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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to contribute to the academic field of whistleblowing from a human resource 

management perspective. In recent years, whistleblowing hotlines have become the center of a debate revolv-

ing around the promotion of ethical behaviour in organizations, as a result of a series of well-publicized media 

scandals. This debate has resulted in proposed legislation, in an attempt to codify the act of whistleblowing; 

this codification moves whistleblowing from unregulation into a formalized system, in order to uncover un-

ethical behaviour in organizations. This  need for uncovering ethical behaviour has created global momentum 

due to increased stakeholder expectations that compel organizations to implement formalized whistleblowing 

hotlines. The amount of empirical literature concerning whistleblowing and whistleblowing hotlines outside 

of North America is limited, to the point of being almost non-existent in a Danish setting. We find it interesting 

that Danish private organizations introduce whistleblowing hotlines for the purpose of risk management, with-

out considering that the legal and cultural prerequisites in the United States are not present. Therefore, the 

research question of this study is: How are whistleblowing hotlines utilized and legitimized in Deloitte & Ves-

tas, and how does this affect human resource management in a Danish setting? To answer this question, we 

have obtained qualitative empirical data through two explorative case studies. The data have been collected 

through semi-structured interviews and document analysis of the case-organizations’ Codes of Conduct, 

among other relevant documents. In the analysis, we draw upon three theoretical directions - institutional the-

ory, power theory and theory of psychological contracts - in order to identify why the hotlines have been 

implemented and how it affects management of human resources. The findings show that in a Danish setting, 

forcing employees to report upon colleagues is not ethically justified. Furthermore, it shows that implementing 

whistleblowing hotlines as a risk management tool is only justified if the organizations recognize the demo-

cratic rights of employees by taking the necessary steps to provide protection and encourage participation in 

the whistleblowing proces. 
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Forord 

 

Dette speciale er kulminationen af mange år universitetet, men særligt de sidste to års studier på vores kandi-

datuddannelse i Cand.soc.Human Resource Management ved Copenhagen Business School. Specialet udgør 

30 ECTS og er ideudviklet samt produceret i perioden 2018 - 2019.  

 

Først og fremmest ønsker vi at rette en stor tak til vores specialevejleder, Hans Krause Hansen, for støtte og 

kompetent vejledning gennem hele specialeprocessen. Med en kritisk og humoristisk tilgang har Hans udfor-

dret os og vores argumenter, hvilket kontinuerligt har igangsat nye refleksioner. 

 

Videre vil vi også rette en tak til vores to caseorganisationer, Deloitte og Vestas, for at give os adgang til den 

empiri, som danner grundlag for specialets analytiske fund og konklusioner. Organisationernes samarbejdsvil-

lighed har været til stor og uundværlig hjælp.  

 

Sidst, men ikke mindst, ønsker vi at rette en særlig tak til alle informanter, som stillede op til interviews og 

afsatte tid hertil. Informanternes udsagn, viden og refleksioner har været afgørende for forskningsprocessen 

og vi kunne ikke have udformet specialet uden deres bidrag.  

 

God læselyst.  

 

 

København 15.05.2019 

________________________________________________________________________________ 

Josefine Kondrup, Heidi Lindberg Hadsund & Julie Nørholm Larsen 
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1.0: Indledning 
 
Whistleblowerordninger har de senere år opnået aktualitet i Danmark, som følge af en række spektakulære 

skandalesager, der har fyldt meget i medielandskabet (Du Plessis, 2014:143). Blandt andet har whistleblower-

sager omhandlende svindel med målinger af olieforurening, hvidvask, overgreb mod civile i krigszoner og 

senest misbrug af medlemmernes midler i Akademikernes A-kasse, påvirket den offentlige debat (Finans.dk). 

Sagerne har henledt offentlighedens og forskningens opmærksomhed på en samfundsproblematik, som har 

vundet stigende indpas de senere år (Du Plessis, 2014:143). I 2018 alene, blev der publiceret 3898 danske 

artikler relateret til whistleblowing hvilket svarer til, at danskerne i det forgangne år gennemsnitligt blev ek-

sponeret for 10,6 artikler om dagen relateret til fænomenet (Infomedia.dk). I samme periode har flere danske 

mediehuse, herunder JP-Politikens Hus, Berlingske, Information.dk & Danmarks Radio (herefter: DR) haft 

whistleblowing som et gennemgående tema. Blandt andet har DR udgivet en podcast-serie om emnet 

(DR.dk/1) og tre journalister fra Berlingske modtog Cavlingprisen, for at have afsløret Danske Banks milliard-

hvidvask i Estland (Berlingske.dk/hvidvask). Selvom debatten er relativt ny, kan whistleblowing spores tilbage 

til oldtidens Grækenland og Sokrates’ udlægning af, hvordan der i demokratier altid har eksisteret personer, 

som stod frem offentligt og italesætter sociale problematikker (Bjørkel, 2016:267). Senere er forståelsen af 

fænomenet tilskrevet engelske bobbies (politimænd), som blæste i en fløjte når ulovligheder blev observeret, 

samt 1960’ernes øgede samfundsaktivisme og vestlige borgeres opgør mod autoriteter (Du Plessis, 2014:139, 

Olesen, 2018:4).  

 

Journalisten Dorte Toft, der på baggrund af en anonym whistleblower-henvendelse bidrog til afsløringen af 

svindel i IT Factory, har været en markant stemme i debatten om whistleblowing (Journalisten.dk). Gentagne 

gange har hun kritiseret whistleblowere for at afsløre kritisabel adfærd for sent med argumentet om, at hvis 

flere stod frem tidligere i processen, ville svindel og anden kritisabel adfærd i organisationer kunne afværges 

hyppigere (ibid.). I et blogindlæg fra 2013 tilkendegiver hun dog, at whistleblowing er den direkte vej til 

’karriereselvmord’, da organisatoriske magthierarkier kan være afgørende for den pris, whistleblowere i sidste 

ende betaler og at whistleblowere ofte ender i et moralsk dilemma (Kommunikationsforum.dk). Dilemmaet 

består på den ene side i, at opretholde individets ret til ytringsfrihed, ved at bringe viden om kritisabel adfærd 

frem i offentlighedens søgelys, og på den anden side bryde sin tavshedspligt i erhvervslivet og dermed risikere 

organisatorisk udstødelse og øvrige personlige konsekvenser (Du Plessis, 2014:139f). Whistleblowing er en 

risikabel kamp for individet, da handlingen deler vandene i offentligheden; nogle anser whistlebloweren som 

en helt i ytringsfrihedens navn, mens andre omvendt anser whistlebloweren som en forræder (Brief & Schne-

ider i Miceli & Near, 1992:Foreword). Stigmatiseringen som forræder fremgår tydeligt hos to af de ‘største’ 

whistleblowere i nyere tid, Edward Snowden og Chelsea Manning, der med offentliggørelsen af fortroligt 

materiale fra henholdsvis det amerikanske forsvar og efterretningstjenesten skabte større opmærksomhed 



 6 

omkring egen integritet, end sagerne de whistleblowede om. Fælles for sagernes udfald er de høje personlige 

omkostninger, whistleblowerhandlingen medførte, for Snowden og Manning, i form af både fængselsstraf og 

eksilophold (DR.dk/2).  

 

I en organisatorisk kontekst udspringer fænomenet fra USA, hvor whistleblowersager siden 1970’erne har 

bidraget til systemændringer via omfattende lovgivning (Du Plessis, 2014:143). Efter Watergate-skandalen 

vedtog den amerikanske regering i 1977 anti-korruptionsloven ‘The Foreign Corrupt Practices Act’ med hen-

blik på, at pålægge organisationer og individer ansvar ved korrupte overtrædelser begået i udlandet 

(Justice.gov). I 1989 vedtog den amerikanske regering ydermere ‘The Whistleblower Protection Act’ med for-

målet om at kunne beskytte offentligt ansatte mod repressalier, ved afsløringen af bedrageri og anden kritisabel 

adfærd i den offentlige sektor (Vaughn, 2007:163). At whistlebloweren vælger at bryde tavshedspligten og 

informere offentligheden kan opfattes som et udtryk for, at personen enten forgæves har informeret overord-

nede i organisationen eller ikke har tillid til, at ledelsen i den pågældende organisation har intentioner om at 

udbedre de kritisable forhold (Somers & Casal, 2011:160). Dette skete blandt andet i forbindelse med Enron-

skandalen i 2002, hvor Sherron Watkins forgæves forsøgte at meddele ledelsen om regnskabssvindel, hvilket 

resulterede i at ‘The Sarbanes Oxley Act’ blev indført (The Guardian). Heri blev der vedtaget en række påbud 

om oprettelsen af formaliserede whistleblowerordninger i amerikanske offentligt ejede virksomheder, samt i 

børsnoterede ikke-amerikanske virksomheder (ibid.). Dette har sidenhen spredt sig til andre lande, hvorfor der 

i dag er tale om et: “[...] ”globalt momentum” for whistleblower-ordninger” (Vandekerckhove i Du Plessis, 

2014:142). Der er således sket en bevægelse fra at se fænomenet som en ureguleret klagehandling med offent-

lighedens involvering, til i dag at omhandle regulerede og internt organiserede systemer.  

 

I Danmark findes der ikke lige så gennemgribende lovgivning som i USA. Dog vedtog Folketinget i 2014 et 

lovforslag møntet på den finansielle sektor, der fordrer, at alle finansielle organisationer med mere end fem 

ansatte, er pålagt at implementere en whistleblowerordning (Finanstilsynet.dk). Herigennem kan ansatte ano-

nymt henvende sig ved observation eller mistanke om overtrædelser af den finansielle regulering (Finanstilsy-

net.dk). Flere danske organisationer uden for den finansielle sektor har dog sidenhen implementeret whist-

leblowerordninger, og i 2019 er der mere end 665 formaliserede whistleblowerordninger registreret hos Data-

tilsynet, hvorfor det føromtalte globale momentum må siges, også at gøre sig gældende i en dansk kontekst 

(Information.dk/wb, IDA.dk). Formaliserede whistleblowerordninger karakteriseres typisk ved, at en uvildig, 

ekstern operatør modtager indrapporteringer gennem en ekstern hotline eller krypteret hjemmeside, hvorefter 

den sendes videre ”[...] så selve efterforskningen foregår internt i organisationen” (Du Plessis, 2014:142). Det 

globale momentum kan tilskrives en stigende forventning fra omverdenen om, at organisationer implementerer 

formaliserede whistleblowerordninger. Forventningen er blandt andet opstået på baggrund af et ønske fra po-

tentielle investorer, kunder og medarbejdere om at fremme social bæredygtighed i organisationernes praksis 
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(Campbell, 2007:958). Whistleblowerordningerne synes derfor nødvendige med henblik på økonomisk over-

levelse og anseelse fra eksterne parter. Den sociale bæredygtighed afspejles i organisationernes løfte om at 

fremme etisk forsvarlige praksisser gennem medarbejderinvolvering og beskyttelse af disse i processen gen-

nem whistleblowerordningerne (Barnett, 1992:956, Elliston, 1982:172).   

 

Det er dog ikke uden kritik, at organisationer implementerer whistleblowerordninger. Blandt andet kritiserer 

den uafhængige whistleblower-interesseorganisation Veron interne ordninger for ikke at virke efter hensigten. 

Argumentet er, at sådanne ordninger hverken sikrer den anonymitet eller påbuddet mod repressalier, der ellers 

loves personen, som står frem (Veron.dk). Udgangspunktet for Verons virke er, at whistleblowere i dag ikke 

kan pege på fejl i organisatoriske systemer “[...] uden at blive forfulgt af systemet selv” (Veron.dk). Veron 

mener derfor, at interne whistleblowerordninger ikke bidrager til at udbedre moralsk tvivlsomme praksisser i 

danske organisationer, og at der skal andre midler til. Ifølge Du Plessis er organisationernes sande hensigt med 

whistleblowerordningerne ikke at øge organisationens sociale ansvarlighed, men derimod at anvende ordnin-

gerne som et redskab til risikominimering, hvilket indebærer at mindske økonomiske konsekvenser af eventu-

elle risici. Kritikken går på, at ordningerne således sikrer, at kritisabel adfærd forbliver et organisatorisk internt 

anliggende, hvormed ledelser kan undgå skandaler, der resulterer i økonomiske tab og et svækket omdømme 

(Du Plessis, 2014: 149). Det er således ikke et demokratisk sigte, der er på dagsordenen i relation til whist-

leblowerordningerne. 

