af ordningen med henblik på fastsættelsen af,

om man ville lave sit eget setup internt i virksomheden, eller om man ville lade en ekstern operatør

lave en ordning for virksomheden. I overvejelserne har DONG bl.a. vurderet deres grad af internatio-

nalisering, og hvorvidt ordningen kun skulle bruges af medarbejdere, eller om den også skulle kunne

anvendes af eksterne. DONG er netop i gang med at revurdere deres ordning, fordi de ønsker, at den

skal være mere international, i den erkendelse at de efterhånden har rigtig mange medarbejdere i ud-

landet. De har således haft kontakt til nogle eksterne leverandører omkring setup af et system. Anven-

delsen af en ekstern leverandør indebærer, at de står for udformningen af det tekniske i systemet. Ty-

pisk vil der være tale om en hotline bestående af et online websted samt en telefonisk linje. Systemet

vil typisk være ”åbent” 24 timer i døgnet og vil kunne beherske flere sprog. DONG vurderer, at det

interne system har den svaghed, at hvis anmeldelsen drejer sig om bestyrelsen, vil det være uhen-

sigtsmæssigt, at det så er formanden for revisions- og risikokomiteen, der modtager henvendelsen,

hvilket også er en af årsagerne til, at man har valgt at gøre ordningen ekstern. Lundbeck har ligeledes

haft overvejelser omkring, hvorvidt de skulle lade en ekstern operatør varetage henvendelserne med

den begrundelse, at det skal få medarbejderne til at føle sig mere trygge ved at foretage indrapporte-

ring og føle, at deres henvendelse bliver behandlet fortroligt. Af de interviewede virksomheder har
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Novo Nordisk og Carlsberg valgt en ekstern operatør, mens Lundbeck, DONG og SimCorp har valgt

et internt setup, hvor DONG og Lundbeck overvejer at få en ekstern leverandør i fremtiden.

I Novo Nordisk og i Carlsberg, hvor man anvender en ekstern ordning, vil det være den eksterne ope-

ratør, som først modtager henvendelserne og herefter videregiver dem til intern revision, der foretager

screening af sagerne, og tager stilling til den videre efterforskning heraf. Den interne revisions funkti-

on rapporterer i begge tilfælde til revisionskomiteen, hvorfor deres uafhængighed er sikret. Fordelen

ved brugen af den eksterne operatør vurderes derfor at ligge i muligheden for reel anonymitet for

whistlebloweren.

I SimCorp har det været diskuteret, hvem der skulle være modtager af anmeldelserne i ordningen. Til

at starte med var det den juridiske chef, der varetog denne opgave, men i og med at denne person sam-

tidig refererede til den daglige ledelse, vurderede man, at dette kunne skabe et uafhængighedsproblem,

såfremt anmeldelsen vedrørte et af ledelsesmedlemmerne. Man besluttede derfor at udpege formanden

for revisionskomiteen, som første modtager af anmeldelserne, for at sikre højere grad af integritet og

uafhængighed i ordningen. I DONG er det for nylig blevet besluttet at implementere en intern revisi-

ons funktion, som skal rapportere direkte til revisionskomiteen. Den interne revision skal ligeledes stå

for whistleblower-ordningen. Årsagen til beslutningen er bl.a. at der hidtil ikke har været en formel

procedure omkring, hvem der undersøger forholdende i sagen, hvorfor det har været en opgave tilfæl-

digt fordelt mellem compliance funktion eller CFO’en. Fremadrettet er det planen, at intern revision

skal stå for al behandling og undersøgelse af sagerne.

Med hensyn til hvem der kan indrapporteres om, har det været drøftet, hvorvidt den både skulle omfat-

te medarbejdere og eksterne. De fleste virksomheder har tilkendegivet at de ønskede at både interne og

eksterne skal kunne indrapportere igennem ordningen, men at der har været forvirringer om det var

tilladt - i henhold til persondatalovgivningen - at den også omfattede eksterne. Datatilsynet har senere

fastslået, at ordningerne gerne må omfatte eksterne. I Novo Nordisk har man eksplicit gjort opmærk-

som på, at anmeldelser ikke må foretages af medarbejdere under ledelsesniveau i Sverige, hvilket

skyldes lokal lovgivning.

Alle virksomheder har tilkendegivet, at der er mulighed for anonym rapportering i deres ordninger.

Den reelle praktiske og tekniske sikring af en anmelders anonymitet er dog forskellig. I de interne

ordninger, hvor der er tale om, at man kan skrive en e-mail, er anonymiteten sværere at sikre, da der

reelt er mulighed for at spore en anmelders identitet. I SimCorp har man valgt at etablere en whist-

leblower e-mail. E-mail’en fremstår med det udpegede bestyrelsesmedlems navn i mailadressen. Alle

anmeldelser vil derfor modtages af ham på denne mail. Der er som sagt mulighed for anonymitet, men

whistlebloweren skal aktivt gør noget for at sikre sin anonymitet, f.eks. ved at oprette en ”falsk” e-

mail konto og sende anmeldelsen derfra. Dette anses dog ikke for at være den mest optimale måde at

sikre en whistleblowers anonymitet, da der findes mulighed for at spore whistleblowerens identitet ud
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fra det elektroniske spor mailen efterlader. I denne forbindelse anses muligheden for anonymitet i

mange tilfælde kun at eksistere under den forudsætning, at modtageren ikke aktivt søger efter anmel-

derens identitet. Det samme er gældende for Lundbecks ordning. I DONG derimod foregår anmeldel-

sen via en online formular, hvor det kan være lidt sværere at spore identiteten af anmelderen. Her kan

der dog stadig være mulighed for, at man kan spore den virksomhedscomputer, som er blevet anvendt

til at foretage anmeldelsen, hvorfor der vil være mulighed for at spore afsenderen, med mindre denne

er foretaget fra en ekstern computer. I Carlsberg og Novo Nordisk, som anvender eksterne operatører,

vil der ikke kunne foretages sporing til anmelderne, da systemet ikke genererer eller fastholder interne

forbindelseslogbøger, hvilket anses for at være den mest optimale sikring af en anmelders anonymitet.

Vi spurgte desuden, hvorvidt virksomhederne kunne overveje at indføre en økonomisk belønning for

at skabe et incitament til at rapportere. Der var bred enighed hos virksomhederne om, at det ikke vil

blive aktuelt, og at dette ikke er noget de ønsker at understøtte. Carlsberg mener, at det ikke vil være i

Carlsbergs ånd at belønne folk for noget, som de under alle omstændigheder ville forvente, at de gjor-

de. Dette understøttes af SimCorp, som ligeledes mener, at det er medarbejderens pligt at rapportere,

og at de ikke vil belønne folk for det. Lundbeck har som den eneste virksomhed haft det inde i deres

overvejelser, om de skulle indføre en belønning, hvis den rapporterede information ville føre til en

opklaring, men at det ikke var noget, man havde valgt at indføre på nuværende tidspunkt. Begrundel-

serne for at man ikke vil belønne medarbejderne er, at de mener, der er en stor risiko for, at det vil føre

til en stigning i henvendelser, som der ikke er substans i, og som vil være uden for scopet af ordnin-

gen.

På baggrund af vores interview har vi konstateret, at mange ikke var sikre i deres viden omkring im-

plementeringsfasen af ordningen, hvilket til dels skyldes, at de interviewede ikke var ansat på tids-

punktet for implementeringen. Vores generelle opfattelse er dog, at der ikke har været et specielt stort

fokus på de indledende overvejelser omkring ordningen, men at det har været en hurtig beslutning fra

bestyrelsens side. Herefter har man hurtigt oprettet en e-mail-adresse, hvor henvendelserne kunne

rettes til uden at have gjort sig yderligere tanker omkring, hvordan proceduren egentlig skal være om-

kring behandling af sagerne mv. Nogle af virksomhederne har også erkendt, at de muligvis har valgt et

forkert setup af ordningen og er derfor pt. ved at revurdere dette. Hos Lundbeck nævner man, at ved at

sammenligne sig med andre børsnoterede virksomheder, der har implementeret en whistleblower-

ordning, er man blevet opmærksom på, at man har et efterslæb i forhold til, hvad andre modtager af

rapporteringer. Her har man bl.a. nævnt, at medarbejderne måske ikke har stolet på, at rapporteringer-

ne var anonyme, hvorfor man nu overvejer at ændre whistleblower-systemet til at være eksternt.

4.3 Kommunikation af whistleblower-ordningerne i organisationen

De fleste virksomheder giver udtryk for, at kommunikationen omkring whistleblower-ordningen til

medarbejderne er essentiel for at sikre, at det helt rigtige budskab omkring ordningen kommer frem.

Dette vil ofte være en balancegang, da man oftest ikke ønsker at fremlægge ordningen som den prakti-



71

ske hovedregel, hvor man kan give udtryk for mindre frustrationer eller generel utilfredshed. Først og

fremmest ønsker virksomhederne at understøtte en kultur, hvor man gør det etisk og moralsk korrekte.

Novo Nordisk har specielt fokus på, at de til enhver tid skal overholde gældende lovgivning og firma-

politikker, og at medarbejderne skal ”gøre det rigtige”. Samtidig opfordrer man til, at ”råbe højt”, hvis

man ser eller hører noget, som virker mistænkeligt. Her går alle de interviewede virksomheder ind for

den åbne kultur i virksomheden, hvor man tager fat i sin leder eller kollega eller sin leders leder i før-

ste omgang. Derudover har virksomhederne fokuseret på at skabe en tryghed omkring ordningen ved

at kommunikere, at man kan foretage anonyme rapporteringer, og at man er sikret en fortrolig behand-

ling i sagerne. Dette budskab vurderes især at hænge sammen med ledelsens opbakning til ordningen.

Hvis ledelsen bakker op om en åben kultur i virksomheden, vil medarbejderne også i højere grad føle

sig trygge ved at give deres mening til kende. Dette har DONG bl.a. understøttet ved at lade koncern-

ledelsen fremstå i en video i en af deres e-learning programmer, hvor de fremlægger virksomhedens

værdier og politikker.

Generelt har der været den holdning blandt virksomhederne, at man ikke ønsker, at ordningen medfø-

rer, at medarbejdere skal gå rundt og overvåge hinanden. Carlsberg har f.eks. forsøgt at kommunikere

det ud som noget positivt og ikke en ordning, som de skal føle sig truet af, da de bl.a. har haft erfarin-

ger med, at lokale kontorer oplevede det som et tiltag for at kunne overvåge medarbejdere.

Virksomhederne har generelt anvendt forskellige kommunikationsformer ved udbredelsen af deres

budskab. Der anvendes således både ”push” tiltag, dvs. kommunikationsformer, hvor medarbejdere

bliver tvunget til at stifte bekendtskab med informationen, f.eks. via e-learning eller via e-mail eller

”pull” tiltag, dvs., hvor medarbejderen aktivt skal søge information omkring ordningen, f.eks. via

FAQ-portaler med ofte stillede spørgsmål eller tiltag, der ligger midt imellem, som f.eks. artikler til-

gængelige på intranettet, flyers eller bannere. Derudover er vi præget af en tid, hvor der er ”informati-

on-overload”, dvs. at man hele tiden bliver bombaderet med informationer både privat, på arbejdet og i

det offentlige rum. Man skal således finde den kommunikationsvej, der er mest hensigtsmæssig, orga-

nisationen taget i betragtning. Novo nævner, at det handler om at kunne trænge igennem støjen og give

et klart budskab.

Novo Nordisk har i sine kommunikationstiltag benyttet sig af ledermøder til at udbrede budskabet.

Ved deres sidste udvidelse af ordningen, fik de spredt budskabet omkring ordningen og de nye tiltag, i

forbindelse med et internationalt ledermøde. Her havde alle direktører for stabsfunktionerne samt kon-

cerndirektøren et indlæg omkring whistleblower-ordningen inkluderet i deres præsentation, og herefter

fik de præsentationsmateriale med tilbage til deres lokale organisationer, som de kunne formidle nedad

i organisationen. Dette vurderes at være en særlig effektiv måde at sprede budskabet på, da lederne for

de pågældende organisationer og de enkelte lande kan tilpasse måden, hvorpå budskabet bliver for-

midlet, således at der tages hensyn til eventuelle kulturforskelle, og det dermed bliver skræddersyet til
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modtageren. Derudover viser det, at lederne bakker op omkring og støtter ordningen, når budskabet

kommer direkte fra dem, i stedet for at det kun bliver sendt ud fra centralt hold.

SimCorp har været mindre aggressiv i deres kommunikation, hvor de primært har søgt at få budskabet

ud via skriftlige oplæg, og desuden kan man læse mere udførligt om deres politik i medarbejderhånd-

bogen, hvor medarbejdere ved opstart bliver bedt om at gøre sig bekendt med indholdet.

De fleste virksomheder ønsker at bringe det budskab, at der hverken er tale om en indrapporterings-

pligt eller en ret, men vil forsøge at nå ud med et budskab, der ligger midt imellem. I Carlsberg har

man forsøgt at tale til medarbejdernes fornuft og logik og gjort opmærksom på, at det både er i virk-

somhedens- og deres egen interesse, at rapportere forhold videre, som de mener, er mistænkelige.

Det er ligeledes vigtigt, at der sker en løbende kommunikation til medarbejderne, så de bliver mindet

om, at ordningen eksisterer, hvad den kan bruges til og af hvem. I Novo Nordisk er der løbende kom-

munikationsprojekter i gang, hvor der løbende kommer artikler i personalebladet og på intranettet.

Lundbeck har også benyttet sig af sådanne ”awareness” kampagner, hvor man søger at komme ud med

budskabet til medarbejderne via flyers og artikler på intranettet mv. I SimCorp har man mindre fokus

på den løbende kommunikation og har overvejende gjort tiltag i forbindelse med opdateringer eller

udvidelse af ordningen. De er ligeledes af den overbevisning, at medarbejderne ikke konstant skal

gøres opmærksom på, at det er en rettighed de har. De skal primært vide, at det er en mulighed, der

eksisterer i virksomheden, hvis de på et tidspunkt skulle få brug for det.

I DONG mener man, at det vigtigste er at få tænkt det ind i den løbende kommunikation, og at man

kan nævne ordningen i en kontekst, hvor det giver mening. Hvis der er for mange ”stand alone” artik-

ler omkring ordningen, kan budskabet hurtigt drukne i de øvrige informationer, der bliver kommunike-

ret ud i virksomheden. I den sammenhæng har de f.eks. integreret kommunikation omkring whist-

leblower-ordningen i deres træningsprogrammer omkring antikorruption og konkurrenceret mv.

DONG har desuden nævnt, at de er opmærksomme på, at ikke alle medarbejdere har adgang til inter-

nettet, hvorfor budskabet ikke kun skal forekomme gennem intranettet eller via mail.