 

1.1: Problemfelt 

Whistleblowerordninger er et komplekst fænomen, der kan anskues fra forskellige organisatoriske perspekti-

ver. I indeværende speciale er forskningsinteressen dog afgrænset til ledelsesaspektet, der knytter sig til whist-

leblowerordninger, da vi anser ordningerne som et ledelsesredskab, hvis formål er at skabe intern såvel som 

ekstern værdi, for de organisationer der implementerer dem. Bevæggrunden for ledelsesperspektivet er, at den 

værdiskabelse whistleblowerordninger bringer, antages at afhænge af medarbejdernes tillid og forventninger 

vedrørende brug af whistleblowerordningerne. Vi finder det interessant at ledelserne i danske organisationer 

har adopteret whistleblowerordninger fra Amerika, der har andre lov- og kulturmæssige forudsætninger for 

ordningernes opretholdelse. Vi ønsker derfor at undersøge, hvilke rationaler der ligger bag implementeringen 

af whistleblowerordninger, da denne potentielt kan anskues som et brud på den ellers transparente og tillids-

baserede erhvervskultur, som den danske arbejdsmarkedsmodel fordrer (la Cour, 2014: 12f). I forlængelse 

heraf ønsker vi at undersøge, hvilken påvirkning whistleblowerordninger har på de interne dynamikker i orga-

nisationer, samt hvilke forventninger der eksisterer til whistleblowerordningerne hos organisationernes aktø-

rer. Med disse indledende refleksioner, er vi derfor nået frem til følgende problemformulering - og dertil knyt-

tede arbejdsspørgsmål: 
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1.1.1: Problemformulering 

Hvordan legitimerer og anvender Deloitte og Vestas whistleblowerordninger, og hvilke implikationer har dette 

for ledelsen af menneskelige ressourcer i en dansk kontekst? 

Arbejdsspørgsmål: 

• Hvilke rationaler ligger til grund for whistleblowerordningerne i Deloitte og Vestas og hvordan kom-

mer disse til udtryk i praksis? 

• Hvilke magtdynamikker kommer til udtryk i Vestas og Deloitte i forbindelse med whistleblowerord-

ningerne?  

• Hvilke forventninger er der mellem medarbejdere og ledelse til whistleblowerordningerne i Deloitte 

og Vestas? 

 

1.2: Casebeskrivelser 

For at kontekstualisere whistleblowerordninger i en dansk kontekst i henhold til problemformuleringen, an-

skues fænomenet i indeværende speciale med udgangspunkt i to caseorganisationer - Deloitte og Vestas - som 

vil blive præsenteret i det følgende. Hertil er en relevant betragtning, at ingen af de to caseorganisationer er 

underlagt føromtalte lovgivning for den finansielle sektor i Danmark. 

 

1.2.1: Deloitte 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited (herefter: Deloitte Global) er et verdensomspændende revisions- og råd-

givningshus med hovedsæde i UK, og har den største markedsandel i Danmark indenfor branchen (Delo-

itte.dk). Det danske medlemsfirma (herefter: Deloitte) har rødder tilbage til 1912, og er en etableret spiller på 

det danske arbejdsmarked med et godt ry, som en del af ‘The Big Four’ - altså et af de største revisionshuse i 

Danmark (Advokatwatch.dk). Deloitte styrker fortsat sin positionering gennem erhvervelsen af nye konsulent-

virksomheder og beskæftiger i dag 2800 medarbejdere, fordelt på i alt 17 lokale kontorer i henholdsvis Dan-

mark og Grønland (Deloitte.dk). Organisationen varetager overordnet to separate serviceydelser; Consulting, 

som udbyder konsulentløsninger til virksomheder, samt Audit, som håndterer revision for både virksomheder 

og privatkunder. Trods sin globale forankring er Deloitte underlagt og struktureret efter de love og regler der 

gør sig gældende i det danske samfund for at sikre, at leveringen af professionelle ydelser er i overensstem-

melse med kutymen på det danske marked (Deloitte.dk).  

 

Deloitte implementerede whistleblowerordningen i 2009 og har dermed haft en formaliseret ordning i ca. 10 

år (Bilag 1:1). Alle ansatte i Deloitte er pålagt et ansvar for at indrapportere kritisabel uforsvarlig adfærd, som 

forekommer i Deloitte eller hos interessenter med tilknytning til organisationen (Deloitte.dk/wb). Deloittes 



 9 

whistleblowerordning går under navnet Speak Up Deloitte og er et todelt system. Den formaliserede del af 

ordningen er for nyligt overgået til Navex Global (herefter: Navex), der som en uafhængig tredjepart admini-

strerer og sikrer at indrapporteringer kan ske anonymt inden de videresendes til Deloittes Reputation & Risk-

afdeling, hvor Partner og Reputation & Risk Leader Jan Bo Hansen modtager og efterforsker henvendelser. 

Indrapporteringer kan ligeledes ske uformelt i Deloitte ved at kontakte Jan Bo direkte. Herefter vurderer Jan 

Bo, hvem der skal involveres i undersøgelserne (Bilag 1:1). De forhold der kan indrapporteres gennem Speak 

Up Deloitte er eksempelvis økonomisk kriminalitet, korruption, manglende overholdelse af faglige standarder, 

samt diskrimination og chikane på arbejdspladsen (Deloitte.dk/wb). Deloitte holder ikke regnskab med antallet 

af årlige indrapporteringer, men et estimat er, at der kommer 3 indrapporteringer gennem den formaliserede 

del af whistleblowerordningen og ca. 10 gennem direkte henvendelse til Jan Bo (Bilag 1:3). 

 

1.2.2: Vestas   

Vestas blev grundlagt som en mindre smedevirksomhed i 1898 og begyndte, som følge af 1970’ernes oliekrise 

og deraf stigende oliepriser, at fokusere på vindmølleteknologi, hvortil de producerede de første vindmøller i 

1980. Sidenhen har Vestas været den førende leverandør og serviceudbyder til den danske vindmølleindustri 

og har til dags dato installeret mere vindkraft end nogen anden spiller på det globale marked (Vestas.dk). I 

Danmark har Vestas et sted mellem 4000-5000 ansatte hvilket foruden hovedkvarteret inkluderer; salg og 

service, produktion og research-enheder (ibid.).   

 

Vestas indførte i 2007 landets første registrerede whistleblowerordning, som går under navnet EthicsLine 

(DR.dk/3, Vestas.dk/wb). Alle med tilknytning til Vestas, kan anvende ordningen, der ligeledes administreres 

af Navex. I Vestas er whistleblowerordningen ikke opdelt på samme måde som hos Deloitte, da indrapporte-

ringer skal foretages igennem systemet. Whistleblowerordningen er internt i Vestas forankret i Compliance-

afdelingen, og efterforskningsarbejdet af indrapporteringer varetages af én designeret person, Jens Ole Legart, 

der efterforsker alle indrapporteringer. Processen holdes, så vidt muligt, fortrolig gennem foranstaltninger der 

sikrer, at information ikke bliver misbrugt: “For instance, an incident will never be investigated by someone 

who might be involved in the matter under discussion, or who might be prejudiced for any other reason” 

(Vestas.dk). Lig Deloitte er det emner såsom chikane, kriminalitet, overtrædelse af sikkerhedsprocedure med 

mere, der kan indrapporteres til EthicsLine. Vestas modtog i 2018 165 indrapporteringer gennem whistleblo-

werordningen og præsenterer hvert år antallet i organisationens årsrapport (Vestas.dk/årsrapport).  
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1.3: Indledende definitioner 

I dette afsnit vil vi kort skitsere en række begrebsdefinitioner, som er relevante for forståelsen og læsevenlig-

heden af specialet. Øvrige centrale og teoretiske begreber vil blive præsenteret og udfoldet i kapitlerne 2.0 

State of the Art samt 4.0 Teori. 

 

Indrap-

portering  

Den henvendelse whistlebloweren foretager gennem whistleblowerordningen, når kritisabel 

adfærd observeres (Skivenes & Trygstad, 2014:95f). 

Kritisabel 

adfærd:  

Betegnes ligeledes som uetisk adfærd igennem specialet. Adfærd af denne type forstås som 

det, der adskiller sig fra de gængse normer i organisationen. Eksempler på kritisabel adfærd 

kan være: diskrimination, sikkerhedsproblemer, chikane, brud på lovgivning etc.  (Culiberg & 

Mihelic, 2017: 790f). 

Repressa-

lier  

Anvendes som synonym for udøvelsen af retaliering, hævn eller gengældelse. Defineres som 

enhver negativ handling målrettet en person, som i god tro har foretaget en indrapportering 

igennem en whistleblowerordning og kan være: fyringer, trusler, tvang, diskrimination (Dwor-

kin & Baucus, 1998:1283).  

Intern 

whist-

leblowing 

Intern whistleblowing defineres som indrapporteringer, der foretages gennem en whistleblo-

werordning, og har til formål at reducere ureglementeret adfærd samt afklare beskyldninger 

om overskridelse af regelsæt i organisationer (Petry, 2012:2 i Du Plessis, 2014:147). 

Ekstern 

whist-

leblowing 

Ekstern whistleblowing karakteriseres som en offentlig klagehandling mod en organisation, 

hvor whistlebloweren bringer fortroligt materiale videre til eksterne parter uden formel til-

knytning til organisationen (Jubb, 1991:91).  

Kontekst  Dækker over en samlet betegnelse for en bredere sammenhæng hvori begivenheder og fæno-

mener udspiller sig. I specialet anvendes dette om den danske/amerikanske kontekst og case-

organisationernes kontekst, som har forskellige kulturelle normer og strukturelle elementer, 

der kan påvirke fænomenet, der undersøges. 

Designe-

rede per-

soner 

I indeværende speciale dækker betegnelsen over de personer, som er udpeget til at varetage 

og efterforske de indrapporteringer, der kommer gennem whistleblowerordningerne (Miceli 

et al., 2009:189). 
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Corporate 

gover-

nance 
 

Betegnes som governancestruktur- og modeller i specialet. Dækker over systemer og proces-

ser, som en organisation styres efter med henblik på at sikre god selskabsledelse og sikring af, 

at regler overholdes (DDO.dk/governance). 

 

1.4: Læsevejledning 

Indeværende speciale indeholder en række kapitler der i samspil bidrager til besvarelsen af den præsenterede 

problemformulering. Efter dette indledende afsnit, bevæger vi os videre til i en redegørelse og præsentation af 

allerede eksisterende forskning om whistleblowing og whistleblowerordninger, som udmunder i en placering 

af dette speciale, og dermed vores bidrag til forskningsfeltet. Heri præsenteres det blandt andet, hvordan der i 

den eksisterende litteratur er en overvægt af amerikansk forskning baseret på kvantificeringer og normative 

handleforskrifter, samt et fravær af human resource management perspektiver (herefter: HRM) i en dansk 

kontekst. Dette medfører en række metodiske overvejelser omkring, hvordan vi vil undersøge whistleblower-

ordninger i en dansk kontekst, som præsenteres i specialets metodekapitel. Efter de metodiske overvejelser 

følger en redegørelse for de centrale teoretiske begreber, som vi anvender i specialets analysekapitler til at 

forstå og rammesætte vores studie. Med det metodiske og teoretiske afsæt følger analysen af, hvilke instituti-

onelle isomorfier, magtdynamikker og psykologiske kontrakter, der er på spil i relation til whistleblowerord-

ningerne i Deloitte og Vestas, for derefter at diskutere, hvordan dette kan påvirke ledelsen af de menneskelige 

ressourcer i en dansk kontekst. Vores analytiske fund præsenteres efterfølgende i en konklusion, som besva-

relse på den valgte problemformulering. På baggrund af de erfaringer vi har tilegnet os i udformningen af dette 

speciale, følger afslutningsvist et perspektiverende kapitel, der bringer nye perspektiver på problematikken 

omkring implementeringen og opretholdelsen af whistleblowerordninger i en dansk kontekst. Kapitlet inde-

holder ligeledes andre interessante områder, som den videre forskning i whistleblowerordninger kunne belyse, 

med henblik på at afsøge yderligere kontekstuelle faktorer, som påvirker whistleblowerordningernes virke. 

 

1.5: Afgrænsning 

Med ønsket om at undersøge whistleblowerordninger i en dansk kontekst, åbnes der op for mange spændende 

vinkler, som emnet kan belyses ud fra. Grundet specialets omfang og erkendelsesinteresse i, hvordan whist-

leblowerordninger kan anskues som et ledelsesredskab, har en afgrænsning fra nogle af disse vinkler været en 

nødvendighed. Vi har afgrænset os fra at undersøge individuelle personlighedstræk hos whistleblowere samt 

øvrige individbaserede katalysatorer for intentionen om at whistleblowe, da vores interesse er centreret om-

kring whistleblower-processen frem for selve handlingen. Vi har valgt at begrænse kontekstuelle faktorer til 

de, som aktørerne tilkendegiver i interviewsituationerne, med henblik på at anskue hvordan disse faktorer 

udspiller sig, i forholdet mellem ledelse og medarbejdere i organisationer. Ydermere har vi afgrænset os fra at 
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behandle organisationer, som har implementeret whistleblowerordninger på baggrund af lovgivning, idet vores 

anskuelse af whistleblowerordninger som ledelsesredskab, fordrer en frivillig implementering. Dette er et kri-

terium for afgrænsningen da vores forskningsinteresse bunder i de ledelsesrationaler, der ligger til grund for 

valget, hvilket har afskåret os fra at undersøge finansielle virksomheder. Yderligere har vi afgrænset os fra 

offentlige institutioner, da for-profit organisationer forventes at være mere styrede af deres bundlinje og derfor 

strategisk har friheden til at implementerer disse tiltag, for at tilfredsstille kunder og øvrige interessenter. Vi 

er således mere interesserede i forretningsstrategiske rationaler end politiske agendaer.  
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2.0: State of the Art 

I dette kapitel følger en gennemgang af eksisterende forskning i whistleblowing. Formålet er at identificere 

dominerende strømninger i den allerede etablerede forskning samt begrænsninger i samme. Dette gøres med 

henblik på at placere specialet i feltet, og dermed præsentere, hvordan vores fokus bidrager med et nyt per-

spektiv til forskningen i whistleblowerordninger. 

 

I litteratursøgningen har vi anvendt en række databaser, for at tilgå den etablerede forskning. Konkret har vi 

anvendt EBSCOHost (Business Source Complete), CBS Library, Infomedia, Scopus og Bibliotek.da. Et af 

kriterierne for litteratursøgningen har været, at litteraturen skulle være peer reviewed, idet denne fagfællebe-

dømmelse sikrer en vis videnskabelig kvalitet. Ydermere er søgetermerne whistleblowing, HRM, wrongdoing, 

ethics, whistleblower protection, og whistleblower hotline anvendt i forskellige kombinationer, hvilket har 

muliggjort en indsnævring af søgningen og kortlægning af toneangivende litteratur i den eksisterende forsk-

ning. Kriterierne for valget af teorierne har været, at de skulle øge vores forståelse af måden, hvorpå whist-

leblowing hidtil er defineret, men ligeledes hvordan whistleblowerordninger konkret er begrebsliggjort, an-

vendt og designet. Vi er bevidste om, at der med vores søge- og udvælgelseskriterier medfølger en række 

begrænsninger. Én af disse er, at den udvalgte forskning udelukkende er engelsk- og dansksproget, hvorfor 

anden relevant forskning på andre sprog end disse, ikke taget i betragtning.  

 

2.1: Amerikansk domineret forskningstradition 

Som teoretisk forskningsgenstand kan whistleblowing spores tilbage til begyndelsen af 1970’erne, hvor en 

systematisering af emnet påbegyndte i forskningen (Pillay, et al., 2016:426). Ud fra litteratursøgningen frem-

går det, at den etablerede forskning i whistleblowing primært er forankret i en nordamerikansk kontekst. Dette 

understøttes af Miceli et. al., (2009) der ligeledes argumentere for, at “[...] the body of empirical literature 

concerning whistle-blowing outside of North American settings is in its infancy [...]” (Miceli et al., 2009:381). 

I den amerikansk forankrede forskning kan der spores en uenighed om, hvad begrebet whistleblowing dækker 

over. 

 

Miceli & Near (1985) definerer whistleblowing som ”[...] the disclosure by organization members (former or 

current) of illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their employers, to persons or organ-

izations that may be able to effect action” (Miceli & Near, 1985:4). Forståelsen hos Miceli & Near er, at 

whistleblowing kan forekomme både internt og eksternt i organisationer, og overordnet omhandler fire vari-

abler: personen der whistleblower, selve whistleblowerhandlingen, personen der modtager indrapporteringen 

og organisationen, som klagen er rettet mod (ibid.:1). De fire variabler kan, ifølge Miceli & Near, anvendes 
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til at opnå en forståelse af whistleblowing, samt hvilke organisatoriske implikationer handlingen kan medføre 

(ibid.:1f).  

 

Senere præsenterer Jubb (1999) en definition, der udbygger Miceli & Nears fire variabler med et ekstra ele-

ment, da han pointerer, at man i forståelsen af whistleblowing bør inddrage perspektivet om klagesubjektet - 

den person, kollega eller organisation, som der whistleblowes om (Jubb, 1999:80). Konkret definerer Jubb 

whistleblowing som:   

 

”[...] a deliberate non-obligatory act of disclosure, which gets onto public record and is made by a person who 

has or had privileged access to data or information of an organisation, about non-trivial illegality or other 

wrongdoing whether actual, sus-pected or anticipated which implicates and is under the control of that organ-

isation, to an external entity having potential to rectify the wrongdoing” (Jubb, 1999:78). 

 

Jubb differentierer sig yderligere fra Miceli & Near idet whistleblowing udelukkende forekommer, hvis hand-

lingen er eksternt rettet, da tillidsbåndet og den forpligtelse, der findes mellem organisation og individ, brydes 

(ibid.:90f). Der er således ikke tale om whistleblowing, hvis der rapporteres internt. Whistleblowerens di-

lemma består derfor i, hvorvidt denne skal bringe observeret kritisabel adfærd frem i offentligheden – hvilket 

potentielt kan have negative, personlige konsekvenser for whistlebloweren – eller, om informationen skal hol-

des tilbage, hvorved whistlebloweren bliver medskyldig (ibid.:81).  

 

En tredje forståelse af fænomenet præsenteres af Alford (2007), der definerer whistleblowing som handlingen, 

hvor en person ”[...] speaks out against illegal or unethical practices in the organization where he or she works” 

(Alford, 2007:223). Whistleblowing er derfor, ifølge Alford, tilknyttet en person, der stadig er ansat i organi-

sationen, hvilket adskiller sig fra de to forudgående definitioner gennem et udelukkende internt fokus.  

 

Modsat de nævnte teoretikere, der betragter whistleblowing som en konkret handling, er Dworkin & Baucus 

(1998) af den opfattelse, at whistleblowing bør opfattes som en proces, der ikke blot påvirkes af personlige 

karakteristika men også organisatoriske faktorer, som blandt andet normer og viden om mulige indrapporte-

ringskanaler (Dworkin & Baucus, 1998:1282). Dworkin & Baucus har med udgangspunktet i repressalier, og 

hvordan de udspiller sig i organisationer, testet hypoteser omkring intern og ekstern whistleblowing gennem 

både kvalitative, men i særdeleshed kvantitative studier (ibid.:1287ff). På baggrund af undersøgelsen mener 

Dworkin & Baucus, at whistleblowing ikke er et spørgsmål om, hvorvidt processen udspilles internt eller eks-

ternt, men at der i højere grad bør skelnes i måden hvorpå repressalier udspiller sig og påvirker forståelsen af 

whistleblowing. Dworkin & Baucus differentierer altså mellem implikationerne forbundet med intern og eks-

tern whistleblowing, med hovedfokus på omfanget af repressalier (ibid.:1297).  



 15 

 

Hvor Dworkin & Baucus, lig Miceli & Near, anerkender, at whistlebloweren kan være både en nuværende og 

tidligere ansat, tager Jubb med sin definition afsæt i, at whistlebloweren kan være alle aktører, som har haft 

privilegeret adgang til en organisation, så længe disse whistleblower eksternt (Jubb, 1999:86). Den manglende 

konsensus opstår i distinktionen af, hvorvidt whistleblowing skal forstås internt, eksternt eller som en kombi-

nation af begge. På trods af de divergerende opfattelser af whistleblower-begrebet, kan der dog spores en række 

fællestræk hos forfatterne i form af, at whistleblowing dækker over den handling, hvormed ulovligt eller uetisk 

adfærd bringes frem i lyset. 

 

Alford (2007) argumenterer ligeledes ud fra et amerikansk perspektiv, da data fra interviews med medlemmer 

af en støttegruppe for whistleblowere nedsat af den amerikanske regering (Alford, 2007:227f). På baggrund af 

disse interviews konkluderer Alford at whistleblowing ikke kan ses som et dilemma, lig det Jubb og Olesen 

beskriver, men i stedet bør anskues som et Choiceless Choice, hvor whistlebloweren ikke oplever at have et 

valg i situationen, hvor kritisabel adfærd observeres (ibid.). Alford udtrykker det som en form for moralsk 

styret tvang, hvor moralen tager magten over subjektet, som dermed ikke er i stand til ikke at whistleblowe: 

“Not many of us know what it is like to be overwhelmed by our own beliefs [...] because this type of freedom 

comes frighteningly close to compulsion, so we blink and call it choice” (ibid.:227). Whistlebloweren vil, 

ifølge Alford, altid føle at organisationen er hævngerrig, hvilket ikke nødvendigvis er en fejlfortolkning, da 

organisationen ofte vil søge at udøve repressalier (ibid.:231f). Alford argumenterer for, at whistlebloweren 

efter tvangshandlingen oplever et tab af moral, hvis denne ikke oplever, at der er en intention om at udbedre 

kritisabel adfærd i organisationen. Dette tab af moral kan føles som tabet af kærlighed til verden og gør livet 

meningsløst: 

 

”We make the world meaningful with our love, and the world makes our lives meaningful by being lovable. 

When one partner fails, both do. The meaning of life depends upon our ability to remain in a love affair with 

the world. Like any long-term love affair, this means that the world must love us back, even if this only means 

remaining worthy of our love” (ibid.:239). 

 

Alford bidrager således til forskningen med en betragtning af, at whistlebloweren ikke har et valg, men snarere 

er underlagt en etisk ‘tvangstanke’, som whistlebloweren ikke kan undgå, men som kan forklares i person-

lighedstræk hos individet.  