I forbindelse med at udbrede kendskabet til ordningen generelt og til, hvordan man anvender den, har

nogle virksomheder gjort brug af e-learning programmer, hvor medarbejderen lærer omkring virksom-

hedens etik og værdier og samtidig bliver introduceret til whistleblower-systemet. Dette har både væ-

ret tilfældet i DONG og i Novo Nordisk. E-learning vurderes generelt at være en stærk implemente-

ringsform, da medarbejdere er tvunget til at stifte bekendtskab med informationerne i programmet og

ofte også bliver efterprøvet i, om de reelt har forstået indholdet i e-learning programmet. Derudover er

der også et dokumentations-element i e-learningen, da man rent faktisk kan føre kontrol og statistik

over, hvem der har været igennem e-learning programmet. I DONG har man indført, at alle top 300-

ledere hvert andet år skal igennem et e-learning program omkring etikpolitikker og whistleblower-
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politikken. Derudover skal nyansatte gennemføre et e-learning program omkring god forretningsad-

færd, hvor whistleblower-ordningen er inkluderet. Både Novo Nordisk og Lundbeck har ligeledes

træning af medarbejdere i forretningsetik, hvor whistleblower-ordningen er en del heraf, hvilket sker

løbende.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at virksomhederne har et stort fokus på åbenhed i organisati-

onen, og at denne åbenhed kommunikeres ud til medarbejderne. Vi er enige i, at dette bør være det

primære budskab til medarbejderne, da det alt andet lige skaber det bedste arbejdsmiljø i virksomhe-

den. Vi mener dog, at virksomhederne skal have in mente, at en åben kultur, hvor der opmuntres til at

”råbe højt”, kan medføre en risiko for, at medarbejdere vil gå til offentligheden med deres frustratio-

ner, i stedet for internt i virksomheden.

4.4 Best practice vedrørende implementering af whistleblower-ordninger i danske virksomheder

På baggrund af gennemgangen af teorien og de underliggende erfaringer i kapitel 2 samt lovgivningen

i kapitel 3 har vi sammenholdt erfaringerne i de 5 interviewede virksomheder ovenfor, for at kunne

redegøre for en best practice inden for implementering af whistleblower-ordninger i store danske virk-

somheder. Vores gennemgang vil starte med at redegøre for de indledende faser forud for implemente-

ring af en whistleblower-ordning herunder setuppet. Herefter vil vi gennemgå kommunikation af ord-

ningen efterfulgt af en gennemgang af de lovgivningsmæssige overvejelser.

4.4.1 Overvejelser i forbindelse med implementeringen af ordningen

I forbindelse med designet og implementering af en whistleblower-ordning skal virksomheden, forud

for implementeringen, blandt andet gøre sig overvejelser omkring, hvorfor man vil implementere en

sådan ordning, hvordan scopet skal være, hvem der skal være involveret i processen for en whist-

leblowing og hvordan man vil kommunikere det ud til medarbejderne. Nogle virksomheder indfører en

ordning på grund af signalværdien, men uden rigtigt at implementere den i virksomheden. Dette vil i

langt de fleste tilfælde medføre, at ordningen ikke kommer til at fungere efter hensigten, hvilket i de

fleste tilfælde vil sige, at der ikke bliver foretaget nogen rapportering. I SimCorp har man valgt en

simpel model, hvor der er gjort et minimum forud for implementeringen, og hvor der er brugt færre

ressourcer på at kommunikere det ud i virksomheden. SimCorp har samtidig ikke modtaget rapporte-

ringer siden de indførte ordningen i 2009. Vores vurdering er, at der i virksomheder af en vis størrelse

altid vil eksistere nogle sager i større eller mindre grad. Dette støttes op af undersøgelsen foretaget af

IDA, hvoraf det fremgår, at nogle af de interviewede medarbejderrepræsentanter ikke vurderede, at

antallet af henvendelser afspejler det antal sager, der kunne være indberettet107. De manglende rappor-

teringer i SimCorp kan således muligvis skyldes, at de ikke har brugt tilstrækkelige ressourcer og tid

på implementeringen. I modsætning hertil har Novo Nordisk implementeret et omfattende whistleblo-

wer-system, hvor de bruger flere ressourcer på løbende at kommunikere ud til medarbejderne, at der

107 Whistleblowerordninger – Erdaringer fra ordninger i private danske virksomheder, IDA, 2012
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eksisterer en ordning, og hvad den kan bruges til. Novo Nordisk har i 2012 haft 88 indrapporteringer.

Der kan dog være flere elementer, der spiller ind på dette antal. For det første har Novo Nordisk haft

ordningen siden 2004 og har således en del erfaring, som det må antages, at de har taget ved lære af og

brugt i forhold til hele tiden at forbedre ordningen. For det andet er Novo Nordisk en anden størrelse

virksomhed end SimCorp, da de beskæftiger 33.000108 medarbejdere og opererer i 75 lande. I modsæt-

ning hertil har SimCorp ca.1.100109 ansatte, hvoraf halvdelen af dem er ansat i København. Der er

således tale om to forskellige størrelser og typer af virksomheder. Hvis vi kigger på tallene fra Novo

Nordisk fra 2012, har de ca. 1 rapportering per 375 medarbejder. Dette kan således indikere, at der i et

eller andet omfang bør forventes nogle sager i SimCorp. Det er dog meget svært at sige noget generelt

om, hvorvidt der eksisterer nogle forseelser i en virksomhed og hvad omfanget i givet fald er, da der er

tale om en ukendt faktor, som ikke kan måles. Derudover vil det også afhænge af andre faktorer ud-

over virksomhedens størrelse.

De ovenævnte overvejelser en virksomhed skal gøre sig kan med fordel inkludere input fra medarbej-

dere. De er en af de vigtigste parter i en whistleblower-ordning, da effektiviteten af den, målt på antal

rapporteringer, afhænger af om medarbejderne rapporterer observerede forseelser eller ej. Medarbejde-

re på alle niveauer kan derfor med fordel blive involveret i ordningen allerede i designfasen. Her kan

der blive spurgt ind til deres holdning til ordningen, hvilke faktorer der vil påvirke, hvorvidt de vil

rapportere en forseelse og hvilken kanal, de i givet fald ville vælge. Disse input kan bl.a. være med til

at påvirke, hvordan man implementerer en ordning og hvordan man skal kommunikere det ud, herun-

der hvilket budskab man skal fokusere på. Hvis der således er en generel holdning hos medarbejderne

om, at de vil gå til deres nærmeste leder hvis de observerede forseelser og ikke vurderer dét, at kunne

foretage en anonym henvendelse for vigtig, kan det skabe et grundlag for at vælge en mere simpel

model, frem for at bruge mange ressourcer på at anskaffe et omkostningsfuldt system fra en ekstern

leverandør. Såfremt man inddrager medarbejderne allerede i designfasen vil det også typisk medføre,

at de vil have en ejer fornemmelse over ordningen og derfor også være mere engagerede.

Som nævnt i kapitel 2, spiller anonymitet en vigtig rolle i forhold til, hvorvidt medarbejdere vil foreta-

ge rapportering eller ej. Det er således vigtigt, at virksomheden ikke bare beslutter sig for, at ordnin-

gen skal være anonym, men også gør sig overvejelser omkring, hvordan anonymiteten sikres i praksis,

og at dette bliver kommunikeret ud til medarbejderen. I denne sammenhæng er overvejelserne om-

kring at etablere en intern ordning kontra anvendelsen af en ekstern leverandør vigtig. Henvendelser

via e-mail vil ikke altid sikre fuldstændig anonymitet, da man ofte kan spore en anmelders identitet via

det elektroniske spor den efterlader. Derudover kræver det også ekstra af en anmelder, der vil være

anonym, da denne skal oprette en ekstern mail i et andet navn for at kunne foretage en anonym hen-

vendelse. Et system opereret af en ekstern leverandør vil klart give den største sikring af anonymite-

ten, da denne ofte vil stå for sikring af, at identiteten ikke kan spores. Hertil skal der dog indgå en om-

108 www.novonordisk.com

109 www.simcorp.com
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kostningsbetragtning, da anvendelsen af ekstern leverandør - alt andet lige - vil være dyrere, end hvis

man selv opsætter et mere simpelt system.

Derudover skal man overveje, hvem der skal være modtageren af anmeldelserne, og hvem der behand-

ler dem. Typisk vil dette være den samme funktion. For at skabe den størst mulige tryghed omkring

ordningen, er det vigtigt, at modtagerne er uafhængige, dvs. at der ikke er risiko for, at der vil ske en

interessekonflikt mellem den der modtager henvendelsen og de personer, som henvendelsen vedrører.

Derfor anbefales det som udgangspunkt ikke, at modtagerne refererer til direktionen, som f.eks. en

juridisk funktion eller HR funktion vil gøre. Mange har valgt intern revision som modtager og behand-

ler af sagerne, hvilket vi også anser som den mest optimale løsning. Det er dog vigtigt, at den interne

revision kun refererer til revisionskomiteen eller bestyrelsen. Dette understøttes desuden af en tidligere

nævnte undersøgelse, hvor der blev fundet en positiv sammenhæng mellem antallet af modtagende

henvendelser og intern revisions funktion i virksomheden, målt ud fra revisionskomiteens indflydelse

på den interne revision.

Ifølge undersøgelser i USA og andre lande, som nævnt i kapitel 4, er der en stor risiko for, at whist-

leblowere efterfølgende kan opleve en form for gengældelse i form af chikane, fyring og lignende. Det

er ligeledes påvist, at frygten for efterfølgende konsekvenser ved at indrapportere er en af de største

faktorer, der har indflydelse på, hvorvidt en medarbejder vil foretage whistleblowing. I Danmark er

der i modsætning til USA ikke direkte reguleret omkring beskyttelse af whistleblowere. Derimod har

Danmark en forholdsvis reguleret arbejdsmarkedsmodel, hvor det ikke er lige så nemt at fyre medar-

bejdere, som det er i USA. Der vurderes dog, at der også i Danmark vil eksistere en risiko for, at med-

arbejdere vil overveje de konsekvenser en rapportering kan medføre og sandsynligheden heraf. De

adspurgte virksomheder har ifølge de interviewede personer ingen erfaringer med gengældelse, hvilket

ikke nødvendigvis er ensbetydende med at gengældelse ikke finder sted. Det er således vigtigt, at virk-

somheden gør sig overvejelser omkring, hvordan de vil minimere denne risiko. Dette kan bl.a. gøres

ved at kommunikere ud til medarbejderne, at efterfølgende gengældelse ikke accepteres og eventuelt,

at gengældelse vil sanktioneres. Alle de interviewede virksomheder havde indført et afsnit i deres

whistleblower politik, hvoraf det fremgik eksplicit, at der ikke må foretages gengældelse mod whist-

leblowere. Få af virksomhederne nævnte dog i deres poltikker, at dette kunne medføre sanktioner. Vi

vurderer, at virksomheder i høj grad bør have fokus på at minimere frygten for konsekvenser hos med-

arbejderne. Dette bør ikke kun inkluderes som et afsnit i deres politikker, men bør ligeledes fremgå af

den løbende kommunikation omkring ordningen. Såfremt en whistleblower oplever gengældelse, som

f.eks. chikane af en kollega, bør ledelsen hurtigt og klart tage afstand til det og synliggøre, at det ikke

accepteres og eventuelt sanktionere den person, der har foretaget gengældelse. Gengældelse kan hur-

tigt skabe en opfattelse af, at whistleblower-ordningen ikke er fortrolig, og at ledelsens budskab om-

kring beskyttelse af whistleblowere er utroværdigt.
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I USA har man, som tidligere nævnt, indført muligheden for økonomisk belønning ved whistleblo-

wing, hvilket undersøgelser har vist medfører en stigning i antallet af indrapporteringer. Ingen af de

interviewede virksomheder har indført muligheden for sådanne økonomiske belønninger. Vi mener, at

virksomhederne overvejende bør støtte en kultur, hvor det at rapportere om observerede forseelser er i

såvel virksomhedens som medarbejderens interesse, og afledt heraf bør være en pligt for medarbejde-

ren. Det vurderes derfor ikke at være i overensstemmelse hermed at belønne medarbejdere for at fore-

tage rapporteringer, som vurderes at være forventet af dem. En belønning vurderes også at medføre en

stigning i rapporteringer, der kan være grundløse eller uden substans, hvilket ikke vurderes at være

hensigtsmæssigt og kan give unødvendige omkostninger for virksomheden, som følge af behandling

heraf.

Som udgangspunkt vurderer vi, at ordningen bør omfatte så mange interessenter som mulig, således at

den ikke kun omfatter medarbejdere, men også eksterne parter som leverandører, kunder og øvrige

samarbejdsparter. Dette øger sandsynligheden for, at flere forseelser vil blive rapporteret, da alle inte-

ressenter kan besidde en viden, der er gavnlig for virksomheden.

Selve behandlingen af sagerne er ligeledes et vigtigt element i det at have en whistleblower-ordning, i

forhold til at sikre kompetence, integritet og fortrolighed i behandlingen af sagerne. Man skal således

sikre, at sagerne tilgår færrest mulige personer, og at disse personer besidder den fornødne kompeten-

ce. Derudover er det vigtigt, at proceduren omkring behandlingen og efterforskningen er besluttet på

forhånd, således at der ikke opstår forvirring omkring, hvem der skal behandle sagerne, og at man

risikerer at sagerne ikke bliver behandlet fortroligt. De interviewede virksomheder vurderer, at der er

forskellige forhold, der kan påvirke efterforskningen af sagen, og hvor mange ressourcer man tildeler

efterforskningen. De fleste virksomheder nævner, at indholdet af henvendelsen, samt mængden og

kvaliteten af de informationer der bliver givet, spiller en væsentlig rolle. Derudover nævner Carlsberg,

at processen altid vil inkludere en risikovurdering, hvor sagens alvorlighed og mulige konsekvenser

for virksomheden indgår. Dette synspunkt støttes op af flere virksomheder, som supplerer med, at de

vil forholde sig til, hvilken type forhold sagen drejer sig om, er der tale om brud på interne politikker,

overtrædelse af lovgivning, om der er risiko for en økonomisk sanktion for virksomheden og i givet

fald hvor stor, hvor kompleks sagen er mv. Virksomhederne skelner generelt ikke mellem en anonym

og en ikke-anonym henvendelse og vil vurdere begge for lige troværdige. Nogle af de interviewede

virksomheder har dog tilkendegivet, at de vil overveje troværdigheden af en anonym henvendelse,

hvis denne samtidig ikke indeholder specifikke detaljer og generelt ikke er informativ. Her vurderer vi,

at virksomheder generelt bør have det ufravigelige udgangspunkt, at alle sager undersøges med samme

udgangspunkt, hvilket er fakta i sagen. Det vil sige, at whistleblowerens valg af anonymitet eller sa-

gens detaljeringsgrad ikke må påvirke sagens undersøgelse, men disse faktorer kan dog skabe nogle

naturlige forhindringer i forhold til den videre efterforskning. Dette kan ske, hvis en sag behøver flere

informationer fra whistlebloweren, og at han/hun har valgt at være anonym og ikke vender tilbage på

efterforskerne henvendelser via ordningen.
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4.4.2 Kommunikation af ordningen

Alle de interviewede virksomheder nævner kommunikation som en af de vigtigste faktorer ved det at

have en whistleblower-ordning. En effektiv og målrettet kommunikation skal sikre, at medarbejderne

får et kendskab til ordningen om, hvordan den skal bruges og blive trygge ved at anvende den.

Først og fremmest skal virksomheden skabe en kultur, som opmuntrer åbenhed og adfærd, der er etisk

og moralsk korrekt. Det vil i Danmark ofte være en nem opgave, da det ligger dybt i den danske kultur

at have ret til at ytre sig, hvorfor man ikke er bange for at sige sin mening. Her er der også i højere

grad tradition for, at man fører en åbendørspolitik, hvor døren til lederen altid vil være åben. Hvis

virksomheden opererer i andre lande, er det specielt vigtigt, at der fokuseres på at kommunikere denne

åbenhed ud lokalt. I mange lande er der en mere hierarkisk organisationsstruktur, hvor det ikke er lige

så naturligt at gå til sin nærmeste leder eller leders leder. I den forbindelse bliver man ofte nødsaget til

at målrette kommunikation mere ved at tage hensyn til de kulturelle karakteristika i det pågældende

land.

I vores undersøgelse spurgte vi virksomhederne om de mente, at det havde ændret på kulturen og ar-

bejdsmiljøet, dvs. om medarbejderne i højere grad mistænkeliggjorde hinanden eller følte at de blev

overvåget, efter de havde implementeret ordningen. Nogle virksomheder oplevede at specielt imple-

mentering i andre dele af verden, som f.eks. i Østeuropa og New Zealand, havde medført en del skep-

sis over for ordningen, da de ikke forstod formålet med den og følte sig overvåget. Her har virksom-

hederne sat mere ind for kommunikationen af ordningen, hvilket de vurderer, har virket. De fleste

virksomheder vurderer ikke, at det har ændret på kulturen, men er stadig meget opmærksomme på,

hvordan de kommunikerer. I de studier vi har undersøgt fra USA, har forhold som whistleblower-

ordningers ændring på kulturen på arbejdspladsen i mindre omfang været genstand for undersøgelser.

Dette vurderer vi skyldes de kulturforskelle, der er mellem USA og bl.a. Danmark. I USA er der må-

ske en mere individualistisk kultur, hvor forholdet til ens kollegaer er mere overfladisk. Der er desu-

den en kultur for og nemmere adgang til at sagsøge hinanden, som ofte vil kunne resultere i store

sagsgevinster, hvorfor der måske vil være en større tendens til en kultur, hvor man overvåger hinan-

den. Det vil derfor kunne forventes, at amerikansk arbejdskultur i forvejen vil være præget af en mere

overvågende kultur, hvor man er vant til at kontrollere hinanden, og implementering af en whistleblo-

wer-ordning derfor vil være et naturligt tiltag. I Danmark, hvor der er mere fokus på sammenholdet og

hensynet til gruppen, er det mere fjernt fra den danske kultur og mentalitet at indføre en ordning, der

medfører, at man skal kontrollere og indgive kollegaer. Det kan i højere grad øge risikoen for, at der

bliver skabt uro blandt medarbejderne og i arbejdsmiljøet. Ud fra vores interviews og IDA undersøgel-

sen i store danske virksomheder, har der ikke været meldinger om, at det har ændret på arbejdskultu-

ren og man vurderer, at ordningen er blevet taget godt imod af medarbejderne. Dette kan bl.a. skyldes,

at der generelt er en høj tillid til ledelsen, hvor man ikke sætter spørgsmålstegn ved ledelsens motiver.
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Det er således vigtigt, at man får kommunikeret ud til medarbejderne, at ledelsen i høj grad bakker op

om ordningen.

Valg af kommunikationsform er ligeledes vigtigt i forhold til, at man får budskabet rigtigt ud. Her skal

man sikre, at budskabet kan komme igennem den overflod af information, der i høj grad eksisterer i

samfundet. E-learning vurderes her at være en særlig effektiv kommunikationsform, da den tvinger

medarbejderne til at forholde sig til indholdet, hvorimod artikler på intranettet og flyers nemmere kan

overses i mængden af information. Disse kommunikationsformer kan dog være mere hensigtsmæssige

i den løbende kommunikation for at skabe en form for bevidsthed omkring ordningen. Det er ligeledes

vigtigt, at kommunikationen tilpasses de enkelte grupper af medarbejdere i forskellige funktioner og

kulturer. F.eks. vil produktionsmedarbejdere i lande som f.eks. Kina eller Indien måske ikke have re-

gelmæssig adgang til computere eller internet. Her kan det være effektivt, hvis de lokale ledere sørger

for at tilpasse kommunikationen til kulturen og medarbejderne i deres land, samtidig med at det skaber

synlighed omkring ledelsens opbakning til ordningen.

I IDA’s undersøgelse fremgik det, at der var en del åbenlyse grundløse henvendelser, hvilket de inter-

viewede virksomheder også tilkendegiver. Det er således vigtigt, at virksomhederne får kommunikeret

scopet af ordningen, således at det er helt klart, hvad man kan bruge ordningen til, og hvilke typer af

henvendelser man kan foretage.

4.4.3 Lovgivningsmæssige overvejelser

Ud fra vores interview af virksomhederne er der en generel holdning til, at den største udfordring ved

implementeringen af ordningen har været at sikre sig, at man lever op til de lokale krav der er til per-

sondatabehandling og ikke mindst kravene i den danske persondatalovgivning, som er en forudsætning

for at få godkendt sin ordning hos Datatilsynet. Kravene kan variere meget fra land til land, og det kan

være vanskeligt at danne sig et overblik over de enkelte landes lovgivning. Ud fra vores gennemgang i

kapitel 3, har forskellene primært vist sig at vedrøre, hvem der kan indberettes om. I Sverige er det

f.eks. ikke muligt at foretage indberetning om personer under ledelsesniveau, samt hvad der kan ind-

berettes om, hvor der f.eks. i Spanien ikke må indberettes om sager vedrørende chikane. EU har opstil-

let nogle krav til persondatabeskyttelse i overensstemmelse med EU’s persondatalov i Direktivet

95/46/EC. Virksomheder, der opererer i EU, bør således som udgangspunkt, som minimum opfylde

kravene i EU’s persondatalov. Derudover kan der være yderligere krav ifølge national lovgivning, som

man skal indrette sig efter. Kravene ifølge EU’s persondatalov er: 1. Whistleblower-ordningen skal

have sin berettigelse i form af juridisk grundlag eller berettiget interesse, 2. Behandlingen af data skal

være af en vis kvalitet og være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, 3. Der skal foreta-

ges klar og fuldstændig kommunikation af information omkring whistleblower-ordningen, 4. Der skal

tages hensyn til rettighederne for den person, der behandles data om, 5. Der skal opstilles et højt sik-

kerhedsniveau for at sikre fortrolig behandling af dataene, 6. Der skal etableres en speciel enhed, der

består af et begrænset antal personer med de fornødne kompetencer og autoritet til at behandle sager
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og 7. Det skal sikres, at personlige oplysninger kun overføres til et tredjeland, såfremt dette land kan

sikre en høj beskyttelse af oplysningerne. Kravene er desuden beskrevet mere udførligt i kapitel 3.

Den danske persondatalov er i overensstemmelse med kravene i EU’s persondatalov og beskriver me-

re udførligt kravene til en whistleblower-ordning i forhold til persondatabeskyttelse. Se desuden kapi-

tel 3 for en gennemgang heraf.

Virksomheder, der opererer i andre lande, skal desuden være opmærksomme på, at hvis de opererer i

UK, skal de overholde reglerne i den såkaldte Bribery Act af 2010. I denne kræves det, at der imple-

menteres procedurer og foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og at disse skal indeholde ad-

gang til at rapportere om korruption gennem fortrolige rapporteringskanaler. Se desuden gennemgan-

gen af Bribery Act under afsnit 3.3.4.1. Såfremt virksomheden er noteret på en amerikansk børs, skal

de ligeledes være opmærksomme på at overholde SOX og Dodd Franc Act. Dette indebære, at virk-

somheden skal implementere en code-of-ethics og procedure for whistleblowing, hvor en anonym

rapporteringskanal skal stilles til rådighed. Der henvises til afsnit 3.1 for uddybende gennemgang af

SOX.

4.5 Delkonklusion på analyse af udvalgte danske virksomheders whistleblower-ordninger

Danske virksomheders anvendelse af whistleblower-ordninger er afdækket ved interviews med 5 store

danske virksomheder, hvor vi har undersøgt best practice på området. Overordnet er signalværdien til

omverden ved implementeringen af en sådan ordning af stor betydning, da man herved signalerer at

følge anbefalinger for god selskabsledelse. Desuden anser man denne type af ordninger som et sup-

plement til det allerede eksisterende kontrolmiljø. Whistleblower-ordninger er endnu ikke så udbredte

i Danmark, hvilket blandt andet kan skyldes, at man ønsker at understøtte en åben og fri kultur i virk-

somhederne, hvor medarbejderne opfordres til at kontakte ledelsen, hvis man har kendskab til forseel-

ser frem for at bruge et sådan system. Det er vores opfattelse, at de indledende overvejelser omkring

ordningen ikke har været så omfattende, hvor bestyrelsen typisk har taget en hurtig beslutning. Man

har derfor overset vigtigheden af at involvere medarbejderne i et tidligt stadie, som alt andet lige vil

gøre, at medarbejderne bliver mere committede til ordningen. Hvad angår setup af en whistleblower-

ordning er virksomhederne i vid udstrækning enige om, at en ekstern ordning, eventuelt ved brug af en

tredjeparts leverandør der i højere grad muliggør anonymitet i henvendelsen, er at foretrække. Ved

udrulningen af ordningen erkender virksomhederne, at man skal have fokus på at kommunikere ord-

ningen effektivt ud til medarbejderen, eventuelt ved brug af e-learning, og skabe tryghed omkring

ordningen, hvor det er vigtigt at ledelsen synligt støtter op om denne. En af de store udfordringer - der

er ved implementeringen af en sådan ordning - er de lovgivningsmæssige overvejelser man skal gøre

sig, især hvis der er tale om en global ordning. Oftest kan det være en langsommelig proces at få en

sådan ordning godkendt i de lande, den ønskes implementeret i. Når ordningen er implementeret i

virksomheden, er det vigtigt, at dedikere tilstrækkelige ressourcer til ordningen for at kunne sikre

kompetence, integritet og fortrolighed i behandlingen af sagerne, som vil bidrage til en mere effektiv

ordning fremadrettet.
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5. GN Store Nords whistleblower-ordning

Ud fra vores kendskab til best practice for implementering og anvendelse af whistleblower-ordninger

opnået på baggrund af vores gennemgang i kapitel 5, vil vi undersøge hvorvidt, GN Store Nord’s,

kommende whistleblower-ordning indeholder de forudsætninger der er udledt af best practice for en

succesfuld ordning, taget virksomhedens individuelle behov og hensyn i betragtning. For at kunne

forstå GN Store Nords virksomhed samt behov for og mål med en whistleblower-ordning vil vi starte

med at give en kort introduktion til deres virksomhed, efterfulgt af en kort gennemgang af deres nuvæ-

rende ordning og efterfølgende redegøre for deres kommende ordning. Gennemgangen vil være base-

ret på interviews med GN Store Nords ansvarlige personer for whistleblower-ordningen Jesper Green

Schou og Helle Moalem. Som et led i at indføre en effektiv ordning, er det vigtigt at kende medarbej-

dernes holdning til en whistleblower-ordning generelt samt til GN’s nuværende ordning specifikt, for

at kunne bruge denne erfaring og viden ved implementering af den nye ordning. Vi har derfor foreta-

get analyse af svarerne på et spørgeskema udsendt til et repræsentativt udsnit af GN Store Nords med-

arbejdere. Til sidst vil vi analyserer GN Store Nords kommende whistleblower-ordning ud fra en best

practice betragtning.

GN Store Nord har siden 20. december 2010 haft en whistleblower-ordning, som primært har været

målrettet virksomhedens danske ansatte og interessenter. Den nuværende ordning har ikke medført

indrapporteringer om sager, hvilket kan skyldes mange forskellige faktorer. Blandt andet har GN Store

Nord peget på, at ordningen ikke er kommunikeret effektivt ud, og at danske ansatte og interessenters

kultur er meget anderledes fra mange af de lande, hvor virksomheden i øvrigt gør forretning. Som

følge heraf, vurderede GN Store Nord at der i højere grad er behov for at etablere en global whist-

leblower-ordning, som samtlige af virksomhedens ansatte, samarbejdspartnere og andre interessenter

har adgang til. GN Store Nord vil med den nye globale ordning udbrede kendskabet hertil på en tids-

varende og effektiv måde, således at virksomhedens ansatte og andre interessenter ikke er i tvivl om

ordningens formål eller anvendelse.

5.1 Introduktion til GN Store Nord110

GN Store Nord er en virksomhed som har eksisteret siden 1869. De første mange år opererede virk-

somheden som telegrafselskab, men gradvist udviklede virksomheden sig, så den i dag blandt andet

producerer headsets, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr til mennesker i hele verdenen. Pro-

dukterne produceres primært i Kina og markedsføres globalt. GN’s forretningsområder har lokationer

og salgskontorer over hele verden. GN beskæftiger i alt ca. 4.700 medarbejdere heraf er ca. 800 ansat i

Danmark. I 2009 blev de desuden noteret på NASDAQ OMX København.

110 Afsnittet er baseret på oplysninger hentet fra virksomhedens hjemmeside:

http://www.gn.com/da/pages/default.aspx
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Som en del af bestyrelsens og direktionens rolle i GN arbejder man løbende på at forbedre selskabsle-

delsen. En stor del heraf er arbejdet med at øge gennemsigtigheden og fremme aktiv ejerskab i virk-

somheden ved at informationsdele med alle interessenterne. Bestyrelsen følger anbefalinger om god

selskabsledelse som en del af de oplysningskrav der er til de børsnoterede selskaber, herunder anbefa-

linger om at have en whistleblower-ordning.