 

Kontroversen i forskningsfeltet omkring begrebsliggørelsen af whistleblowing er primært understøttet af nord-

amerikansk forskning, hvorfor ovenstående litteraturgennemgang tydeliggør vores antagelse om, at forsknin-

gen i whistleblowing som fænomen overordnet er domineret af denne tradition. 
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2.2: Hypotesetestning og normative handleforskrifter  

De personlighedstræk, som hos Alford tilskrives whistlebloweren gennem moralsk tvang, er forsøgt forklaret 

af Miceli & Near (1988). Ved at opstille en række hypoteser forsøger forfatterne at identificere den generelle 

whistleblowers personlighedstype og forklarer, hvordan dennes adfærd typisk er styret af prosociale intentio-

ner (Miceli & Near, 1988:268). Med prosocial menes der, at whistlebloweren foretager en indrapportering, for 

at forbedre elementer for den gruppe han eller hun er en del af: “Whistle-blowers call attention to questionable 

practices in order to help the present and potential victims or to benefit the organization because they believe 

the activity is not consistent with the organization’s shared values” (ibid.). I denne forbindelse trækker Miceli 

& Near også på den nordamerikanske kontekst, da de anvender data, indsamlet af The US Federal Government, 

som analytisk datagrundlag (ibid.:269ff). Med hypotesetestning skriver Miceli & Near sig ind i en normativ 

tankegang, hvor handleforskrifter opstilles på baggrund af hypotesernes udfald. Blandt andet fastslår forfat-

terne, at det vil gavne organisationer at anvende indrapporteringerne proaktivt, så der skabes tillid til, at orga-

nisationen er kompetent til at håndtere og udbedre kritisabel adfærd (ibid.:278). Yderligere understreges det, 

at organisationer burde søge at institutionalisere etisk ansvar som en aktiv del af den organisatoriske hverdag, 

blandt andet i HR-processer, så den prosociale adfærd styrkes (ibid.). 

 

Hypotesetesting i whistleblowerforskningen er ligeledes en metode, som Barnett (1992) anvender i sine un-

dersøgelser af, hvilke organisatoriske karakteristika der kan have en indflydelse på whistleblowerens handlin-

ger (Barnett, 1992). Barnett opstiller tre hypoteser om, at organisationers størrelse, medarbejdernes organise-

ringsgrad i blandt andet fagforeninger, samt den industri, organisationen opererer i, alle kan have indflydelse 

på, hvorvidt whistlebloweren vælger at gå eksternt med sin viden (ibid.:950ff). Undersøgelsen, der bygger på 

en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, viser, at whistleblowere fra store organisationer med en høj organi-

seringsgrad, er mere tilbøjelige til at gå eksternt når kritisabel adfærd observeres, end de whistleblowere, der 

kommer fra mindre og uorganiserede organisationer (ibid.:956). Barnett opstiller, lig Miceli & Near, en række 

normative handleforskrifter, blandt andet at organisationers HR-praktikere bør ændre på strukturelle og kultu-

relle elementer i organisationen for at sikre, at whistlebloweren rapporterer internt og i højere grad vil vælge 

at indgå i dialog med ledelsen, hvis noget uetisk eller ulovligt observeres (ibid.). Ifølge Barnett bør HR-prak-

tikere sikre, at medarbejderne er bevidste om organisationens værdier, så de vælger at agere og rapportere ved 

brud på disse, hvormed ledelsen bliver i stand til at reagere hurtigt, når kritisabel adfærd indrapporteres (ibid.).  

 

Elliston (1982) opstiller ligeledes en række hypoteser relateret til spørgsmålet om, hvorvidt whistlebloweren 

bør være anonym eller ej (Elliston, 1982:171). Ellistons argument er, at aktører omkring den anonyme whist-

leblower anskuer ham eller hende som værende illoyal over for den sociale gruppe, de alle indgår i, hvis ikke 

whistlebloweren vælger at stå frem med navns nævnelse (ibid.). Paradokset i at whistlebloweren forsøger at 

være anonym, imens han eller hun offentliggør andres kritisable adfærd, resulterer i, at opmærksomheden 
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rettes mod whistleblowerens motiver og personlige integritet, frem for indrapporteringens indhold (ibid.). 

Herigennem opfattes anonym whistleblowing som noget, der ikke blot er dårligt for organisationen, men også 

samfundet og potentielt whistlebloweren selv (ibid.:168). Elliston stiller sig i opposition til denne forståelse, 

da han ikke anskuer anonym whistleblowing som noget, der nødvendigvis medfører negative konsekvenser 

for de implicerede (ibid.). Et af Ellistons argumenter er, at anonym whistleblowing kan retfærdiggøres, hvis 

de kritisable forhold, der whistleblowes om, er af seriøs karakter, der kan have markant indvirkning på indivi-

der, organisationer eller samfundet (ibid.:171). Yderligere mener Elliston, at anonym whistleblowing er for-

delagtigt hvis whistleblowerens indrapportering omhandler en person, som står whistlebloweren nær, såsom 

en ven eller et familiemedlem (ibid.:171ff). Afslutningsvist pointerer Elliston, at anonym whistleblowing kan 

retfærdiggøres i situationer hvor whistlebloweren risikerer at blive udsat for repressalier (ibid.:172). På bag-

grund heraf konkluderer Elliston, at de førnævnte negative antagelser omkring anonym whistleblowing er 

uberettigede, da der vil være situationer hvor whistlebloweren ikke kan se andre udveje (ibid.:172ff). 

Hypotesetestning ses ligeledes hos Somers & Casal (2011), der gennem kvantitative studier undersøger, hvor-

dan intentionen, om at whistleblowe, påvirkes alt efter hvilken form for kritisabel adfærd, der observeres (So-

mers & Casal, 2011:153). Studiet bunder i en amerikansk spørgeskemaundersøgelse som viser, at en stor del 

af medarbejdere (45%), der observerer kritisabel adfærd, ikke indrapporterer, hvis de er af den opfattelse, at 

ledelsen ikke kan imødekomme og udbedre problematikken (ibid.:160). Denne problematik er belyst af Miceli 

& Near (1992) der argumenterer for, at tilliden til hvorvidt organisationen er kompetent til at håndtere indrap-

porteringer er afgørende for, om medarbejderen vælger at whistleblowe (Miceli & Near, 1992:110ff). Beteg-

nelsen Locus of Control skal forstås som følelsen af at være i kontrol over situationens udfald, hvilket kan have 

en indvirkning på, om whistlebloweren vil indrapportere internt eller eksternt, hvilket vurderes ud fra den 

erfaring whistlebloweren har med måden, hvorpå ledelsen håndterer indrapporteringer (ibid.).   

 

2.3.1: Den normative strømning 

Flere steder i forskningen kan der ligeledes spores et normativt tema omhandlende, hvordan whistleblowing 

bør anskues ud fra et ledelsesperspektiv. Miceli et al. (2009) opstiller gennem best practice forskrifter måder 

hvorpå whistleblowing, whistleblowerordninger og en konstruktiv respons på indrapporteringer fra ledelsens 

side vil være til gavn for organisationer (Miceli et al., 2009:379). Miceli et al., argumenterer blandt andet for, 

at whistleblowerordninger kan være en løsning på problematiske forhold, som medarbejderne observerer og 

ikke har incitament til at gå eksternt med (ibid.:382). Dette kan sikre organisationens omdømme og spare 

retslige omkostninger, hvis indrapporteringerne behandles og beholdes internt i organisationen gennem ord-

ninger (ibid.:380). Formår ledelsen at anvende indrapporteringerne konstruktivt, kan dette medføre en forbed-

ring af organisationens kultur, som i sidste ende kan resultere i øget medarbejdertilfredshed og loyalitet 

(ibid.:383). Miceli et al. argumenterer for, at det er misforstået at anskue truslen om repressalier som en 
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forhindring for, at indrapporteringer vil forekomme, da undersøgelsen viser, at det tværtimod kan have den 

modsatte effekt (ibid.:385). Som forklaring herpå trækker forfatterne på eksemplet om den amerikanske bio-

kemiker Dr. Jeffrey Wigand, der offentliggjorde information om uetisk adfærd i tobaksgiganten Brown & 

Williamsson i 1996, hvor han tidligere var ansat, på trods af at han blev udsat for livstruende repressalier 

(ibid.:380). Hertil stiller Miceli et al. sig kritiske overfor såkaldte ‘open door policies’, da de ikke mener at 

‘almindelige’, uofficielle personhenvendelser møder de nødvendige kriterier, der skal til, for at undgå potentiel 

bias og repressalier (ibid.:189). 

 

At have tydeligt definerede kanaler for, hvordan indrapporteringer kan foretages samt at være transparente 

omkring efterforskningsprocedurer, viser sig i Miceli et al.’s undersøgelse at have en positiv effekt på antallet 

af indrapporteringer (ibid.:189). Dette bør, ifølge Miceli et al.’s best practice forskrifter, omfatte mere end blot 

politikker, der har til formål at afværge repressalier, og bør dermed ligeledes inkorporeres i andre dele af 

organisationens procedurer og politikker, såsom medarbejderhåndbogen, Code of Conduct og i organisatorisk 

introduktions- og undervisningsmateriale (ibid.:392). På den måde kan ledelsen kontinuerligt påvirke medar-

bejderne og skabe en ønskværdig standard for, hvad der er etisk og moralsk accepteret i organisationen, og 

dermed afføde en adfærd, der er holdbar på længere sigt (ibid.:384). Hertil stiller Miceli et al. sig kritiske 

overfor såkaldte ‘open door policies’, da de ikke mener at ‘almindelige’, uofficielle personhenvendelser møder 

de nødvendige kriterier, der skal til, for at undgå potentiel bias og repressalier (ibid.:189). Dog argumenterer 

Miceli et al. for, at ansvaret for at sikre en fair og konstruktiv proces, ikke kan placeres hos ledelsen alene, 

men ligeledes hos whistlebloweren (ibid.). Whistlebloweren skal have styr på de lovmæssige forudsætninger 

og sikre, at de nødvendige betingelser for beskyttelse relateret til indrapporteringen er til stede. Her henvises 

der blandt andet til whistleblowerens bevisbyrde, men ligeledes til lovgivning i England og Amerika som 

understreger, at sagen kun har merit hvis whistlebloweren agerer i ’god tro’, og at sagen kan have implikationer 

for det omkringliggende samfund, hvis ikke den bringes frem i lyset (Near and Miceli i Miceli et al., 2009:380). 

 

Den førnævnte retfærdige og konstruktive proces er belyst af Near et al. (1993), der udfordrer antagelsen om, 

at whistlebloweren ofte anses som én, der volder organisationen skade, og advokerer for, at denne stigmatise-

ring kan ændres, hvis whistlebloweren er i stand til socialt at retfærdiggøre sine handlinger (Bies i Near et al., 

1993:405). Antagelsen bygger på, at så længe whistlebloweren vælger af indrapportere på en retfærdig og 

anerkendt måde, som ikke skader organisationen unødigt, vil øvrige medlemmer af organisationen ikke ud-

sætte whistlebloweren for repressalier (Near et al., 1993:396). Derfor bør organisationer, ifølge Near et al., 

søge at fremme mønstre af social retfærdiggørelse således, at whistleblowing ikke er et valg, men derimod en 

pligt i den stilling, der udfyldes (ibid.:405f). Dette gøres gennem tre typer af social retfærdiggørelse: årsags-

retfærdiggørelse, redefinering af handlingen eller redefinering af den der gør skade (ibid.: 405). Årsagsret-

færdiggørelse kan forekomme, når pligten til at whistleblowe fremgår af jobbeskrivelsen. Ved reframing af 
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handlingen kan whistlebloweren trække på højere ideologiske strukturer, som dikterer handlingen i overens-

stemmelse med sociale normer eller lovgivning. Ved redefinering af den som gør skade, begrundes ansvaret i 

whistleblowerens stilling, hvormed medarbejdere kan udvise anger over for deres handlinger, idet de ikke har 

et valg, men er tvunget til at indrapportere qua deres stilling (ibid.:405). Disse sociale retfærdiggørelser kan 

være med til at øge opfattelsen af den processuelle retfærdighed hos andre organisationsmedlemmer 

(ibid.:406). Ved at fremme den processuelle retfærdighed for alle involverede parter ved brug af legalistiske 

mekanismer, som eksempelvis jobbeskrivelse, er det ikke længere et valg men derimod en stilling, der udfyl-

des. Near et al. pointerer, at det vil være hensigtsmæssigt for organisationer at fremme positive reaktioner på 

whistleblowing gennem krav til større imødekommenhed og ved at få whistlebloweren til at føle sig retfærdigt 

behandlet, da dette ifølge forfatterne, vil skabe en positiv organisatorisk norm omkring whistleblowere 

(ibid.:399). 