Figur 5.1: Sammenligning af GN Store Nord’s nuværende og kommende whistleblower-ordning

Nuværende ordning Kommende ordning

Etablerings år 2010 Forventet i 2013

Hvem kan der indberettes om? Ansatte Ansatte

Hvem kan bruge den? Ansatte og eksterne interessenter Ansatte og eksterne interessenter

Typer af henvendelser? Enhver mistanke om pligtforsømmelse

fra en medarbejders side vedrørende

interne og eksterne politikker kan danne

baggrund for en klage, uafhængigt om

uregelmæssigheden er af generel,

driftsmæssig, juridisk eller økonomisk

karakter

Enhver mistanke om pligtforsømmel-

se fra en medarbejders side vedrø-

rende interne og eksterne politikker

kan danne baggrund for en klage,

uafhængigt om uregelmæssigheden

er af generel, driftsmæssig, juridisk

eller økonomisk karakter

Indrapporteringskanaler Mundtligt per telefon eller skriftligt per

mail til ekstern advokatforbindelse.

Indberetninger sker per telefon eller

online gennem et system udbudt af

ekster operatør Navex Global Com-

pliance

Ejer af ordningen Revisionskomiteen Revisionskomiteen

Modtager og behandler af anmel-

delsen?

Advokatforbindelse er første modtager,

hvorefter sagen går videre til formanden

for revisionskomiteen.

Navex Global Compliance er første

modtager, hvorefter sagen går videre

til den juridiske afdeling. Alle sager

forlægges revisionskomiteen.

Mulighed for anonym henvendel-

se?

Ja Ja

Beskyttelse af whistlebloweren? Fremgår af hjemmesiden og wb-

procedurerne, at der ikke må foretages

diskrimination eller anden gengældelse.

Det er ikke besluttet hvorvidt dette

skal fremgå direkte af deres WB-

politik.

Er der tale om en indrapporte-

ringspligt eller – ret?

Indrapporteringsret Indrapporteringsret

Fortrolighed Alle henvendelser behandles fortroligt Alle henvendelser behandles fortroligt

Kilde: Egen tilvirkning

5.2 GN Store Nords nuværende whistleblower-ordning

Bestyrelsen vedtog i 2010 whistleblower-procedurer for GN Store Nord-koncernen. Disse procedurer

beskriver processerne, som gælder for modtagelse, opbevaring og håndtering af klager vedrørende
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regnskabs- eller revisionsmæssige forhold samt påståede uregelmæssigheder af generel, driftsmæssig,

juridisk, etisk eller økonomisk karakter i koncernselskaberne.

Whistleblower-ordningen blev introduceret med det formål at give medarbejdere og eksterne interes-

senter mulighed for at indgive klager, om nødvendigt anonymt, til en ekstern part. Derudover ville

man igennem ordningen sikre, at ledelsen kunne tage passende og tilstrækkelige forholdsregler i rela-

tion til brud på interne og eksterne regler og politikker.

Whistleblower-ordningen gælder for alle koncernselskaber verden over. For at sikre at alle interessen-

ter, der kunne besidde viden, som er gavnlig for virksomheden, har mulighed for at indberette forhold,

valgte virksomheden at både ledelsen, medarbejdere, leverandører, kunder mv. kan indgive en klage.

Som modtager af eventuelle klager har man, for at sikre anonymiteten og fortroligheden i indberetnin-

gen, valgt en advokatforbindelse fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel som indberetningsansvarlig

med ansvar for den første screening. Indgivelse af klager kan ske både mundtligt og skriftligt til den

indberetningsansvarlige hvis kontaktoplysninger er tilgængelige både på inter- og intranettet. Man har

mulighed for at indgive en klage anonymt, og det er i whistleblower-proceduren fastlagt, at den indbe-

retningsansvarlige på intet tidspunkt må oplyse navnet på personen, der har indgivet klagen, med min-

dre det er påkrævet ved lov. I så fald skal den indberetningsansvarlige underrette personen, der har

indberettet klagen. Når en klage er modtaget, er det den indberetningsansvarliges pligt straks at kon-

takte den undersøgelsesansvarlige, som er formanden for GN’s revisionskomite som derefter har an-

svar for de indledende undersøgelser. Hvis han vurderer det for nødvendigt, skal han udpege en ho-

vedundersøger, f.eks. koncernens chefjurist eller andre, til at bistå med undersøgelsen. I tilfælde af at

den indgivne klage omhandler selve formanden for revisionskomiteen vil den indberetningsansvarlige

skulle indberette klagen til GN’s bestyrelsesformand, og omhandler klagen bestyrelsesformanden skal

næstformanden orienteres herom.

Personen, der har indgivet klagen vil modtage generelle oplysninger om sagens forløb og resultater,

medmindre han udtrykkeligt ønsker ikke at blive orienteret, at det vil skade den pågældende eller un-

dersøgelsen, eller at der findes andre rimelige grunde til ikke at orientere pågældende. Under alle om-

stændigheder skal den indberetningsansvarlige underrette personen, der har indgivet klagen, når sagen

er afsluttet eller lukket.

På hjemmesiden og i selve whistleblower-proceduren tager man afstand fra gengældelsesaktioner mod

whistlebloweren. Herunder understreges, at såfremt en whistleblower har handlet i overensstemmelse

med whistleblower-procedurerne, vil indgivelse af klagen ikke medføre følger for ansættelsesforhol-

det. Sanktioner såsom afskedigelse, degradering, suspension, trusler, chikane samt andre diskrimine-

rende handlinger fra GN’s side vil således ikke blive taget i brug mod eventuelle whistleblowere.
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Gengældelse generelt som følge af whistleblowing anses for at være et alvorligt brud på whistleblo-

wer-proceduren, hvorfor der vil blive truffet passende foranstaltninger i forbindelse hermed.

Ledelsen i de forskellige koncernselskaber er pålagt ansvaret for at indføre procedurerne samt for in-

formationen af medarbejderne i forbindelse hermed.

5.3 GN Store Nords kommende whistleblower-ordning111

Som tidligere nævnt har man - efter at have konstateret manglende kendskab til den nuværende whist-

leblower-ordning - investeret i et nyt og globalt whistleblower-hotline-system og er i gang med im-

plementeringsfasen heraf.

Det kommende system adskiller sig primært fra det nuværende i indberetningsfasen. Hvor indberet-

ninger i det nuværende system modtages af GNs advokatforbindelse, udbydes det nye system af den

globale virksomhed, Navex Global Compliance. Samtlige af de lande, hvori GN Store Nord har datter-

selskaber, ansatte eller andre interessenter er sat op i systemet med et lokalt telefonnummer, som an-

vendes i tilfælde af indrapporteringer. Opkaldene besvares på et lokalt sprog eller på engelsk af en

operatør, hvorefter systemet automatisk genererer et rapport identifikations nummer, der sendes videre

til GNs juridiske medarbejder, som er ansvarlig for at behandle og delegere rapporten videre til rette

ansvarlige i koncernen.

5.3.1 Målet med indførsel af den kommende whistleblower-ordning

Forslaget om at indføre den nye whistleblower-ordning er ifølge Jesper Green Schou, Vice President

& General Counsel hos GN, kommet fra virksomhedens bestyrelse for blandt andet at leve op til virk-

somhedens forpligtelser i henhold til social ansvarlighed samt for at nå ud til alle de lande hvor virk-

somheden er repræsenteret, og hvor kulturen kan være meget anderledes end den danske. Bestyrelsen

udarbejdede derfor et oplæg, som siden er godkendt af den øvrige topledelse og revisionskomite. Må-

let med indførelsen af den nye ordning har således været at sikre et endnu højere compliance niveau,

end man i forvejen har i virksomheden, samt at muliggøre lettere adgang til at indrapportere eventuelle

overtrædelser af lovgivning, herunder virksomhedens regler og retningslinjer, således at virksomheden

behørigt får taget hånd herom.

Virksomheden har siden introduktionen af den nuværende ordning modtaget 3 sager, samtlige indbe-

rettet uden henvendelse til virksomhedens ansvarlige advokatforbindelse.

Ifølge Jesper Green Schou kan dette være et udtryk for flere forhold, nemlig at der enten er et meget

højt compliance niveau i virksomheden, hvor forseelser ikke forekommer ret ofte, eller også tør med-

arbejdere ikke indrapportere om eventuelle forhold, som de har kendskab til. Herudover kan det skyl-

111 Afsnittet er skrevet med udgangspunkt i interview afholdt med Jesper Green Schou, Vice President & General

Counsel, den 03.06.2013 samt materiale modtaget fra GN Store Nord vedrørende deres nye ordning.
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des manglende kendskab til den allerede eksisterende ordning, eller det forhold at medarbejdere og

andre simpelthen ikke ved, hvordan eller hvortil de kan indrapportere en forseelse.

I virksomheden håber man, at whistleblower-systemet vil virke præventiv i forhold til forseelser. Dette

skal ske ved, at man gør medarbejderne opmærksomme på, at der eksisterer et effektivt system som

både kollegaer og samarbejdspartnere kan indrapportere til, og som derfor vil gøre det mere risikabelt

for de få, som kunne være fristet til at foretage ulovligheder, da risikoen for at blive opdaget kan blive

større ved at have et sådant system implementeret. Herudover skal medarbejdere effektivt informeres

om, at systemet ikke tillader repressalier, og at henvendelser bliver taget alvorligt og behandles for-

svarligt, således at medarbejdere ikke afholder sig fra at anvende systemet af frygt for at miste deres

job og lignende. Virksomheden anerkender vanskeligheder ved at identificere mere håndgribelige

succeskriterier for den nye ordning, hvorfor en væsentlig opgave indledningsvist er at udbrede kend-

skabet til ordningen, og hvordan den bruges så bredt i organisationen som muligt.

Ifølge Jesper Green Schou er det ultimative mål med whistleblower-ordningen, ethics guidelines og

øvrige virksomhedens politikker at undgå alle former for forseelser globalt.

5.3.2 Opfattelsen af medarbejdernes holdning til whistleblower-ordninger

I flere af de lande, hvor systemet bliver udrullet, har man i GN valgt at inddrage enkelte medarbejdere

i design- og implementeringsfasen af whistleblower-ordningen.

Virksomhederne i Danmark er generelt præget af en åben kommunikation, hvor medarbejderne føler

sig trygge ved at gå til deres nærmeste leder med ting, de måtte have på hjerte, hvilket Jesper Green

Schou anser som en del af dansk kultur. I Danmark har man derfor ikke mærket ændringer på kulturen

i forbindelse med indførelse af ordningen, og det vurderes heller ikke at have påvirket arbejdsmiljøet.

I modsætning hertil er man blevet mødt med mere modstand i forbindelse med etableringen af ordnin-

gen i lande som f.eks.New Zealand hvor man ikke kan se nødvendigheden af at indrapporteringer skal

helt op til hovedkontoret i Danmark. Overraskende er man ligeledes blevet mødt med modstand fra

lande - man ikke havde regnet med - såsom Australien og Japan. Overordnet kan det derfor siges at

man har oplevet at kulturelle forskelle rundt om i verden har medført forskellige udfordringer. I nogle

lande har det derfor krævet lidt arbejde at overbevise de lokale medarbejdere og ledelsen om nødven-

digheden af disse ordninger og sikre at der som følge deraf ikke kommer ændringer i virksomhedskul-

turen og arbejdsmiljøet. Fra hovedkontoret i Danmark har man i disse lande forsøgt at hjælpe så godt

som muligt og fundet nogle pragmatiske løsninger der passer til den måde, hvorpå man driver forret-

ning i de respektive lande for at sikre, at selskabets politikker overholdes.

Generelt mener Jesper Green Schou, at de selskaber, der vælger at implementere en whistleblower-

ordning, ikke gør det for at få indrapporteringer fra danske medarbejdere, men typisk mere for at få

indrapporteringer andre steder fra i verden, hvor der er større problemer med compliance, og hvor
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medarbejderne ikke tør at henvende sig til ledelsen som følge af den respekt og frygt der er omkring

ledende medarbejdere.

5.3.3 Scope for GN’s kommende whistleblower-ordning

I det awareness materiale, såsom posters, flyers, walletcards mv., man har udarbejdet i forbindelse

med lanceringen af den nye ordning lægges der op til, at man som udgangspunkt i første instans altid

skal vælge sin nærmeste leder at gå til, når man skal tale om overvejelser af etisk karakter, da intet kan

erstatte en god kommunikation med sin nærmeste leder. Såfremt man allerede har forsøgt at tale med

den nærmeste leder eller i nogle sager vurderer at sagen er upassende at drøfte med ham/ hende, frem-

lægges whistleblower-ordningen som et alternativ hertil. Man forsøger heri at opfordre medarbejder til

at tage kontakt til de ansvarlige for ordningen og indberetningssystemet, såfremt man føler, at der er et

compliance mæssigt problem. Man understreger i awareness materialet, at der er tale om et fortroligt

og brugervenligt system, en indrapporteringskanal, der drives af Navex Global Compliance, som er en

tredjepartsleverandør, der er specialiseret i denne form for ydelser.

For så vidt angår hvem der kan foretage indberetninger, og hvad der kan indberettes om til det nye

system, er retningslinjerne herom videreført fra det eksisterende whistleblower-system. Derfor er det

stadig både interne og eksterne interessenter, der kan bruge ordningen vedrørende de typer af forseel-

ser, som er gennemgået i afsnit 5.2.

Man ønsker at whistleblowing fremstår som en ret medarbejderne har, hvorfor man i det awareness

materiale virksomheden har udarbejdet, er meget bevidste om at fremlægge det som en ret, der er til

for at højne det generelle compliance niveau i virksomheden. Medarbejderne skal derfor se ordningen

som en mulighed for at indrapportere om forhold og om nødvendigt stille spørgsmål.

Som tidligere nævnt har man med den nye whistleblower-procedure ændret kanalen, hvortil henven-

delserne skal rettes og udvidet systemet til at være globalt. Man har indledt et samarbejde med Navex

Global Compliance som har muliggjort at indberetninger kan ske både telefonisk og via en formular

på internettet på 15 forskellige sprog og 24 timer i døgnet. Ifølge Jesper Green Schou er en sådan

fremgangsmåde den helt rigtige løsning for GN. Navex Global Compliance har specialiseret sig i at

oprette lokale linjer i alle verdensdele, hvor de har medarbejdere der er kvalificerede til at optage rap-

porter om sagerne. Desuden vurderes den nye ordning som værende fortrolig og brugervenlig, hvilket

vurderes som en stor fordel i forhold til brugeres tryghed med anvendelse af systemet.

I forbindelse med indrapporteringer har man mulighed for at opgive navn og øvrige kontaktoplysnin-

ger, hvis man ønsker dette. Alternativt kan indrapporteringer ske anonymt, medmindre der er specifik-

ke forbud herimod i henhold til det enkelte lands lovgivning. I alle tilfælde genererer systemet et ind-

beretningsnummer, en adgangskode og en kontaktdato, som kan anvendes, således at man efterfølgen-

de har mulighed for at følge klagen. Ved anvendelsen af Navex Global Compliance sikres det, at en

anonym henvendelse forbliver anonym igennem hele forløbet.
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5.3.4 Sagernes forløb

Man kan med det nye system enten vælge at anlægge en klage ved online at logge ind på det designe-

rede websted og udfylde en formular eller ved at ringe til systemets lokale hotline - afhængig af - hvil-

ket land, man tilhører. Uanset hvilken metode man anvender til indrapporteringen, vil systemet sørge

for, at der udarbejdes en rapport som kanaliseres til GN.

GN er ansvarlig for at opstille et setup vedrørende hvem Navex Global Compliance skal informere om

henvendelserne. Alt andet lige bør indrapporteringerne kanaliseres til det rette ledelsesniveau i organi-

sationen, hvor sagen vil blive vurderet og eventuelt undersøgt nærmere. I GN har man indtil videre

valgt, at sagerne skal behandles af virksomhedens juridiske afdeling der er ansvarlig for modtagelsen

af alle henvendelser og, som foretager den første screening. Virksomheden overvejer i fremtiden at

oprette en compliance funktion til at tage sig af henvendelserne, således at der afsættes tilstrækkelige

ressourcer til at undersøge de sager, der måtte komme ind, og for derved at sikre ordningens fulde

værdi. Det er vigtigt for virksomheden, at whistleblowere kan stole på, at sagerne bliver professionelt

behandlet, og at de bliver informeret om udfaldet af deres klage. Kommunikationen tilbage til whist-

lebloweren vurderes derfor også som vigtig. Virksomhedens juridiske afdeling skal dog ikke stå for

vurderingen af, om sagerne skal forkastes eller undersøges nærmere, da det er besluttet, at alle sager

skal forelægges for revisionskomiteen, som på baggrund af indstillingen fra juridisk afdeling skal fore-

tage en sådan vurdering. I tilfælde af at der kommer en klage møntet på en medarbejder i virksomhe-

dens juridiske afdeling, går indberetningen direkte videre til formanden for revisionskomiteen. Således

har man forsøgt at sikre, at man ikke kommer til at sidde og behandle egne sager.

Anonyme henvendelser vil ikke blive tillagt mindre troværdighed i behandlingsfasen end ikke anony-

me henvendelser, da man vurderer at der kan være mange årsager til at man ikke ønsker sit navn frem,

såsom repressalier fra kollegaer eller ledelsen, eller at man simpelthen ikke ønsker at blive personligt

involveret. Der behøver derfor ikke være en sammenhæng mellem om henvendelsen er foretaget ano-

nymt eller ikke anonymt, og hvorvidt sagen har noget på sig eller ej.

Ved vurdering af hvor mange ressourcer man ønsker at allokere til de forskellige henvendelser kom-

mer det til at afhænge af hvor forretningskritisk henvendelsen er, og hvor stort et eventuelt tab man

kan imødegå. Man vil i nogen udstrækning foretage en cost benefit analyse ved hver enkelt sag, hvor

man vil lave nogle indledende undersøgelser for at afdække, om der er tegn på, at der reelt er sket en

forseelse, inden man involverer flere kræfter således at ressourcer anvendes forsvarligt og optimalt.

5.3.5 Udbredelse af kendskab til den kommende whistleblower-ordning

Man har i GN en ambition om at udbrede kendskabet til ordningen så bredt i organisationen som mu-

ligt. Når implementeringsdelen er kommet på plads, vil man sætte et e-learning system op, sådan at

relevante medarbejdere kan blive undervist i formalier omkring whistleblower-ordningen og brugen

heraf. Men i dag har man intet implementeringsværktøj. Overordnet skal ordningen ses i sammenhæng
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med virksomhedens etiske retningslinjer, hvorfor man ønsker at undervise medarbejderne i hvad god

forretningsetisk og moral er, hvad compliance er samt give dem oplysninger om, hvor de kan gå hen,

hvis de finder uregelmæssigheder. Man anser Novo Nordisk som en af de virksomheder i Danmark der

er best in class på området, og en af de virksomheder man på dette område ønsker at sammenligne sig

med. De har et systemsetup hvor medarbejdere årligt skal gå ind og bekræfte, at de har læst og forstået

de etiske retningslinjer og selskabspolitikker i øvrigt. Dette vil GN også på sigt arbejde hen imod at

indføre, men man vurderer på nuværende tidspunkt, at det er vigtigt at tage et skridt ad gangen, således

at man i første omgang vil bruge energien på at implementere ordningen på den mest hensigtsmæssige

måde og først derefter tage stilling til og udarbejde konkrete tiltag til udbredelsen af kendskabet af

ordningen.

At komme ud til alle medarbejdere på en sådan måde, at de får kendskabet og forståelse for ordningen,

vurderes som en af de største udfordringer ved implementeringen. Da man ikke har noget e-learning

værktøj i dag, mener man, at det bliver svært at undervise en hel koncern på 4.500 medarbejdere fra

hovedkontoret i Danmark. Derfor har man i første omgang blandt andet udviklet en pakke med oplys-

ningsmateriale om ordningen bestående af posters, flyers osv., som skal distribueres til alle GN’s loka-

tioner, der vil blive sendt en e-mail rundt til alle medarbejdere og oprettet en internetside på intranet-

tet, der skal oplyse medarbejderne om ordningen. Man erkender dog, at man ved denne fremgangsmå-

de ikke er sikker på at ramme alle medarbejderne. Man kan risikere, at folk måske bare går forbi po-

steren eller sletter den mail, der bliver sendt ud og de flyers, der bliver delt ud, bliver smidt i skralde-

spanden efter et par dage. Da man er en koncern med 50 datterselskaber globalt, vurderer man derfor,

at det bliver udfordrende for hovedkontoret i Danmark, at sikre at implementeringen sker mest hen-

sigtsmæssigt de enkelte steder. Derudover er sproget i forbindelse med kommunikationen særlig vigtig

i forhold til, hvordan medarbejdere modtager denne ordning, hvorfor man forsøger at holde ordningen

til noget positivt. Af samme grund har man valgt ikke at beskrive sanktioner i deres politikker på nu-

værende tidspunkt. For gennemgang af sanktioner og beskyttelse af whistleblowere henvises til afsnit

5.3.6.

5.3.6 Beskyttelse af whistlebloweren

I GN’s nuværende ordning anførte man positivt, at der ydes beskyttelse af whistleblowere. I den nye

ordning har man endnu ikke taget stilling til hvorvidt dette skal nævnes i procedurebeskrivelsen.

Jesper Green Schou begrunder dette med, at beskyttelse - i forhold til eksempelvis fyringer - sikres

igennem et princip i virksomheden, granfather princippet, hvor man skal have sin chefs godkendelse

for at lave ansættelsesmæssige ændringer. Man skal derfor have en anden gyldig grund udover whist-

leblowing for at kunne få lov til at fyre en medarbejde.

Helt konkret havde GN for nogle år siden en sag med en medarbejder, der lavede en indrapportering,

og som stod til at blive afskediget af anden årsag. I pågældende sag valgte ledelsen, at så længe under-

søgelsen pågik og de 6 efterfølgende måneder ville man ikke afskedige medarbejderen, da der på in-
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gen måde skulle kunne ses en sammenhæng mellem indrapporteringen og afskedigelsen. Det er derfor

Jesper Green Schous konklusion at man i praksis, uanset om det står nedskrevet i whistleblower-

politikken eller ej, vil yde beskyttelse mod gengældelse. I forlængelse heraf konstaterer han, at man

typisk i de sager man har haft, ikke har orienteret personen, som blev undersøgt, om, at der pågik en

undersøgelse, hvilket, han ligeledes mener er en måde, hvorpå man kan beskytte whistlebloweren.

Jesper Green Schou vil vurdere behovet for i whistleblower-proceduren at gøre det helt klart for med-

arbejderne, hvilke konsekvenser det kan få, hvis man misbruger ordningen eller på anden måde tager

initiativer, der strider imod hensigten bag ordningen.

Afslutningsvist er det vigtigt at nævne, at man i GN er af den overbevisning at whistleblower-

ordninger ikke er nødvendige i virksomheder, der kun opererer på det danske marked. Jesper Green

Schou mener, at få danske virksomheder vil implementere en whistleblower-ordning, hvis ikke det er

tiltænkt at dække en global koncern. I Danmark ser han de færreste problemer, og forventer kun at få

whistleblower-indrapporteringer herfra. Ønsket er der ifølge Jesper Green Schou ofte, fordi virksom-

heden er en global koncern, som ønsker at efterleve retningslinjer for god selskabsledelse og anden

lovgivning, som f.eks. UK Bribery Act, der blandt andet medfører, at man kan blive holdt ansvarlig og

ifalde bøder. Et af de elementer, der gør at man kan undgå at blive holdt ansvarlig er, at man har de

nødvendige systemer implementeret til at imødegå bestikkelse og andre ulovligheder såsom whist-

leblower-ordninger.

5.4 Medarbejderundersøgelse i GN Store Nord

Vi har i forbindelse med opgaven fået lov til at sende spørgeskemaer ud til de danske medarbejdere i

GN Store Nord. Som udgangspunkt er medarbejdere og deres kendskab og villighed til at anvende en

whistleblower-ordning altafgørende i forhold til en sådan ordnings effektivitet. Som udgangspunkt har

medarbejderne svaret på spørgeskemaet ud fra kendskabet til den nuværende ordning implementeret i

GN, hvorfor besvarelserne bar præg af, at man fra GN’s side i sin tid ikke fik kommunikeret optimalt

ud i forhold til de mål, man havde med ordningen på daværende tidspunkt.

Vi har stillet disse medarbejdere helt generelle spørgsmål om virksomhedens ordning såsom deres

kendskab til ordningen, om der er sket en ændring i kulturen i virksomheden på baggrund af etablerin-

gen heraf, hvorledes medarbejderne har opfattet den kommunikation, der har været i forbindelse med

implementeringen af ordningen, om deres kendskab til eventuelle forseelser mv. For spørgeskemaet

udsendt til medarbejderne henvises til bilag 2.

5.4.1 Respondenterne i medarbejderundersøgelsen

Som udgangspunkt har vi i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaet afgrænset os til at undersø-

gelsen udelukkende skulle omfatte danske medarbejdere. Dette er gjort bevidst da udsendelse af spør-

geskemaet globalt vil være mere kompliceret. Derudover kigger vi i opgavens sammenhæng primært
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på danske whistleblower-ordninger og på trods af, at disse ofte udrulles globalt, er vi primært interes-

serede i danske medarbejderes kendskab og holdning til en sådan ordning.

Vi har udsendt spørgeskemaet til ca. 800 medarbejdere i GN Store Nord. Af disse medarbejdere har

185 valgt at gennemføre hele spørgeskemaet, mens 22 har valgt at besvare spørgeskemaet delvist, jf.

figur 6.2 nedenfor. Alle svar vil indgå i vores undersøgelse, hvilket vil sige 207, svarende til en svar-

procent på 26. De delvist besvarede spørgeskemaer, vil dog medføre at ikke alle spørgsmål vil have

svar der summer op til 207. Derudover vil der være enkelte svar der ikke umiddelbart kan anvendes til

sammenligning, som det f.eks. kan være tilfældet i de spørgsmål hvor der er mulighed for at skrive en

fritekst. I disse tilfælde er svarerne trukket ud af populationen for ikke at skabe bias i resultaterne.

Figur 5.2: Statistisk på besvarelse af spørgeskema

Kilde: SurveyXact

Af respondenterne er 63% mænd mod 37% kvinder, hvilket følger kønsfordelingen i virksomheden

meget godt. Respondenternes funktioner i virksomheden fordeles således: 78% af respondenterne er

medarbejdere, 20% ledere og 1 % tilhører direktionen. Vi har derfor ud fra ovenstående vurderet, at

der er tale om et repræsentativt udsnit at GN’s medarbejderstab, hvorfor man på baggrund af resulta-

terne i denne undersøgelse kan generalisere omfattende hele den danske del af virksomheden.

Man skal være opmærksom på at 19% at respondenterne har valgt at besvare spørgeskemaet på en-

gelsk hvilket kan indikere at ligeledes udstationerede medarbejdere fra andre lande har besvaret dette

spørgeskema. Alternativt kan der være tale om udenlandske medarbejdere der er fastansat på hoved-

kontoret og som har boet i Danmark i en årrække. Uafhængigt af ovenstående kan dette give nogle

bias i besvarelserne som følge af forskelligartede kulturelbetingede forhold som ikke vil kunne undgås

såfremt medarbejderne kommer fra en anden kultur. Dette har vi dog i forbindelse med gennemgangen

af resultaterne ikke tillagt nogen betydning da vi ikke ved om dette er tilfældet.

5.4.2 Resultaterne fra medarbejderundersøgelsen

På trods af at GN ikke har brugt mange ressourcer ved implementeringen af ordningen tilbage i 2010

har 68% af respondenterne svaret, at de er bekendt med, at der eksisterer en whistleblower- ordning i

virksomheden. Størstedelen af respondenterne (86%) ser det også som en god mulighed for sikkert og

fortroligt at anmelde mistænkelige forhold. Medarbejdernes kendskab til ordningen er primært opstået
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som følge af, at man har læst om det på intranettet samt at man i forbindelse med implementeringen af

ordningen har modtaget en informations-mail.