 

Vandekerckhove & Commers (2004) opstiller ligeledes en række normative handleforskrifter for, hvad ledel-

sen i organisationer bør gøre, når det kommer til whistleblowerordninger. I takt med at det vestlige samfund i 

dag i stigende grad uddelegerer ansvarsområder til private organisationer, vil omgivelsernes kompleksitet li-

geledes stige. Vandekerckhove & Commers argumenterer for, at hvis organisationer skal være i stand til at 

respondere tilstrækkeligt på omgivelsernes kompleksitet, er det nødvendigt, at ledelsen uddelegerer magt i 

form af beslutningsrettigheder til medarbejdere i den lavere ende af det organisatoriske hierarki (Vandekerck-

hove & Commers, 2004:255). Dette kan blandt andet ske gennem whistleblowerordninger, som kan sikre, at 

den øverste ledelse gøres opmærksom på kritisabel adfærd så hurtigt som muligt, da medarbejdere på alle 

niveauer i organisationen har muligheden for at ‘råbe vagt i gevær’ (ibid.:226). Argumentet er, at organisatio-

nen ikke kan forvente total loyalitet målrettet denne, da den ikke kan gengælde samme grad af loyalitet, gen-

nem eksempelvis garanti om livslang ansættelse (ibid.:229). Denne problematik bør, ifølge forfatterne, imø-

dekommes gennem institutionaliseringen af rationel loyalitet, som ikke relaterer sig til de ‘fysiske elementer’ 

i organisationen som for eksempel: hierarki, kollegaer og ledelsen, men i stedet omhandler loyalitet over for 

legitime organisatoriske elementer såsom missioner, visioner, værdisæt, som er nedfældet i organisationens 

Code of Conduct (ibid.). At opfatte loyalitet rationelt indebærer, at medarbejderen, der overvejer at whist-

leblowe, fortager en vurdering af, hvorvidt den observerede kritisable adfærd er et bidrag til missionen i orga-

nisationen, eller om adfærden, der observeres, divergerer fra samme og dermed bør indrapporteres (ibid.:230). 

En forudsætning for denne loyalitet er, at ledelsen til gengæld institutionaliserer whistleblowerordningen og 

selv efterlever de forskrifter, der er nedfældet i organisationens værdisæt og mission: 

 

”If top management, employees or the board of directors do not take the explicit set of mission statement, 

value statement, goals and code of conduct as the object of their loyalty, then the internal channels for raising 

concern will not be able to rectify wrongdoing” (ibid.:230). 
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Det er dermed ikke alene medarbejdernes opgave at agere rationelt, men ligeledes ledelsens opgave at respon-

dere tilstrækkeligt på potentielle bekymringer ved at institutionalisere whistleblowingen (ibid.:230ff).  

 

På baggrund af ovenstående kan vi udlede, at den amerikansk dominerede forskningstradition bærer præg af 

hypotesetestning, der, på baggrund af en overvægt af kvantitative undersøgelser, udmunder i normative hand-

leforskrifter for, hvordan ledelsen bør agere i relation til whistleblowing og formaliserede whistleblowerord-

ninger.  

 

2.3: Begrænset tværkulturelt perspektiv 

Eftersom majoriteten af den eksisterende forskning udspringer af en nordamerikansk forskningstradition, kan 

der opstilles et argument om, at der i forskningen ikke tages højde for kontekstuelle variabler i andre organi-

satoriske kontekster. Miceli et al., (2009) berører denne problematik da det præsenteres, at nationale og kul-

turbundne variabler, som lovgivning, økonomi samt måden kritisabel adfærd observeres og opfattes i organi-

sationer, har en indflydelse på ordningens anvendelse (Miceli et al., 2009:381). Miceli et al.’s argument er, at 

det der har vist sig at promovere whistleblowing i en amerikansk kontekst, som eksempelvis monetær beløn-

ning, ikke nødvendigvis gør sig gældende i andre nationale og kulturelle kontekster (ibid.:387). Denne pointe 

underbygges af Culiberg & Mihelic (2016), som ligeledes argumenterer for, at det tværkulturelle perspektiv 

på whistleblowing mangler i forskningen i whistleblowing globalt set (Culiberg & Mihelic, 2016:797). 

 

Et studie, der søger at imødekomme problematikken om fraværet af tværkulturelle studier, er foretaget af Park 

et al. (2008), der undersøger, hvorvidt nationalitet og kulturel orientering har en indflydelse på måden hvorpå 

whistleblowing opfattes (Part et al., 2008:929). Med udgangspunkt i en kvantitativ undersøgelse, foretaget 

med sydkoreanske, tyrkiske og engelske universitetsstuderende, undersøges de opfattelser, som er forbundet 

med whistleblowerens beslutningsproces (ibid.:930). Undersøgelsen viser, at der er en række kulturelle og 

nationale forskelle i opfattelsen af whistleblowing, idet præferencen for anonym whistleblowing er relativt 

svag i Tyrkiet og England, men meget stærk i Sydkorea. Dette indebærer, at etableringen af anonyme kanaler 

vil være mere fordelagtige i den sydkoreanske kontekst end i den tyrkiske og engelske (ibid.:937). På baggrund 

af forskningsresultaterne argumenterer forfatterne for, at whistleblowerordninger burde tage højde for, den 

indflydelse nationalitet og kulturel orientering har for den foretrukne måde at whistleblowe. Hvis ikke natio-

nalitet og kulturel orientering medtænkes, har det, ifølge Park et al., implikationer for måden, hvorpå politikker 

og organisatoriske praksisser udføres og opretholdes, da ordningerne bør skræddersyes, til den nationale spe-

cifikke kontekst de udspiller sig i (ibid.:937). Forfatterne understreger ligeledes, at kritisabel adfærd i især 

multinationale organisationer kan have vidtrækkende konsekvenser og studiet drager derfor opmærksomheden 
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hen mod nødvendigheden af, at organisationer er åbne over for nationale og kulturelle forskelle i måden hvorpå 

medarbejderne opfatter og reagerer på kritisabel adfærd, som kan imødekommes bedst muligt, hvis whistleblo-

werordningen og dens procedurer skræddersyes til konteksten (ibid.:938).  

 

Et andet studie, der berører whistleblowing i et tværkulturelt perspektiv, foretages af Pillay et al.  (2017), som 

med udgangspunkt i institutionel teori foretager en kvantitativ undersøgelse af intentionen bag whistleblowing 

i Sydafrika. Forfatternes bevæggrunde for kombinationen af institutionel teori og whistleblowing er, at den 

drivende kraft for whistleblower-handlingen ikke kun kan tilskrives individets værdier og egne etiske standar-

der, men ligeledes bør tilskrives en række institutionelle variabler, som blandt andet organisatorisk kultur og 

frygten for repressalier, der anses som en integreret del af medarbejderes beslutningsprocesser om, hvorvidt 

de skal whistleblowe eller ej (Pillay et al., 2017:437). Hypotesen der opstilles er, at intentionerne om at whist-

leblowe i høj grad påvirkes af institutionelle mekanismer (ibid.). Forfatterne argumenterer for at forskere, for 

at forstå whistleblowing, bør anskue fænomenet ud fra et individuelt, institutionelt og omverdens perspektiv, 

da man gennem de tre niveauer i højere grad vil være i stand til at forstå, hvordan forskellige mekanismer, 

såsom kulturelle forskelle, modstridende forventninger og isomorfisk pres kan påvirke opfattelsen af whist-

leblowing og intentionen bag handlingen (ibid.:437ff). Forfatterne pointerer, at koblingen mellem institutionel 

teori og organisatorisk adfærd til stadighed er begrænset (ibid.:424). Hvilket er en relevant betragtning i inde-

værende speciale, eftersom vores hensigt er at undersøge det pres caseorganisationerne møder i forbindelse 

med whistleblowerordningerne. Idet Pillay et al.'s undersøgelse behandler implikationerne ved implemente-

ringen af whistleblowerordningerne i modstridende kontekster, vil vi inddrage forfatternes dikotomiske iso-

morfi i specialet, hvilket præsenteres yderligere i specialets teorikapitel. 

 

Weiskopf & Tobias-Miersch (2016) udbygger Alfords forståelse af den moralske tvang og præsenterer ligele-

des, hvordan indrapporteringer til whistleblowerordninger ikke kan anses som et resultat af rationelle ledel-

sesredskaber, men i stedet skal anskues som et sted, hvor whistlebloweren har mulighed for at fremføre en 

sand og institutionaliseret kritik (Weiskopf & Tobias-Miersch, 2016:1621fff). Forfatterne sammenkobler 

whistleblowing med parrhesia - den frie, frygtløse og ærlige tale – og beskriver, at whistleblowing opstår i 

situationer, hvor asymmetriske magtrelationer er til stede (ibid.:1624). Parrhesia er derfor en særlig nedefra-

kommende kritik, som udfordrer instanser højere oppe i det organisatoriske system (ibid.). Med begrebet illu-

strerer de ligeledes, hvordan sandheden ikke er objektiv, men derimod kan konstrueres og rekonstrueres med 

udgangspunkt i en europæisk sag, hvor whistleblowerens ‘sandhed’ blev udfordret af andre sandheder 

(ibid.:1634). Whistlebloweren er derfor den person, som føler et grundlæggende behov for at bringe sandheden 

frem og herigennem udfordre de eksisterende magtpositioner i organisationen. Whistlebloweren risikerer dog 

at blive udsat for repressalier, da han eller hun således eksponerer sig selv, og derved: ”[...] becomes open to 
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criticism by others” (ibid.:1624) i forsøget på at få sandheden frem i lyset. De argumenterer altså for, at den 

kritik der fremstilles og reaktionen på den altid udspringer af den kontekst den fremstilles i (ibid.:1634).  

 

Som præsenteret i de forudgående afsnit, bærer de dominerende forskningsstrømninger omkring whistleblo-

wing præg af at være udformet i en nordamerikansk kontekst, med et overvejende fokus på normative handle-

forskrifter og kvantitative undersøgelser. Eftersom Pillay et al., Park et al. samt Weiskopf & Tobias-Miersch 

med deres undersøgelser identificerer kontekstuelle problematikker forbundet med whistleblowerordninger, 

finder vi det interessant at inddrage forskning, der relaterer sig til whistleblowerordninger i en dansk kontekst. 

 

2.4: Begrænset forskning i en dansk kontekst  

Sammenlignet med mængden af publikationer på verdensplan er forskning om whistleblowing og whistleblo-

werordninger i Danmark begrænset (Plessis, 2014:142). Du Plessis forankrer sin forståelse af whistleblowing 

i organisatoriske magtstrukturer og styringsrationaler og fokuserer på, hvordan organisationer de seneste årtier 

er begyndt at institutionalisere whistleblowing gennem formaliserede ordninger. Konkret tilskriver Du Plessis, 

som nævnt i indledningen, Enron-skandalen ansvaret for udbredelsen af deciderede whistleblowerordninger 

på globalt plan og præsenterer, hvordan ordningerne for multinationale virksomheder typisk er placeret hos 

store, globale operatører eller hos nationale advokatfirmaer (ibid.:147). Institutionaliseringen af whistleblo-

werordninger medfører en ændring i formålsforståelsen af whistleblowing, da formålet, som nævnt i indled-

ningen, ikke længere omhandler oplysningspligt til samfundets fordel, men i højere grad bliver et organisato-

risk ledelses- og styringsværktøj, hvis formål er risikominimering og beskyttelse mod dårlig omtale (ibid.:139). 