Tabel 5.3: Sammenhæng mellem respondenternes anciennitet og kendskab til ordningen

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af besvarelserne for medarbejderundersøgelsen

Vi har undersøgt hvorvidt respondenternes anciennitet i virksomheden har en betydning for hvorvidt

der er et kendskab til ordningen eller ej, hvilket kan indikere at kommunikationen af ordningen, som

tidligere nævnt, primært er foregået i forbindelse med implementeringen, har en effekt på kendskabet

til ordningen. Vi har valgt at opdele ancienniteten i en gruppering af respondenter ansat mellem 0 – 2

år og over 2 år. På tidspunktet for medarbejderundersøgelsen, havde den nuværende ordning været

implementeret i 2,5 år. Ud fra ovenstående tabel 5.3, kan det ses at respondenterne der har været ansat

over 2 år procentmæssigt har en smule større kendskab til ordningen (75%) end dem der har været

ansat under 2 år (69%). Dette er dog ikke nogen markant afvigelse, hvilket kan indikere at informatio-

nen også er nået ud til nye medarbejder, selvom de ikke var ansat på tidspunktet, hvor den primære

kommunikation af ordningen har fundet sted. Dette hænger sammen med at 59% af medarbejderne der

har kendskab til ordningen, primært har fået dette via intranettet, hvilket primært er en passiv kommu-

nikationsform, hvor medarbejderne selv skal opsøge informationen i en udstrækning.
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Tabel 5.4: Sammenhæng mellem respondenternes holdning til whistleblower-ordninger og kendskabet

til ordningen i virksomheden

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af besvarelserne for medarbejderundersøgelsen

Vi har desuden undersøgt hvorvidt der er en sammenhæng mellem respondenternes holdning til en

whistleblower-ordning og hvorvidt de har kendskab til ordningen eller ej. Ud fra ovenstående tabel 5.4

fremgår det, at de respondenter der har svaret ”nej” eller ”ved ikke” til om virksomheden har en whist-

leblower-ordning, i mindre grad er enige i at ordningen giver en god mulighed for fortroligt og sikkert

at kommunikere om mistænkelige forhold, end de respondenter der har svaret ”ja” til at de har kend-

skab til ordningen. Samtidig mener ”nej”- respondenterne i højere grad at det skaber et dårligt ar-

bejdsmiljø og at det er en overflødig ordning end ”ja”- respondenterne. Dette resultat kan for det før-

ste skyldes en generelt manglende viden omkring hvad en whistleblower-ordning er og hvad den kan

bruges til samt hvad medarbejderens rolle er i forbindelse hermed. Medarbejderen vil derfor generelt

være mindre positiv overfor en ordning, hvis de ikke besidder den fornødne viden. En anden mulighed

kan være at medarbejderne har den fornødne viden omkring ordningen, men har en foruddefineret

holdning til denne, der gør at information omkring whistleblower-ordningen vil have en lille interesse

for medarbejderen. Han eller hun vil derfor ikke være opsøgende eller modtagelig over for informatio-

nen, der medfører at medarbejderen ikke vil kende til ordningen.
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Når det kommer til, hvorvidt medarbejderne ved, hvordan ordningen skal bruges svarede 59% nej eller

ved ikke. Dette kan ses i lyset af, at man ikke har undervist eller trænet medarbejderne i brugen af

ordningen, hvorfor 83% af respondenterne siger nej til, at de har modtaget undervisning eller praktisk

information om ordningens anvendelse. Kun 13% vurderer, at de har modtaget denne type af informa-

tion og ca. halvdelen af dem vurderer at denne information har været tilstrækkelig til at kunne anvende

ordningen. Undersøgelsen viser, at det medarbejderne savner i forbindelse med informationerne givet

omkring ordningen, er de mulige konsekvenser, der er ved misbrug af ordningen, samt om hvorledes

forløbet i sådan en proces er.

3% af respondenterne (i alt 5 medarbejdere) har videregivet oplysninger om forhold af mistænkelig

karakter. En enkelt af respondenterne har dog ikke gennemført hele besvarelsen, hvorfor de øvrige

svar kun fremgår for de fire af respondenterne. De kanaler man har brugt er enten kommunikation med

nærmeste leder, direktionen/bestyrelsen eller HR-afdelingen, hvilket også hænger sammen med GN’s

politik på området. Man ønsker at opretholde en åben kultur, hvor medarbejderne skal føle sig fri til at

tale med deres ledere om problemer og udfordringer. Dog var det kun tre af de fem respondenter vi-

dende om at der eksisterede en whistleblower-ordning. De forhold, der primært er blevet indrapporte-

ret om, er brud på etiske retningslinjer og tyveri af aktiver.

Mulighed for anonym indrapportering har vist sig i nogle tilfælde at være af afgørende betydning i

forhold til medarbejdernes beslutning om at foretage whistleblowing. Danmark er præget af en kultur,

hvor vi tør at gå direkte til ledelsen, hvilket også understreges af at 4 af de 5 medarbejdere, der har

indgivet en klage, har valgt ikke at gøre dette anonymt, Dog har 69% af respondenterne svaret at det i

nogen grad eller høj grad har betydning for hvorvidt man vil indrapportere, at der er mulighed for at

foretage indrapporteringen anonymt. Dette stemmer også overens med at 3 ud af de 8 personer der har

kendskab eller ikke ved om de har kendskab til reelle forseelser har svaret at en manglende mulighed

for anonymitet bl.a. var årsagen til at de ikke rapporterede forholdet videre. 4 ud af de 8 respondenter

har svaret ”ved ikke” til spørgsmålet om de har kendskab til reelle forseelser hvilket kan indikere, at

det fra virksomhedens side ikke klart er defineret hvad forseelser dækker over.

Halvdelen (50%) af de medarbejdere, som har foretaget en whistleblowing, har følt at dette har med-

ført negative konsekvenser for dem, hvor mobning, mistet mulighed for forfremmelse og manglende

lønforhøjelse er de mest signifikante. Dette kan hænge sammen med at alle respondenterne ikke ved

om deres anmeldelse efterfølgende er blevet behandlet fortroligt. Flere respondenter har nævnt, at de

ikke efterfølgende har hørt noget til deres sag og at de ikke føler at der er blevet fulgt op på sagen.

Overraskende viser undersøgelsen at 2% af respondenterne (4 respondenter) har kendskab til forseel-

ser, såsom brud på etiske retningslinjer og tyveri af aktiver i organisationen, som de ikke har anmeldt.

Dette hænger sammen med, at medarbejderne er bange for at anmeldelsen ikke bliver behandlet fortro-

ligt, og at man som følge deraf vil føle personlige konsekvenser heraf. Derudover er 2% usikker på om
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de har kendskab til forseelser, hvilket skyldes at de generelt har været usikker på om den observerede

handling har været en overtrædelse af retningslinjerne. Dette indikerer vigtigheden af at virksomheden

kommunikerer, hvilke forhold der er omfattet af ordningen, således at der ikke opstår tvivlstilfælde

om, hvad der kan rapporteres.

Som forventet ud fra den danske kultur vil det for 74% af medarbejderne være helt uden betydning,

om der var en økonomisk belønning involveret eller ej i beslutningen om hvorvidt man vil foretage

whistleblowing.

I forlængelse af diskussionen om den åbne kultur i de danske virksomheder, svarer kun 59% at de i

meget høj grad eller i høj grad er enige i, at der er en åben og ærlig kommunikation i GN. Dette resul-

tat vurderes interessant, taget i betragtning, at alle de interviewede virksomheder i kapitel 4 vurderer at

de i høj grad støtter op om en åben kultur i virksomheden og at deres indtryk af at dette også eksisterer

generelt. Dette kan ligeledes indikere at der i de danske virksomheder eksisterer et magtforhold mel-

lem menige medarbejdere og ledelsen, hvilket nok ikke helt kan undgås. Medarbejderne vurderer dog

ikke, at etableringen af en sådan ordning i Danmark er et tiltag, der er til for at overvåge medarbejder-

ne. Bemærkelsesværdigt er det ligeledes, at kun 25% af medarbejderne vil føle sig mere trygge ved at

foretage anmeldelsen til nærmeste leder frem for at bruge ordningen, hvilket kan være lidt modsigende

i forhold til andre spørgsmål, medarbejderne har besvaret.

Af respondenterne føler 87% i høj grad eller i nogen grad, at det er deres pligt som medarbejdere at

fortage anmeldelser af mistænkelige forhold, hvilket også kan indikerer medarbejdere i danske virk-

somheder besidder en høj loyalitetsfølelse overfor deres arbejdsgiver, hvilket hænger sammen med at

83% af respondenterne har svaret, at det at kan gavne virksomheden, har en stor betydning for hvor-

vidt de vil foretage en indberetning.

I respondenternes overvejelser om det generelle brug af en whistleblower-ordning er det som sagt af

stor betydning, at der kan foretages anonyme henvendelser. 69% mener i høj grad eller i nogen grad at

muligheden for anonymitet i henvendelsen vil have betydning for, om man vil foretage en anmeldelse

eller ej.
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Tabel 5.5: Sammenhæng mellem respondenternes holdning til whistleblower-ordninger og deres titel

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af besvarelserne for medarbejderundersøgelsen

Ovenstående tabel viser sammenhængen mellem respondenternes holdninger til en whistleblower-

ordning og deres titel i virksomheden. Overordnet set ligger medarbejdernes og ledelsens holdning til

en whistleblower-ordning meget tæt på hinanden. Medarbejdernes svar er dog lidt mere spredt på ska-

laen end ledelsens. Specielt i holdningen til hvorvidt ordningen vil skabe et dårligt arbejdsmiljø, er

medarbejderne mere enig (29 % er meget enig eller enig), end ledelsen (15% er meget enig eller enig),

hvilket kan indikere at medarbejderne er mere skeptiske overfor ordningen end ledelsen. Dette svar er

dog interessant at sammenligne med svarerne til spørgsmålet om ”det er en overflødig ordning, da jeg

ville henvende mig til min nærmeste leder uanset om ordningen fandtes”. Til dette spørgsmål er ledel-

sen overvejende enige (48 % er meget enig eller enig) i at det er en overflødig ordning og at de ville gå

til deres nærmeste leder. Dette stemmer på sin vis overens med, at der som udgangspunkt opfordres til

at gå til sin nærmeste leder, men samtidig indikerer svaret, at ledelsen ikke støtter op om ordningen, da

de i en vis udstrækning mener at denne er overflødig. Medarbejderne (17 %) er desuden mere urolige
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overfor de konsekvenser en indrapportering kan få end ledelsen (11 %), hvilket kan indikere at sand-

synligheden for efterfølgende konsekvenser kan have en betydning for medarbejderne.

Tabel 5.6: Sammenhæng mellem respondenternes holdning til whistleblower-ordninger og deres anci-

ennitet

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af besvarelserne for medarbejderundersøgelsen

Ovenstående tabel viser sammenhængen mellem respondenternes holdninger til en whistleblower-

ordning og deres anciennitet i virksomheden. Overordnet set er alle anciennitetsgrupperne enige om at

ordningen er en god mulighed for at indberette mistænkelige forhold. Medarbejdere med lavest anci-

ennitet er mere enige i at ordningen kan skabe et dårligt arbejdsmiljø, end de medarbejdere med flere

års anciennitet. Dette kan skyldes at medarbejdere som har været ansat i virksomheden i langt tid of-

test vil have en større tillid til ledelsen og have et bedre kendskab til virksomheden og dens værdier.

Nyansatte medarbejdere derimod vil måske i forvejen føle sig en smule udsatte og overvågede, hvilket

eksistensen af en whistleblower-ordning kun ville forværre, indtil de har fundet deres plads i organisa-

tionen. Interessant er det ligeledes at medarbejdere med højere anciennitet i højere grad er bange for

de konsekvenser end indberetning kan medføre. Dette kan indikere at medarbejdere der har været i
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virksomheden i mange år, vil have en større tilknytning til virksomheden, som har større værdi for

dem og derfor kan de føle større omkostninger forbundet med f.eks. fyring.

I forbindelsen med gennemgangen af undersøgelsens resultater er der ikke fremkommet meget overra-

skende konklusioner. Som forventet ved de fleste medarbejdere i GN, at der eksisterer en whistleblo-

wer-ordning i organisationen, men når det kommer til kendskab til og fortroligheden i brugen af den,

mangler medarbejderne informationer. Resultaterne i denne undersøgelse vil i det omfang vi finder det

nødvendigt blive anvendt i nedenstående afsnit hvor gennemgangen af GN’s nye whistleblower-

ordning vil blive foretaget.

5.5 Analyse af GN Store Nords tiltag i den kommende ordning

I dette afsnit vil vi analysere GN Store Nords kommende whistleblower-ordning sammenlignet med

den nuværende. Sammenligningen kommer til at ske i lyset af, at man selv erkender, at indførslen af

den nuværende ordning ikke har været optimal. For at kunne vurdere hvilke tiltag, der er vigtige at

overveje i forbindelse med etableringen af ordningen, vil vi inddrage teorien bag whistleblower-

ordninger, konklusionerne fra kapitel 5 samt resultaterne for medarbejderundersøgelsen. Derudover vil

IDA’s anbefalinger112 vedrørende etableringen af whistleblower-ordninger finde anvendelse som et

supplement i vurdering af GN’s nye whistleblower-ordning.

5.5.1 Best practice for hvad angår setup af ordningen

Overordnet er det ifølge IDA og vores egne studier af afgørende betydning at skabe tillid til ordnin-

gen, hvilket blandt andet kan ske ved at der er sammenhæng mellem de værdier og standarder virk-

somheden i forvejen har etableret og efterlever, samt de værdier ordningen er bygget op omkring.

I GN’s kommende ordning forsøger man at opfordre medarbejderne til aktivt at tage stilling til, om der

forekommer uetiske forhold i organisationen, at vurdere disse forhold ud fra almindelig sund fornuft

og først og fremmest drøfte med ledelsen, hvis man er i tvivl om hvorvidt konkrete forhold er accepte-

ret af virksomheden eller ej.113 I sidste instans, hvis der ikke kommer respons fra ledelsen, eller hvis

der er tale om oplysninger af meget følsom karakter, bør man således anvende whistleblower-

systemet.

Man opfordrer derfor medarbejderne til en åben og løbende dialog med ledelsen. GN bør særligt have

fokus på kommunikation af hvornår der er brud på retningslinjer, da medarbejderundersøgelsen, jf.

afsnit 5.4 har vist at der har været medarbejdere, som har været i tvivl om hvorvidt forholdet skulle

rapporteres videre.

112 IDA har ud fra hovedkonklusionerne i ”Whistleblowerordninger – Erfaringer fra ordninger i private virksom-

heder” formuleret en række anbefalinger til virksomheder den enten har etableret eller planlægger at etablere en

whistleblower-ordning – ”Etablering af whistleblowerordninger”.
113 GN Ethics guide, GN store Nord, Februar 2010. (Vi har dog i forbindelse med opgaven modtaget den opdate-

rede version fra maj 2013).
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Man bør i GN overveje i højere grad at involvere ledelsen på alle niveauer i etableringen samt imple-

menteringen af whistleblower-ordningen. Ledelsen bør tydeligt kommunikere både til medarbejderne

og til omverdenen, hvad formålet med ordningen er. Medarbejderundersøgelsen viste at kun 47% af

respondenterne føler, at ledelsen bakker op om brugen af ordningen. Dette kunne tyde på at man fra

GN’s side tidligere har opfordret meget til den åbne kommunikation mellem medarbejder og ledelsen

at man fra ledelsen side har tilsidesat vigtigheden af whistleblower-ordningen. Da holdningen til en

sådan ordning forankres i toppen af virksomheden, og da man som medarbejder oftest afspejler sine

handlinger i ledelsens, er der derfor et stort behov for at topledelsen aktivt og synligt går ind for ord-

ningen og brugen heraf. Det er vores erfaring i øvrigt at man i forbindelse med udrulning af globale

ordninger bør lade lokale ledere stå for kommunikationen ud til forretningen frem for at kommunikati-

onen sker fra centralt hold, da det kan påvirke medarbejdernes opfattelse af ordningen negativt, og at

de lokale ledere bedre kan tilpasse kommunikationen til de eventuelle kulturforskelle der eksisterer.