Det organisatoriske fokus flytter således blikket fra forholdet mellem individet og samfundet, til forholdet 

mellem individet og organisationen. De formaliserede whistleblowerordninger fungerer som organisationers 

sikkerhedsventil, da ordningerne, ifølge Du Plessis, skal forhindre, at fortrolig information gøres offentligt 

tilgængeligt og potentielt medfører pressedækkede skandaler (ibid.:147). Brugen af ordningen som sikker-

hedsventil kan ifølge Du Plessis anses som en organisatorisk fordel, til at minimere kritisabel organisatorisk 

adfærd, før det bliver synligt for offentligheden (ibid.:147f). Eller omvendt som en måde, hvorpå organisatio-

ner lukker sig om sig selv og hemmeligholder kritisable forhold for deres eget, og ikke samfundets, bedste 

(ibid.:149f). Whistleblowerordninger rejser derfor, ifølge Du Plessis, en række presserende spørgsmål omkring 

værdien af demokrati, offentlighed og organisatorisk styring, som hidtil ikke er berørt i forskningen og særligt 

ikke i en dansk kontekst (ibid.:150).  

 

At Du Plessis er det eneste peer reviewed dansk forankrede forskning, som har været muligt for os at indhente 

i vores litteratursøgning, vidner om, at forskningen i whistleblowing har et fravær af de ledelsesmæssige im-

plikationer, der er forbundet med implementeringen og opretholdelsen af whistleblowerordninger i en dansk 

kontekst.  
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2.5: Vores forskningsbidrag i en dansk kontekst 

Formålet med de forhenværende afsnit har været at identificere dominerende strømninger i den etablerede 

whistleblower forskning. Der er i forskningen først og fremmest tale om en amerikansk domineret forsknings-

tradition, der bygger på hypotesetestning og normative handleforskrifter. At whistleblowing, ifølge Du Plessis, 

i højere grad formaliseres i whistleblowerordninger som et organisatorisk ledelsesredskab vækker en nysger-

righed for, hvordan whistleblowing, som fænomen, hidtil har været sammenholdt med HRM. I litteraturgen-

nemgangen har forfattere opstillet handleforskrifter til hvad HR-afdelinger kan bidrage med for at skabe den 

mest optimale proces for både whistlebloweren og de personer der håndterer sagerne. Et fællestræk mellem 

disse er dog, at de alle anvender et klassisk personaleadministrativt blik på HR, og dermed ikke medtænker 

det ledelsesaspekt som kendetegner HRM i dag. 

 

Med vores akademiske faglighed forankret i HRM, betragter vi whistleblowerordningerne som et ledelsesred-

skab organisationer anvender, i håbet om at påvirke ledelsen af de menneskelige ressourcer. Som praksisfelt 

opererer HRM ud fra en forståelse af, at organisatoriske tiltag, som blandt andet whistleblowerordninger, skal 

defineres på baggrund af ledelsesinteresser og forretningsmæssige visioner (Holt Larsen et al., 2014:25). I 

HRM-feltet er der en antagelse om, at der med ledelsesværktøjer følger en række underliggende, organisatori-

ske rationaler, som kan påvirke ledelsen af de menneskelige ressourcer (ibid.:30ff). Denne antagelse fordrer at 

ledelsen aligner ledelsesredskaber- og rationaler med forretningsstrategien, for at opnå succes i implemente-

ringen af nye tiltag (Rousseau, 1995:200,221). Bévort & Poulfelt (2014) behandler to typer af organisatoriske 

rationaler, som vi i forbindelse med caseorganisationerne vil lægge os i forlængelse af, da disse har en indfly-

delse på hvordan organisationer opererer og forstår organisatoriske elementer såsom whistleblowerordninger. 

 

Det første rationale som Bévort & Poulfelt opstiller, udspiller sig i professionelle servicevirksomheder (heref-

ter: PSV), hvor medarbejderstaben er organisationens primære aktiv, idet der udbydes services, som udspringer 

af medarbejdernes viden (Scott, 2008 i Bévort & Poulfelt, 2015:103ff). Det professionelle rationale er derfor, 

med udgangspunkt i Freidson (2001), kendetegnet ved professionel ekspertviden og favorisering af professio-

nelle roller som offentlig autoriseret og “[…] guardian of a common good […]” (Bévort & Poulfelt, 2015:106). 

Hovedfokus er rettet mod  servicering af kunden og et øget fokus på ekspansion, effektivitet og positionering 

på markedet (ibid.). Ansættelsesforholdet under det professionelle rationale er uformelt og kollegialt, men 

langt fra egalitært da senioritet er afgørende og: ”[…] the partner is perceived as ‘God’” (ibid.:110). Autoritet 

er altså baseret på merit og position i organisationen. 

 

Det andet rationale Bévort & Poulfelts præsenterer er det bureaukratiske, som bunder i et Weberiansk ideal 

(1922), hvor fokus er på centralisering, standardisering af procedurer, transparente hierarkier, samt en 
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specialiseret og udspecificeret arbejdsfordeling (Weber i Bévort & Poulfelt, 2015: 104,109,121). Bureaukratiet 

søger at afhjælpe det faktum, at mennesker bringer diverse idiosynkratiske problemer med dem ind i organi-

sationen, hvilket bliver en trussel mod effektiviteten (Bévort & Poulfelt, 2015:108). Det bureaukratiske ratio-

nale identificeres typisk i klassiske produktionsvirksomheder, hvor ansættelsesforholdet er formelt, med en 

skarp distinktion mellem leder og medarbejder, og parternes råderum er afgrænset af de rammer, som bureau-

kratiet fastsætter (ibid.:110). Ud fra det bureaukratiske rationale bunder kvalitet i effektivitetsmålinger relateret 

til både finansielle og ikke-finansielle organisatoriske mål (ibid.:110). 

 

Bévort & Poulfelt præsenterer hvorledes modstridende rationaler kan konstruere en række spændinger internt 

i organisationer, som kan gøre det svært at implementere nye tiltag i organisationen (ibid.:102). Modstridende 

rationaler kan opstå i måden hvorpå organisatoriske aktører navigerer i et komplekst miljø, og kan være be-

grænsende, da de dirigerer aktørerne mod implicitte selvfølgeligheder, som ikke nødvendigvis er det strategisk 

ønskværdige i en given organisation (ibid.:106).  Hensigten med indeværende speciale bliver derfor at bidrage 

til forskningen ved at nuancere de, i indeværende kapitel, identificerede begrænsninger. Dette vil vi gøre gen-

nem anvendelsen af en eksplorativ kvalitativ undersøgelsesmetode, da denne metode ikke har været bemær-

kelsesværdigt anvendt i den eksisterende forskning, som i høj grad er præget af argumenter draget på baggrund 

af kvantitative undersøgelser. Yderligere ønsker vi at nuancere den eksisterende forskning fra et dansk per-

spektiv med antagelsen om, at der må være kulturelle og kontekstuelle elementer til stede, som kan påvirke 

måden hvorpå whistleblowerordninger anvendes og legitimeres. Med udgangspunkt i HRM-feltet vil vi un-

dersøge hvilke ledelsesrationaler der gør sig gældende i caseorganisationerne, og hvilken betydning disse har 

for ledelsen af menneskelige ressourcer, i relation til whistleblowerordningerne.  
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3.0 Metodologi 

I det forrige kapitel har vi præsenteret dominerende strømninger i den eksisterende forskning om whistleblo-

werordninger, samt identificeret begrænsninger i selv samme. På baggrund heraf har vi gjort os en række 

metodologiske overvejelser, som vil blive præsenteret i indeværende kapitel. Metodologi dokumenterer den 

viden som produceres i specialet, samt fastslår den videnskabelige gyldighed af de konklusioner og argumen-

ter, som fremlægges (Harboe, 2006:132). Hensigten med dette kapitel er derfor at præsentere de metodologiske 

overvejelser, som er gjort i forbindelse med indsamlingen og behandlingen af det empiriske materiale, der 

ligger til grund for besvarelsen af vores valgte problemformulering: Hvordan legitimerer og anvender Deloitte 

og Vestas whistleblowerordninger, og hvilke implikationer har dette for ledelsen af menneskelige ressourcer 

i en dansk kontekst? 

 

3.1: Videnskabsteori 

Videnskabsteori er anvisninger for, hvorledes videnskabelig viden bør produceres, og herunder hvilke kriterier 

denne skal leve op til for at være videnskabelig (Ingemann et al., 2018:31). Hvordan viden bør produceres 

afhænger af, hvad man undersøger, og dermed konstitueres genstandsfeltet, den videnskabelige fremgangs-

måde samt grundantagelserne for denne i en gensidig påvirkning af hinanden (Pedersen i Juul & Pedersen, 

2012:13f). Der knytter sig her både kriterier til hvornår viden er sand, og hvornår den er begrundet. Disse 

kriterier er dog ikke universelle men afhænger derimod af, hvilket videnskabsteoretisk paradigme, der tages 

udgangspunkt i og dettes ontologiske, epistemologiske og metodiske grundantagelser (Ingemann et al., 

2018:34f). 

 

3.1.1: De socialkonstruktivistiske kriterier for videnskabelse   

Antagelsen der ligger til grund for problemformuleringen er, at whistleblowerordninger er et ledelsesredskab 

implementeret på baggrund af en påvirkning fra en amerikansk kontekst med andre samfundsmæssige og nor-

mative forudsætninger, hvilket har en indvirkning på ledelsesrationalitet og anvendelsen i en dansk kontekst. 

Disse antagelser bygger på vores læsning af allerede eksisterende forskning om whistleblowerordninger. Som 

nævnt stiller vi os kritiske overfor den normative strømning, som identificeres igennem State of the Art, da 

den ignorerer medarbejderne som medskabere af ordningernes formålsbestemmelse og ikke tager højde for 

kulturelle forskelle. Vi vil derfor undersøge, hvordan ordningens eksistensberettigelse konstrueres ud fra et 

ledelses- og medarbejderperspektiv i en dansk kontekst. Genstandsfeltet undersøges ud fra et socialkonstruk-

tivistisk paradigme, da dette netop fokuserer på, hvordan forskellige aktører skaber mening sammen (Inge-

mann et al., 2018:46f). Fokus i specialet vil derfor være at identificere den sociale konstruktion af whistleblo-

werordningers eksistensberettigelse ved at fremanalysere: ”[...] de forestillinger og ideer og dermed den me-

ning, som mennesker agerer og reagerer ud fra” (ibid.:39). Meningsskabelse i et socialkonstruktivistisk 
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perspektiv repræsenterer kampe om at definere sandheder, som i sidste ende bliver handlingsregulerende for 

individet (Pedersen i Juul & Pedersen, 2012:190f). Ved at anskue meningsskabelse som handlingsregulerende 

kan vi, ud fra vores informanters forståelsesrammer i forhold til whistleblowerordninger, identificere, hvilke 

konsekvenser disse har for ledelsen af de menneskelige ressourcer. 

 

Inden for det socialkonstruktivistiske paradigme er der stor uenighed om det ontologiske spørgsmål om, hvor-

vidt den sociale verden er fuldt ud socialt konstrueret, eller om det blot er vores forståelse af den (ibid.:200f). 

Der tages i specialet ikke stilling til hvorledes selve ordningen er socialt konstrueret, idet vores interessefelt i 

analysen ikke omhandler, hvordan fænomenet oprindeligt er opstået, men derimod om whistleblowerordnin-

gers eksistensberettigelse og formålsbestemmelse rekonstrueres, når det overføres fra en amerikansk kontekst 

til en dansk. Vi har derfor en kritisk indstilling til viden, der identificeres som selvfølgeligheder, idet de epi-

stemologiske grundantagelser i paradigmet er, at viden er kontekstafhængig og skabes i sociale processer, samt 

at denne viden er konstituerende for social handling (ibid.:201). Dette gøres i specialet ved at sætte ledelsens 

rationaler op mod medarbejdernes for at undersøge, om opfattelsen af whistleblowerordninger er konsistent 

gennem organisationen, eller om fænomenet er mere komplekst end som så. Vi placerer os dermed inden for 

epistemologisk konstruktivisme, hvor det er den viden, der er om fænomenet, som konstrueres (ibid.). At viden 

er konstrueret, bygger på en forståelse af den som værende kontingent, hvilket betyder, at der ikke er én sand 

virkelighed, men derimod flere virkelighedsopfattelser, som sagtens kan være modstridende (ibid.:136). Sand-

heden bliver dermed, ifølge Juul & Pedersen, perspektivistisk - altså at sandheden afhænger at det perspektiv, 

man anlægger et fænomen (ibid.:188f). At viden betragtes som kontingent er relevant i forhold til vores posi-

tion som forskere, idet den viden vi producerer, også er påvirket af de forforståelser vi går til emnet med, da 

dette vil være med til at muliggøre nogle analyser, men begrænse andre. Disse forforståelser ligger blandt 

andet til grund for de førnævnte antagelser omkring genstandsfeltet. 