Man har i GN på nuværende tidspunkt inddraget medarbejderne i et begrænset omfang i forbindelse

med designet og implementeringen af den nye ordning. Det vil derfor anbefales at man i større omfang

involverer medarbejdere på alle niveauer, da teorien på området foreskriver at medarbejdere oftest vil

være mere committede til en sådan ordning, hvis de føler at de har været involveret i processen fra

starten.

Vores studier viser, hvilket også understøttes af IDA, at anvendelse af en ekstern operatør til modta-

gelsen af henvendelserne medfører en mere effektiv whistleblower-ordning. GN har således i forbin-

delse med etableringen at den nye ordning gjort det helt rigtige ved at indlede et samarbejde med Na-

vex Global Compliance. Først og fremmest da denne leverandør har meget erfaring på området, som

især kan være en fordel ved udrulningen af ordningen globalt, men også som følge af at anvendelsen

af en sådan operatør sikrer høj grad af integritet og øger sikkerheden for en anonym whistleblowing.

Derudover har man valgt en løsning, der giver høj brugervenlighed, det vil sige at man i etableringen

af denne ordning har taget stilling til hvilke sprog- og kommunikationskanaler der anvendes.

I det udarbejdede awareness materiale, som skal deles ud til medarbejderne, har man fastlagt et bredt

scope hvilket ifølge IDA er med til at sikre, at man får kendskab til alle sager, som kan være af virk-

somhedens interesse, som f.eks. arbejdsmiljøsager. Men det er vigtigt at pointere at ordningen primært

skal bruges, når der er tale om alvorlige forhold. Derfor er det vigtigt i en whistleblower-

procesbeskrivelse ligeledes at fremhæve at misbrug af ordningen ikke er accepteret, og hvilke sanktio-

ner et eventuelt misbrug kan medføre. Da man i GN har villet kommunikere whistleblower-ordningen

som noget positivt, har man endnu ikke nedfældet, hvilke sanktioner et eventuelt misbrug af ordningen

vil medføre. De bør dog overveje at indarbejde dette som en del af procedurebeskrivelsen.
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I litteraturen omkring whistleblowing samt de empiriske studier udarbejdet i forbindelse med denne

opgave er vigtigheden af muligheden for anonym indrapportering vurderet som en af de vigtigste fak-

torer for en effektiv ordning. Dette er man således bevidst om fra GN’s side, hvorfor man har mulig-

gjort denne type af henvendelser i de lande, hvor loven tillader det. I det systemmæssige setup har man

ligeledes sikret at whistlebloweren får en personlig kode tildelt, som kan anvendes til en anonym dia-

log med virksomheden og har muliggjort at whistlebloweren kan følge med i udviklingen i sagen.

Det anbefales, at man i GN overvejer allokering af ressourcerne anvendt på denne ordning, både før og

efter implementeringen. På nuværende tidspunkt ligger ansvaret for ordning i juridisk afdeling, hvor

der er 4 advokater ansat med allerede definerede stillingsbetegnelser. Såfremt man som følge af ind-

førslen af den nye ordning får et betydeligt antal klager ind vil man på nuværende tidspunkt ikke have

ressourcerne til internt at tage stilling til disse, hvorfor eksterne kræfter i så fald skal aktiveres, hvilket

kan være omkostningsfuldt. Det er således vigtigt at allokere tilstrækkeligt med ressourcer til ordnin-

gen, således at man er i stand til at gennemføre kompetent og fortrolig undersøgelse af alle relevante

henvendelser.

Derudover skal der etableres særlige procedurer til håndtering af henvendelser vedrørende topledelsen.

Eventuelt kan man vælge at efterforskningen og håndteringen af sagen sker uden for virksomhedens

organisatoriske setup eksempelvis ved brug af en ekstern uafhængig part. Dette vil ligeledes mindske

enhver tvivl om uafhængigheden i forbindelse med efterforskningen af de enkelte sager. Da juridisk

afdeling skal udarbejde alle indstillinger og i øvrigt har mulighed for at påvirke disse, kan der opstå

tvivlsspørgsmål i forbindelse med uafhængigheden, da en juridisk afdeling typisk vil referere til direk-

tionen frem for bestyrelsen. Derfor bør man overveje fremadrettet at lade en uafhængig part enten

internt eller eksternt varetage denne opgave.

5.5.2 Best practice for hvad angår kommunikation til medarbejderne

For at ordningen bliver effektiv og brugbar for virksomheden, skal medarbejderne orienteres om, at

ordningen eksisterer, hvordan den skal bruges, sagernes forløb, samt hvilke fordele, der kan være ved

brugen, samt hvilke konsekvenser misbrugen af den vil medføre. Det er dog vigtigt at udforme et klart

budskab til medarbejderne og sørge for, at der er en balancegang, således at man hverken forsyner

medarbejderne med for meget eller for lidt information.

Som udgangspunkt har man tænkt sig at anvende awareness materiale i form af plakater, flyers og

walletcards samt informere herom på intranettet. Medarbejderundersøgelsen viser at medarbejderne

mangler kendskab til hvordan man skal anvende ordningen mv., fokus bør derfor rettes på kommuni-

kation til medarbejderne på forskellige niveauer. Som udgangspunkt er det positivt, at man vil lade

ledelsen i de enkelte lande stå for kommunikationen, da de ofte vil have det bedste kendskab til den

lokale kultur mv., men man skal sørge for at disse ledere har de rette værktøjer samt kompetencer til

denne informationsdeling. Man skal derfor sikre at afholde ledermøder eller andet, hvor ledelserne i de
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forskellige koncernselskaber ensretter strategien, men hvor der tages hensyn til de kulturelle forskelle,

der måtte være.

Med den anlagte kommunikationsstrategi er der en stor risiko for at man ikke når ud til alle medarbej-

derne i organisationen. Oftest vil materiale - modtaget i hard copy og modtagne mails - i løbet af et par

dage blive smidt ud eller slettet, og indholdet heraf blive glemt. Da det er vigtigt at såvel manden på

toppen som manden på lageret har kenskab til ordningen bør, man overveje en differentieret strategi

for kommunikationen. For de stillinger i virksomheden, hvor man til dagligt sidder ved en computer,

bør man overveje e-learningsmoduler, eventuelt i forbindelse med den generelle opdatering af virk-

somhedens forretningsetik, hvor hver enkelt medarbejder årligt skal gennemgå modulet og eventuelt

afslutningsvis gennemgå en lille test for at sikre, at den enkelte har læst og forstået budskabet. For så

vidt angår medarbejderne på lageret bør der gives den samme information eventuelt ved møder eller

undervisningsseancer.

Efter at implementeringen er overstået, skal man i vid udstrækning sikre at medarbejderne får en lø-

bende orientering om aktiviteten i ordningen, det vil sige om antallet af sager samt omfanget heraf,

deres karakteristika samt de konsekvenser, der har været i sagerne. Whistlebloweren bør som mini-

mum have mulighed for at følge progressionen i sagsbehandlingen i den sag, han eller hun selv har

indgivet. Denne efterfølgende fase har man i GN endnu ikke overvejet i så høj grad. Det er derfor vo-

res anbefaling at GN sørger for at sikrer denne bevidsthed om ordningen samt dens eksistensberetti-

gelse overfor medarbejderne også i tiden efter implementeringen.

GN bør afslutningsvist gøre noget ud af beskyttelsen af whistlebloweren og den anmeldte samt infor-

mationen herom. For indirekte at opfordre til anvendelse af ordningen skal man i politikkerne anføre at

GN under ingen omstændigheder accepterer nogen form for gengældelsessanktioner mod hverken

mod den der har indberettet sagen eller den sagen omhandler. Som medarbejderundersøgelsen blandt

medarbejderne i GN ligeledes indikerer, er det utrolig vigtigt at pointere dette, da frygt for efterføl-

gende repressalier kan være afgørende i beslutningen - om man skal indrapportere noget eller ej. Det

er således i høj grad vigtigt, at man tænker kommunikationen af dette ind i forhold til signalværdien

det giver, i forbindelse med medarbejdernes følelse af tryghed ved brug af ordningen.

5.6 Delkonklusion på GN Store Nords whistleblower-ordning

Undersøgelsen af medarbejdernes holdning til og kendskab til whistleblower-ordningen i GN viste at

der generelt var en positiv holdning til en sådan ordning. Overraskende viste undersøgelsen at 68% af

respondenterne er bekendte med den nuværende whistleblower-ordning i GN, på trods af manglende

kommunikation. Undersøgelsen viste bl.a. at der er en sammenhæng mellem respondentens holdning

og kendskab til ordningen, hvor de respondenter der ikke kendte til ordningen, generelt havde en nega-

tiv holdning til den. Halvdelen af medarbejderne var i tvivl om hvordan ordningen reelt skal bruges,

hvilket kan hænge sammen med at de ikke følte at have modtaget tilstrækkelig undervisning. Selvom
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4 af de 5 respondenter, der havde videregivet oplysninger om forhold, ikke var anonyme, vurderer

69% af alle respondenterne at anonymitet har betydning for hvorvidt de vil foretage indrapportering.

GN’s kommende whistleblower-ordning bygger på et samarbejde med en ekstern udbyder af et whist-

leblower-system, hvilket anses for at være den mest effektive løsning for at sikre whistleblowerens

anonymitet. GN bør overveje andre mulige modtagere af indberetningerne, end den juridiske afdeling,

som er den nuværende modtager. Dette vil mindske eventuelle uafhængighedskonflikter, som kan

opstå. GN opfordrer som udgangspunkt medarbejderne i til at gå til sin nærmeste leder først hvis man

har kendskab til forseelser i virksomheden, og tilskynder til en åben kultur og dialog. Dette er i over-

ensstemmelse med den danske kultur og virksomhedsmodel. Dog skal man være opmærksom på kul-

turforskelle i virksomheden, hvor ordningen er udrullet globalt. Overordnet kan det konkluderes, at

GN’s kommende ordning følger best practice, som fastlagt i kapitel 4. For at ordningen bliver mere

effektiv er det dog af stor betydning at kommunikationen til medarbejderne sker hensigtsmæssigt hvor

ledelsen, aktivt og synligt bakker op om ordningen.
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6. Konklusion

Denne afhandling havde til formål at undersøge best practice for etablering af en effektiv whistleblo-

wer-ordning i Danmark.

Whistleblowing defineres som: ”Virksomhedens nuværende eller tidligere medlemmers videregivelse

af oplysninger vedrørende ulovlige, umoralske eller illegitime forhold i organisationen, til de personer

eller organisationer, der har mulighed for at ændre forholdene.”

Der er således tale om en kanal til indberetning af alvorlige forseelser eller mistanke herom til det

øverste ledelsesorgan. Undersøgelser viser at 43% af alle besvigelser bliver opdaget gennem interne

tip, og at medarbejdere står for 51% af disse indberetninger, hvilket hænger naturligt sammen med at

medarbejdere har det bedste kendskab til processer og arbejdsgange i virksomheden og har derfor de

bedste forudsætninger for at vide hvornår der sker brud herpå. Derfor er vigtigheden af whistleblower-

ordninger i organisationer blevet understreget i forbindelse med afsløring af diverse besvigelsessager.

Når en virksomhed overvejer en whistleblower-ordning skal de tage stilling til faktorer omfattende

scope, proces samt lovgivning og designe en model, der passer til virksomheden set i lyset af faktorer

såsom branche, grad af internationalisering, størrelse samt organisering. Der skal derfor ved etablerin-

gen af en sådan ordning tages helt konkrete beslutninger for hvad angår, hvem der kan indberette til en

sådan ordning, hvilke personer der kan indberettes om, hvilke indrapporteringskanaler der kan anven-

des, om anonym indrapportering accepteres eller ej samt i hvilket omfang, man er villig til at beskytte

whistlebloweren. Alle disse faktorer er medvirkende til at whistleblower-ordningen bliver effektiv.

Regulering indenfor whistleblowing er ligeledes vigtig at overveje, da den differentierer meget lande-

ne imellem. I nogen lande er der indført lovgivning, hvor krav til whistleblower-ordningerne samt

beskyttelse af whistleblowere indgår, mens andre ikke har. I USA er børsnoterede virksomheder un-

derlagt SOX og Dodd-Frank. I de europæiske lande, herunder Danmark er der primært udstukket vej-

ledninger for whistleblower-ordninger. Persondataloven er særlig relevant ved implementering af

whistleblower-ordninger i Danmark, idet denne lov foreskriver strenge krav til opbevaring og sletning

af personfølsomme data. Derfor skal danske virksomheder anmelde og få disse ordninger godkendt af

Datatilsynet, inden man må implementere en sådan ordning. Det er desuden vigtigt at danske virksom-

heder tager hensyn til den differentierede lovgivning lande imellem, når de udruller ordningen globalt.

Her har persondatalovgivning særligt betydning for udformning og implementering af en ordning.

Vores studier af erfaringer på tværs af landegrænser viser, at man som virksomhed typisk vil lægge

vægt på de samme faktorer ved design og implementeringen af en whistleblower-ordning. Som følge

af de kulturelle og organisatoriske forskelle der eksisterer landene imellem, er der dog forskel på,

hvordan whistleblower-ordningerne reelt bliver modtaget af medarbejderne i virksomheden og funge-

rer, når de først bliver implementeret. I USA har Dodd-Frank reformen muliggjort brugen af økono-
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misk belønning som et incitament til at indrapportere kendte forseelser, hvilket adskiller sig væsentligt

fra eksempelvis Danmark, hvor økonomiske belønninger ikke anses for at være hensigtsmæssig, grun-

det den danske mentalitet og kultur. I USA eksisterer der en mere hierarkisk organisationsstruktur og

end mere formel og autoritær ledelsesform, hvor medarbejderne måske i højere grad vil være positive

overfor en whistleblower-ordning, da de er vant til en arbejdskultur, hvor man i nogen grad overvåger

og kontrollerer hinanden. I de fleste europæiske lande, herunder Danmark, anvendes derimod en mere

flad organisationsstruktur hvor der opfordres til en mere åben dialog med ledelsen. Derfor er fænome-

net først inden for de seneste år kommer til Danmark, da man ikke tidligere har set et behov for denne

type ordninger.