 

De forskellige videnskabsteoretiske positioner bevæger sig på et kontinuum med realisme og konstruktivisme 

som yderpoler. Med det socialkonstruktivistiske udgangspunkt adskiller vi os fra positivismen, der med sin 

realistiske ontologi søger at belyse universelle sandheder om én virkelighed (ibid.:110. Vi adskiller os ligeledes 

fra hermeneutikken og fænomenologien, idet disse positioner søger at nærme sig én sand virkelighed gennem 

fortolkning, og dermed interesserer sig for individets meningsskabelse og livsverden (ibid.:110). Vores inte-

resse ligger derimod i, hvordan denne mening skabes i samspil med andre, og vi anerkender dermed, at der 

findes flere virkelighedsopfattelser (Ingemann, 2018:46).    

 

3.2: Kvalitative metoder 

I indeværende speciale identificeres førnævnte virkelighedsopfattelser gennem en analyse af informanternes 

ytringer og rationalerne i Deloitte og Vestas, hvorfor vi har valgt den kvalitative metode til indsamling af 



 27 

empiri. Den kvalitative metode anvendes til at forstå og forklare individers meningsskabelse i relation til gen-

standsfeltet og er særligt velegnet til at ”[...] beskrive fænomener i deres kontekst og på den baggrund levere 

en fortolkning, der giver øget forståelse af fænomenet” (Justesen & Mik-Meyer, 2010:17). Kvalitative studier 

lægger vægt på kvaliteter, processer og betydninger, der hverken kan måles eller undersøges eksperimentelt. 

Metoden differentierer sig dermed fra den kvantitative, der ud fra et realistisk paradigme, søger at etablere 

materiale som gøres mål- og generaliserbart. Den kvalitative metode undersøger derimod konteksten, hvori et 

fænomen udspiller sig, samt hvordan aktørerne inden for denne kontekst konstituerer og forstår fænomenet 

(ibid.:42). Gennem kvalitative studier har vi kunnet indsamle dybdegående empiri, som har givet os adgang til 

flest mulige nuancer af forståelsen af whistleblowerordninger i Deloitte og Vestas gennem interviews og do-

kumentanalyse (Ingemann et al., 2012:151). Disse er tilsammen behjælpelige med at belyse, hvordan whist-

leblowerordningerne fremtræder, praktiseres og legitimeres i caseorganisationerne (Kristensen & Hussain, 

2019: 95). 

 

3.2.1: Casestudier 

Et ønske om at undersøge meningsskabelse i organisationer understøtter anvendelsen af casestudier (Flyvbjerg, 

2006:220ff). Casestudier er som metode særligt anvendelige til at undersøge og forstå komplekse fænomener, 

såsom whistleblowerordninger, da metoden giver adgang til en særlig kontekstafhængig viden, som ellers ikke 

ville være tilgængelig (ibid.: 221). Den kontekstafhængige viden åbner sig for os gennem informanternes me-

ningsskabelse omkring whistleblowerordningerne, og metoden bidrager derfor med dybde til forskningspro-

jektet, da fænomenet kan undersøges i den faktiske kontekst, hvori det udspiller sig (ibid.:222). Foruden me-

ningsskabelsen er vi ligeledes interesserede i de kontekstuelle faktorer der påvirker denne, i relation til whist-

leblowerordningerne. At medtænke konteksten, hvori et fænomen udspiller sig er fordelagtig for den kvalita-

tive undersøgelse, hvor grænserne mellem fænomen og kontekst til tider kan fremstå utydelige (Ramian, 

2007:24). Med vores socialkonstruktivistiske udgangspunkt giver casestudier os adgang til informanternes 

forskellige fortolkninger af samme fænomen “[...] med det formål at øge den gensidige forståelse og skabe 

klarhed over, hvor der er enighed og uenighed [...]” (Kristensen & Krogstrup i Ramian, 2007:29). 

 

I forbindelse med casestudiet har vi indledningsvist reflekteret over, hvilken casetype vi ønskede at bearbejde 

(Flyvbjerg, 2006:230). Ifølge Flyvbjerg kan casestudier anskues fra tre forskellige vinkler; den ekstreme, den 

paradigmatiske og den kritiske case (ibid.). Den ekstreme case er anvendelig, når en eksisterende pointe skal 

ekspliciteres på en dramatisk måde som enten særlig god eller særlig dårlig gennem casestudiet (ibid.:229f). 

Derudover præsenterer Flyvbjerg den paradigmatiske case, der er behjælpelig til at etablere en overordnet 

metafor eller etablere en forskningstradition for det område, som casen berører (ibid.). I undersøgelsen af vores 

erkendelsesinteresse har vi valgt at fokusere på den kritiske case, der defineres som en casetype, hvor forskeren 

arbejder ud fra forståelsen af, at hvis noget gør sig gældende i én case, gør det sig sandsynligvis gældende i 
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andre kontekster (ibid.). Den kritiske case kan derfor anvendes til at gøre elementer relateret til fænomenet 

generaliserbare, dog under den forudsætning, at casen er strategisk udvalgt til undersøgelsen (ibid.:230). Vores 

strategiske udvælgelseskriterier har været at undersøge whistleblowerordninger i organisationer, som opererer 

i en dansk kontekst. Samtidigt har vi udvalgt store organisationer, da vi antager, at der med en vis størrelse 

medfølger en række forankrede procedurer og politikker, hvis formål er at understøtte whistleblowerordnin-

gerne. Med ønsket om at undersøge ordningerne ud fra fænomenets mest favorable omstændigheder (Ramian, 

2007:85), har vi udvalgt Deloitte og Vestas, da vi antager, at whistleblowerordningerne i disse to organisatio-

ner må være veletablerede qua ordningernes tiårige virke.  

 

Udvælgelseskriterierne understøttes af en analytisk tilgang til generalisering, hvor vi abonnerer på Flyvbjergs 

forståelse af, at hvis analysen fremviser ligheder (eller forskelle) mellem Deloitte og Vestas’ legitimering og 

opretholdelse af whistleblowerordningerne, må dette gøre sig gældende for andre organisationer i lignende 

kontekster. Den analytisk generaliserende tilgang muliggøres gennem samspillet mellem vores indsamlede 

empiriske materiale og den udvalgte teoretiske ramme, hvorigennem vi søger at nuancere forståelsen af whist-

leblowerordninger som fænomen. Vi forholder os derfor abduktive, da vi med sammenkoblingen af teori og 

empiri søger at udlede analytiske sammenhænge, som kan anvendes til at forstå fænomenet på baggrund af de 

informationer, vi har til rådighed gennem meningsskabelsen (Fuglsang & Olsen, 2004:458f).  

 

3.2.1.1: Kvalitative semistrukturerede interviews 

Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at få adgang til beretninger fra informanterne, som giver 

indsigt i informanternes rationaliseringer omkring whistleblowerordninger (Poulsen i Kristensen & Hussain, 

2019: 97). Hertil skal det nævnes, med socialkonstruktivisme in mente, at det kvalitative interview i indevæ-

rende speciale ikke anvendes til at få indblik i informanternes individuelle følelser, men til at skabe viden om, 

hvordan ”[...] en person eller en gruppe af mennesker konstruerer sandhedsforståelse eller mening i interaktion 

med andre mennesker” (Pedersen i Juul & Pedersen, 2012:222). Således er de kvalitative interviews et meto-

disk værktøj, der udfolder sig som systematisk udførte samtaler, som følger et mere eller mindre struktureret 

design (Justesen & Mik-Meyer, 2010:53f). 

 

Formen på vores interviews har været en væsentlig overvejelse, da det ifølge Darmer & Madsen (2010) er 

vigtigt at vælge det design, som bedst muligt hjælper med at besvare den valgte problemformulering (Darmer 

& Madsen, 2010:221). Kvalitative interviews kan ”[...] befinde sig på et kontinuum fra det relativt ustrukture-

rede interview med få planlagte spørgsmål til det helt stramt strukturerede interview med meget styrende 

spørgsmål [...]” (Brinkmann & Tanggaard, 2010:34). I indeværende speciale placerer vi os metodisk imellem 

disse yderpunkter og foretager semistrukturerede interviews, da vi således får mulighed for at ramme balancen 

mellem ”[...] struktur og styring på den ene side og muligheden for løbende situationstilpasning på den anden” 
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(Darmer & Madsen, 2010:222). Dette fordrer fleksibilitet i interviewsituationen, som vi fandt særligt anven-

delig, idet vi, med inspiration i Justesen & Mik-Meyer, søgte en “[...] tilgang, der stimulerer ny viden og 

samtidig har en række på forhånd udvalgte temaer, man ønsker sine interviewpersoners refleksioner om” (Ju-

stesen & Mik-Meyer, 2010:55f). 

 

3.2.1.2: Interviewtyper 

Til indeværende speciale har vi udelukkende foretaget en-til-en interviews og har derfor fravalgt fokusgrup-

peinterviews, da denne interviewtype kan besværliggøre informanternes anonymitet og risikere at påvirke in-

formanternes udsagn mod det der er socialt acceptabelt og ikke deres reelle refleksioner om whistleblowerord-

ningerne (Kristensen & Hussain, 2019:133). Fra empiriindsamlingens begyndelse har det været målsætningen 

at møde flest mulige informanter gennem face-to-face interviews. Denne interviewtype har klare fordele, da 

vi ved at være fysisk til stede sammen med informanten får mulighed for relationsopbygning samt aflæsning 

af non-verbal kommunikation (Ingemann et al., 2018:154). Grundet geografiske omstændigheder har det ikke 

muligt at foretage alle interviews face-to-face. Derfor har vi yderligere anvendt telefoninterviews samt com-

puterstøttede interviews via Skype (ibid.). Ved telefoninterviews udfordredes dialogen ved, at man ikke har 

mulighed for at se informanterne i øjnene, hvilket kan gøre det svært at vurdere, om informanten er færdig 

med at besvare et spørgsmål (ibid.:155). Dette gjorde sig særligt gældende i et telefoninterview med én af 

informanterne, hvor vi flere gange afbrød informanten unødigt ud fra opfattelsen af, at svaret var givet. Det 

viste sig dog, at informanten blot tænkte længe over sine svar. Ved computerstøttede interviews kan der opstå 

uforudsete tekniske problemer (ibid.). Dette gjorde sig gældende i ét interview, hvor informanten ikke tidligere 

havde anvendt Skype og dermed ikke vidste, hvordan man deltog i et opkald. På trods af disse udfordringer 

blev de respektive interviews alligevel gennemført uden negativ indflydelse på empiriens kvalitet. 

Pilot- og ekspertinterviews 

Som forarbejde til specialet har vi foretaget et face-to-face pilotinterview med Copenhagen Business School, 

da institutionen for nyligt har implementeret en whistleblowerordning. Dette blev gjort for at afprøve vores 

interviewguide i en konkret organisatorisk kontekst, inden vi skulle foretage vores reelle interviews i caseor-

ganisationerne. Efterfølgende tilrettede vi interviewguiden på baggrund af erfaringer relateret til spørgsmåle-

nes styrke (Darmer & Madsen i Darmer et al., 2010:270). Forinden pilotinterviewet foretog vi tre face-to-face 

ekspertinterviews, med hensigten om at opnå større forståelse omkring betingelserne for whistleblowerordnin-

ger og whistleblowere. Det første af disse er foretaget med Professor in Business Law Peter Bowall fra Uni-

versity of Calgary, der, gennem sin omfattende forskning i whistleblowerlovgivning, gav os muligheden for 

at forstå whistleblowing i en nordamerikansk kontekst mere dybdegående.  
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De øvrige ekspertinterviews er foretaget med whistleblowere fra to profilerede sager. Den første af disse, An-

ders Wejrup anses, grundet sin rolle i Nordisk Fjer-skandalen, som værende danmarkshistoriens første whist-

leblower (Bilag 2:3). Den sidste af ekspertinformant er Anders Koustrup Kærgaard, der som efterretningsof-

ficer i Forsvaret offentliggjorde en video der viste, hvordan danske soldater havde observeret tortur og over-

greb mod civile i Irak-krigen. I dag er Kjærgaard formand for interesseorganisationen Veron, der - som nævnt 

i indledningen - rådgiver whistleblowere og advokerer for mere whistleblower relateret lovgivning i Danmark, 

der blandt andet skal sikre whistleblowere mod repressalier (Bilag 2:16). 