Vi har undersøgt danske virksomheders anvendelse af whistleblower-ordninger ved interview af 5

store danske virksomheder, med henblik på at fastlægge en best practice på området. Signalværdien til

omverden vurderes af have stor betydning når en ordning skal implementeres, da man herved signale-

rer at følge internationale standarder og anbefalinger for god selskabsledelse. Whistleblower-ordninger

er endnu ikke udbredt i Danmark, hvilket blandt andet kan skyldes at man ønsker at understøtte en

åben og fri kultur i virksomhederne, hvor medarbejderne opfordres til at kontakte ledelsen hvis de har

kendskab til forseelser. For hvad angår scope af en whistleblower-ordning kan det konkluderes, at

virksomhederne er enige om, at en ekstern ordning ved f.eks. brug af en tredjeparts leverandør, er at

foretrække. Dette øger også den reelle anonymitet ved indberetningerne samt sikrer, at behandlingen

af sagerne i højere grad sker fortroligt. Ved udrulningen af ordningen skal man have fokus på, at

kommunikere ordningen effektivt ud til medarbejderen, og skabe tryghed omkring anvendelse af ord-

ningen, hvor ledelsen synligt støtter op om denne. Når ordningen er implementeret i virksomheden er

det vigtigt, at dedikere tilstrækkelige ressourcer til ordningen for at kunne sikre kompetent og fortrolig

behandling af sagerne, som også vil bidrage til en effektiv ordning.

Undersøgelsen af medarbejdernes holdning til og kendskab til whistleblower-ordningen i GN viste at

der generelt var en positiv holdning til en sådan ordning. Undersøgelsen viste bl.a. at der er en sam-

menhæng mellem respondentens holdning og kendskab til ordningen, hvor de respondenter der ikke

kendte til ordningen, generelt havde en negativ holdning til den. Halvdelen af medarbejderne var i

tvivl om hvordan ordningen reelt skal bruges, hvilket kan hænge sammen med at de ikke følte at have

modtaget tilstrækkelig undervisning. En stor del af respondenterne vurderede at anonymitet har betyd-

ning for hvorvidt de vil foretage indrapportering, hvorfor GN’s valg af en ekstern modtager af indbe-

retningerne vurderes hensigtsmæssig i forhold til at sikre whistleblowerens anonymitet. GN bør over-

veje andre mulige modtagere af indberetningerne, end den juridiske afdeling, som er den nuværende

modtager. Dette vil mindske eventuelle uafhængighedskonflikter, som kan opstå. GN opfordrer som

udgangspunkt medarbejderne i til at gå til sin nærmeste leder først hvis man har kendskab til forseelser

i virksomheden, og tilskynder til en åben kultur og dialog. Dette er i overensstemmelse med den dan-

ske kultur og virksomhedsmodel. Dog skal man være opmærksom på kulturforskelle i virksomheden,

hvor ordningen er udrullet globalt. Overordnet kan det konkluderes, at GN’s kommende ordning føl-
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ger best practice, som fastlagt i kapitel 4. For at ordningen bliver mere effektiv er det dog af stor be-

tydning at kommunikationen til medarbejderne sker hensigtsmæssigt, hvor ledelsen aktivt og synligt

bakker op om ordningen.

6.1 Perspektivering

Som følge af at forventes en fremgang i implementering af whistleblower-ordninger i Danmark, og

endnu flere ordninger ligger til Datatilsynets godkendelse, kan vores opgave bidrage til virksomheders

effektive implementering af disse ordninger. Vi har ved vores studier udarbejdet en best practice på

området ud fra interviews med store anerkendte danske virksomheder, som tydeliggør hvilke overve-

jelser man bør at have, inden og efter indførelsen af en whistleblower-ordning.

Vi har derfor klargjort hvilke faktorer man bør være opmærksom på i forbindelse med implementerin-

gen af en whistleblower-ordning.

Generaliserbarheden i opgaven vurderes at være god, da vi har formået at ramme bredt i forhold til de

virksomheder som har bidraget til denne opgave, hvorfor denne opgave vurderes at kunne bruges af

virksomheder i alle brancher, uafhængigt om der er tale om private eller offentlige virksomheder. Dog

vil implementering af en whistleblower-ordning primært være relevant for virksomheder at en vis stør-

relse.

I erkendelsen af at der er tale om en forholdsvist nyt fænomen i Danmark ses dog muligheder for yder-

ligere undersøgelser inden for emnet, hvor det blandt andet kunne være interessant i højere grad at

afdække de kulturelle faktorers påvirkning på whistleblower-ordningens effektivitet samt de psykolo-

giske faktorer i en whistleblowing situation.

Som følge af den udvikling vi har konstateret, vurderes derfor at vi generelt vil høre meget mere om

whistleblower-ordninger i Danmark fremadrettet.
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8.Bilag

Bilag 1 - Godkendte Whistleblower-ordninger i Danmark pr. december 2011

ABB Ltd. Levi Strauss

Abbott Laboratories Lundbeck

Accenture A/S Magasin

Alcatel-Lucent Denmark A/S McDonald’s Corporation

A.P. Møller-Mærsk NKT

Arriva Skandinavien A/S Novo Nordisk

AudioNova ApS Novozymes

Canal Digital Danmark A/S Nycomed A/S

Carlsberg A/S Pandora

Carl Bro A/S PoloRalphLauren ApS

Cheminova A/S PriceWaterhouseCoopers

CNA Financial Corporation Proctor & Gamble Company

Coloplast Radiometer

COWI Rambøll

Danfoss Rambøll informatik A/S

Danske Bank A/S Ricoh Danmark A/S

DSB Simcorp Itd.

DONG Energy Symantic Denmark ApS

Eli Lilly & Company St. Jude Medical A/S

Euprin A/S Sun Chemical A/S

F. Hoffman la Roche A/S TDC A/S

Ferring Pharmaceuticals A/S Telenor

Fresenius Medical Care A/S The Babcock & Wilcox Company

Garmin International, Inc. The Coca Cola Company

Genmab Toyota Denmark A/S

Gilead Torm A/S

GN Store Norden Tryg Forsikring A/S

Hewlett-Packard Company Tyco Electronics Corporations A/S

Hitachi Data Systems A/S Vattenfall A/S

IMS Health A/S Vestas

Invacare A/S West Pharmaceuticals Services A/S

ISS World Service A/S Wmware A/S

KPMG You See A/S

LEGO System A/S

Kilde: “Whislteblowerordninger” IDA, 2012
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Bilag 2 – Spørgeskema udsendt til GN Store Nords medarbejdere

1. Hvad er din holdning til whistleblowerordninger?

Meget enig Enig Uenig Meget uenig

Det er en god mulighed for fortroligt og

sikkert at kommunikere om mistænkelige

forhold

(1)  (2)  (3)  (4) 

Det skaber et dårligt arbejdsmiljø hvor

kollegaer ubegrundet mistænker hinan-

den

(1)  (2)  (3)  (4) 

Det er en overflødig ordning, da jeg ville

henvende mig til min nærmeste leder

uanset om ordningen fandtes

(1)  (2)  (3)  (4) 

Jeg vil ikke selv bruge ordningen, da jeg

er bange for de konsekvenser det kan

medføre, f.eks. chikane fra andre kolle-

gaer eller fyring

(1)  (2)  (3)  (4) 

2. Har din virksomhed en whistleblowerordning?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke

2.1 Hvordan har du fået kendskab til ordningen? (Sæt gerne flere x'er)
(1)  Intranettet

(2)  Internettet

(3)  Interne møder

(4)  Pjecer, plakater, mv.

(5)  Kollegaer

(6)  E-mail

(7)  Andet __________

2.2 Hvornår har du sidst modtaget information omkring ordningen?
(1)  Indenfor 1 måned

(2)  Indenfor 1-6 måneder

(3)  Indenfor 6-12 måneder

(4)  Over 12 måneder
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2.3 Hvilken type information indgik i den seneste information udsendt om whistleblowerordnin-
gen? (Sæt gerne flere x'er)
(1)  Generelt om ordningen

(2)  Opdateringer/ændringer til ordningen

(3)  Konkrete sager behandlet i ordningen

(4)  Anvendelsen af ordningen

(5)  Andet __________

2.4 Ved du hvordan ordningen skal bruges?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

2.5 Har du modtaget undervisning i/information omkring den praktiske anvendelse af ordnin-
gen?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

2.6 Hvilke typer af information var der tale om? (Sæt gerne flere x'er)
(1)  Forhold der kan indberettes om

(2)  Hvem der kan bruge ordningen

(3)  Hvordan man indberetter en sag

(4)  Muligheden for anonymitet ved indberetningen

(6)  Konsekvenser ved misbrug af ordningen

(8)  Forløbet i en indberetning (Fra indberetning til sagens afslutning)

(7)  Andet __________

2.7 I hvor høj grad føler du at informationen fra undervisningen har været tilstrækkelig til at du
ville kunne anvende ordningen?
(5)  I meget høj grad

(4)  I høj grad

(3)  I nogen grad

(2)  I mindre grad

(1)  Slet ikke

(6)  Ved ikke / ikke relevant

3. Har du videregivet oplysninger om forhold af mistænkelig karakter?
(1)  Ja
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(2)  Nej

3.1 Hvordan/til hvem kommunikerede du om forholdet? (Sæt gerne flere x'er)
(1)  Til min nærmeste leder

(2)  Til direktionen/bestyrelsen

(3)  Ved brug af whistleblowerordningen

(4)  Til min kollega

(6)  Til revisionsudvalget

(7)  Til Intern revision

(8)  Til den eksterne revisor

(5)  Øvrige __________

3.2 Hvilke forhold drejede anmeldelsen sig primært om?
(1)  Brud på etiske retningslinjer

(2)  Tyveri af aktiver

(7)  Manipulation af regnskabet

(8)  Korruption/bestikkelse

(3)  Brud på interne retninglinjer

(6)  Overtrædelse af lovgivning

(4)  Andet __________

3.3 Var der tale om en anonym anmeldelse?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

3.4 Ville du have foretaget anmeldelsen såfremt der ikke var mulighed for anonymitet?
(1)  Ja

(2)  Nej

(4)  Ved ikke __________

3.5 Har du kunnet bevare din anonymitet gennem hele sagsforløbet?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

3.6 Har du oplevet at din anmeldelse har medført negative konsekvenser for dig?
(1)  Ja

(2)  Nej
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(3)  Ved ikke __________

3.7 Hvilke konsekvenser har anmeldelsen medført? (Sæt gerne flere x'er)
(1)  Chikane

(2)  Fyring

(4)  Mobning

(5)  Pres til at opsige sin stilling

(6)  Mistet mulighed for forfremmelse

(7)  Forflyttet til anden afdeling/enhed

(8)  Manglende lønforhøjelse

(9)  Truende adfærd

(10)  Andet __________

3.8 Føler du at din anmeldelse er blevet taget seriøst?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

3.9 Hvorfor føler du ikke at din anmeldelse er blevet taget seriøst? (Sæt gerne flere x'er)

(1)  Jeg har ikke hørt noget til sagen efterfølgende

(2)  Modtageren af anmeldelsen har stillet sig kritisk

(3)  Ledelsen eller andre har forsøgt at overtale mig til ikke at lave anmeldelsen

(4)  Ledelsen eller andre har forsøgt at overtale mig til at trække anmeldelsen tilbage

(5)  Andet __________

3.10 Føler du at din anmeldelse efterfølgende er blevet behandlet fortroligt?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

3.11 Hvorfor føler du ikke at din anmeldelse er blevet behandlet fortroligt?
Angiv veligst hvad årsagen hertil er:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________



113

4. Har du kendskab til mistænkelige forhold på din arbejdsplads, som du ikke har anmeldt?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

4.1 Hvilken type af mistænkelige forhold var der primært tale om?

(1)  Brud på etiske retningslinjer

(2)  Tyveri af aktiver

(7)  Manipulation af regnskab

(8)  Korruption/bestikkelse

(4)  Brud på interne retningslinjer

(5)  Overtrædelse af lovgivning

(6)  Andet __________

4.2 Hvad er årsagen til at du ikke har anmeldt dette forhold? (Sæt gerne flere x'er)
(2)  Jeg vidste ikke hvordan jeg skulle anmelde det

(3)  Jeg var bange for at min anmeldelse kunne få personlige konsekvenser

(4)  Jeg var bange for at anmeldelsen ikke ville blive behandlet fortroligt

(5)  Det var ikke muligt at foretage en anonym anmeldelse

(6)  Jeg mener ikke at det var mit ansvar at anmelde sådanne forhold

(7)  Jeg var bange for at min anmeldelse ikke ville blive taget seriøst

(8)  Jeg mener ikke at forholdet var væsentligt for virksomheden

(9)  Jeg var bange for at min anmeldelse ville få konsekvenser for mine kollegaer eller for arbejdspladsen

(10)  Andet __________

4.3 I hvilken grad vil en økonomisk belønning have en betydning for, hvorvidt du ville anmelde
mistænkelige forhold?
(5)  I meget høj grad

(4)  I høj grad

(3)  I nogen grad

(2)  I mindre grad

(1)  Slet ikke

(6)  Ved ikke / ikke relevant __________

5. I hvor høj grad er der en åben og ærlig kommunikation på din arbejdsplads?
(5)  I meget høj grad

(4)  I høj grad

(3)  I nogen grad
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(2)  I mindre grad

(1)  Slet ingen

(6)  Ved ikke / ikke relevant

5.1 Føler du, at du i højere grad bliver overvåget af kollegaer og chefer efter indføring af ord-
ningen?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

5.2 Føler du, at du i højere grad overvåger dine kollegaer og chefer efter indføring af ordnin-
gen?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

5.3 I hvilken grad har nedenstående forhold betydning for om du vil foretage en anmeldelse?

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ingen
Ved ikke / ikke

relevant

Jeg føler at det er min pligt som medar-

bejder
(4)  (3)  (2)  (1)  (0) 

Jeg føler at det er mit ansvar i den funk-

tion jeg har i virksomheden
(4)  (3)  (2)  (1)  (0) 

Jeg kan se at det kan gavne mig efter-

følgende
(4)  (3)  (2)  (1)  (0) 

Jeg kan se at den kan gavne virksomhe-

den
(4)  (3)  (2)  (1)  (0) 

Jeg kan foretage en anonym anmeldelse (4)  (3)  (2)  (1)  (0) 

5.4 Føler du at der er opbakning fra ledelsens side til at bruge ordningen?
(1)  Ja

(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

5.5 Ville du føle dig mere tryg ved at foretage anmeldelsen til din nærmeste leder frem for at
bruge ordningen?
(1)  Ja
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(2)  Nej

(3)  Ved ikke __________

6. Køn
(1)  Kvinde

(2)  Mand

6.1 Virksomhed du er ansat i
(1)  Lundbeck

(2)  GN Store Nord

(3)  Carlsberg

(4)  SimCorp

6.2 Hvilken funktion har du i virksomheden
(1)  Medarbejder

(2)  Leder

(3)  Direktion

6.3 Hvor mange års anciennitet har du i virksomheden
____________________