 

Vores tilgang til disse to interviewtyper var eksplorativ, da vi foretog dem i den indledende fase hvor vores 

viden omkring whistleblowerordninger var begrænset (Darmer & Madsen i Darmer et al., 2010:217). Hensig-

ten var at få kendskab til forskellige elementer relateret whistleblowing som fænomen for at skabe bedre for-

ståelse for de kontekstuelle forskelle samt hvilke konsekvenser whistleblowing kan medføre. Den eksplorative 

tilgang er særlig anvendelig som baggrundsinformation, når mere dybdegående, kvalitative interviews forbe-

redes, hvilket ligeledes har gjort sig gældende i indeværende speciale (ibid.). Ekspertinterviewene bliver ind-

draget i perspektiveringen. 

 

Eliteinterview 

Informanter med elite status kan ifølge Kvale & Brinkmann være karakteriseret ved at være ledere i en orga-

nisatorisk kontekst som beklæder magtfulde stillinger (Kvale & Brinkmann, 2008:167). Informanter i elitein-

terviews kan forinden interviewet have forberedt indlæg der fremmer synspunkter i deres favør, hvilket stiller 

høje krav til os som forskere, idet vi skal være i stand til at udfordre udtalelserne (ibid.). I udvælgelsen af 

eliteinformanter i henholdsvis Vestas og Deloitte har vi foretaget en formålsbestemt udvælgelse, for at kunne 

give det bedste indblik i undersøgelsesgenstanden og skabe “[...] overensstemmelse mellem problemformule-

ringen og dem, der skal belyse den” (Neergaard, 2010 i Ingemann et al., 2018:166). Da formålet med elitein-

terviews i caseorganisationerne var at opnå et ledelsesperspektiv på implementeringen og vedligeholdelsen af 

whistleblowerordningen, var det relevant at udvælge informanter, der netop besidder en ledende position i 

forbindelse med ordningerne (Ingemann et al., 2018:167).   

 

Jan Bo Hansen er partner og Reputation & Risk-leder i Deloitte Danmark og Deloitte Nordic. Stillingsbeteg-

nelsen indebærer et ansvar for risk management, lovgivning, regulering, etik, uafhængighed og kvalitetskon-

trol i Danmark og i Norden. Herunder er han ansvarshavende på Deloittes whistleblowerordning. Jan Bo er 

ligeledes medlem af Revisorkommissionen og tidligere medlem af IAASB, der udsteder internationale revisi-

onsstandarder (Deloitte.dk). Samarbejdet med Deloitte er etableret gennem et af specialegruppens medlemmer, 

som har studiejob i organisationen. Dette gav os adgang til både interne systemer og kolleger, som har været 

behjælpelige med at besvare spørgsmål og etablere kontakt til mulige informanter fra andre afdelinger i 
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organisationen. Grundet denne tilknytning, var det nemt at fastsætte interviewet med Jan Bo og de øvrige 

medarbejdere. Interviewsituationen med Jan Bo blev dog udfordret, idet hans tid var begrænset grundet afslut-

ningen af en revision for en stor kunde. Vi havde derfor begrænset mulighed for, at stille opfølgende spørgs-

mål, hvilket besværliggjorde vores forsøg på at udfordre Jan Bos udtalelser, som kunne føre til nye indsigter 

(Kvale & Brinkmann, 2009:167).  

 

Kontakten til Vestas blev etableret gennem vores netværk, konkret via vores specialevejleders forslag, samt 

egne private relationer. Vores oprindelige intention var at foretage et eliteinterview med den ansvarshavende 

for whistleblowerordningen i Vestas, Jens Ole Legart, men det var vanskeligt at aftale et møde med ham grun-

det hans unikke position og hemmeligholdte rejsekalender (Littig, 2009 i Ingemann, 2018:173). Derfor etab-

lerede vi kontakt til Karinna Alexandra Bardenfleth, Compliance Professional i Vestas’ Compliance og CSR-

afdeling, der qua sin position har stort kendskab til whistleblowerordningen. Karinna indvilligede i et inter-

view, med det forbehold at få tilsendt spørgsmålene på forhånd, så hun kunne konferere med Jens Ole for at 

sikre sandfærdigheden i hendes besvarelser. Selvom vi aldrig havde direkte kontakt med Jens Ole, fungerede 

han som dørvogter gennem hele processen, hvilket indebar at han havde beslutningskompetencen til enten at 

nægte eller tillade os adgang til elementer der kan have etiske implikationer for Vestas (Ingemann et al, 

2018:171). Selvom Jens Ole potentielt kunne have bidraget med et mere indgående kendskab til whistleblo-

werordningens funktion, var en fordel ved Karinnas deltagelse at hun kunne bibringe med viden om ledelses-

rationaler og interne strategier, som Jens Ole ikke nødvendigvis ville have kunnet.  

 

Medarbejderinterviews 

Til medarbejderinterviewene i Deloitte har udvælgelseskriteriet i nogen grad været formålsbestemt, idet vi 

ønskede en spredning af erfaring i organisationen og et vist kendskab til forretningen. Vi ønskede ikke at 

afgrænse os yderligere, idet vi i relation til forståelsen af whistleblowerordningen betragter medarbejderne 

som én sammenhængende gruppe, og i specialet ikke har til hensigt at sammenligne personlige karakteristika 

udover de førnævnte variabler (Ingemann et al., 2018:168). Med henblik på forståelsen af fænomenet er det 

derfor ikke relevant for undersøgelsen, præcis hvilke medarbejdere vi fik adgang til. Da én af gruppens med-

lemmer arbejder i Deloitte fik hun ved hjælp af en kollega i HR tilsendt en personaleliste over potentielle 

informanter der sandsynligvis kunne afsætte tid til et interview. Informanterne i Deloitte har alle mellem 0 - 9 

års anciennitet og refereres til under følgende pseudonymer:  

 

Kim, Gerd, René, Alex, Luca. 

 

I Deloitte havde yderligere vi en unik mulighed for at interviewe en informant, der har gjort brug af whist-

leblowerordningen, hvilket vi betragter for værende et særligt udvælgelseskriterium (ibid.). Informanten 
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adskiller sig ved at være den eneste af medarbejder-informanterne, der har været igennem whistleblowerpro-

cessen. Interviewet er modsat de øvrige beskrivende, idet oplevelserne fungerer som baggrundsinformation 

om det fænomen, der undersøges, og kan således holdes op imod både ledelsens og medarbejdernes forvent-

ninger til whistleblowerprocessen (ibid.). Informanten er Chris, som ligeledes har mellem 0 - 8 års anciennitet.  

 

Til medarbejderinterviews i Vestas var udvælgelseskriteriet præget af ‘bekvemmelighed’, idet vi havde be-

grænset adgang til organisationens medarbejdere (ibid.:169). Indledningsvist formulerede vi en invitation som 

Karinna videresendte til medarbejderne, som kunne have en interesse for specialet. Dette resulterede i en enkelt 

tilbagemelding, hvilket medvirkede at vi, med Karinnas accept, selv kontaktede bekendte i Vestas. Disse in-

vitationer medførte yderligere fem positive tilbagemeldinger, men kun to reelle interviews, da tre af informan-

terne meldte fra i sidste øjeblik. Informanterne i Vestas har alle mellem 0 - 10 års anciennitet og refereres til 

under følgende pseudonymer:  

 

Nikola, Bo, Lykke. 

 

Whistleblowing er, som præsenteret i indledningen og State of the Art, et omdiskuteret og følsom emnet, og 

grundet denne følsomhed har vi valgt at anonymisere alle medarbejder-informanterne fra Deloitte og Vestas, 

for at mindske risikoen for potentiel skade eller kompromitterende situationer. Vi har derfor tildelt medarbej-

derne tilfældigt udvalgte, pseudonymer, som alle er godkendte unisex navne, samt sløret stillingsbetegnelser 

og anciennitet, således det ikke er muligt at spore dem på hverken stilling, arbejdsområde eller køn (Kvale & 

Brinkmann, 2008:91f). Til ekspert- og eliteinterviewene er alle informanterne blevet tilbudt anonymitet, men 

hertil har alle takket nej, hvorfor vi har valgt beholde deres rigtige identiteter.  

 

3.2.1.3: Vignetmetoden 

Interviewene med medarbejdere i Deloitte og Vestas er indledt med en vignet (Bilag 3:6), der indebærer kort 

beskrevne cases af sociale situationer relateret til whistleblowerordningen, med dertilhørende holdningsbase-

rede spørgsmål som respondenterne skal tage stilling til (Ejrnæs & Monrad, 2012:13). Vignetten bibringer til 

nærværende speciale den fordel at kunne omsætte en abstrakt situation som whistleblowing, ved at belyse 

informanternes holdninger til whistleblowerordningerne gennem hypotetiske scenarier (ibid.:20). Da vi kun 

har én informant med ‘whistleblower-erfaring’, er vignetten en måde at fremsætte et konkret scenarie for de 

øvrige informanter, som de kan forholde sig til (Bilag 3:5). Idet casene er bygget op omkring fiktive personer 

der konfronteres med etiske dilemmaer, kan denne distancering berettige tabubelagte følelser eller holdninger, 

hvilket er hensigtsmæssigt i nærværende speciale, da emnet potentielt opfattes som sensitivt hos responden-

terne (Ejrnæs & Monrad, 2012:29).   
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Vi valgte at opdele vignetten i flere faser, hvor hændelsesforløbet udvikler sig og eskalerer over tid, for at 

undersøge, om nye faktorer havde indflydelse på informanternes holdning til handlingen der kunne foretages 

(ibid.:43). Vi udbyggede endvidere faseinddelingen med interaktivitet, således at fortsættelsen af vignetten 

afhang af respondenternes svar for at gøre den: “[...] mere realistisk end vignetter, hvor respondenten møder 

samme udvikling i casen uanset, hvad de svarer” (ibid.:45). Interaktiviteten viste sig at være hensigtsmæssigt, 

da der var forskel på hvor eskalerede scenarierne blev, før informanterne medgav, at sagen skulle indrappor-

teres. 

 

Det oprindelige formål med udarbejdelsen af vignetten var at fremsætte en kontekst for informanterne, men vi 

oplevede at der gennem interviewene blev draget paralleller til scenarierne, i informanternes forsøg på at ek-

semplificere holdninger og forventninger til whistleblowerordningen. Kombinationen mellem det kvalitative 

interview og vignetmetoden giver den fordel, at informanterne kan tilskrive situationen mening, og at man 

som forsker kan få et indblik i den forståelsesramme der trækkes på, når situationen udlægges (West i Ejrnæs 

& Monrad, 2012:28). Således blev informanternes manglende erfaring omkring whistleblowing en styrke, da 

de var medskabere af casens indhold gennem interviewet (Ejrnæs & Monrad, 2012:41). Omdrejningspunktet 

for vignetten er at åbne op for informanternes holdninger til hvornår, hvordan og hvorfor der skal indrappor-

teres i givne situationer på arbejdspladsen og dermed danne grundlaget for resten af interviewet (ibid.:33). 

Således giver vignetten og de resterende spørgsmål i interviewguiden et sammenligningsgrundlag for en ana-

lyse af differentieringen mellem ledelsens og medarbejdernes forventninger til whistleblowerordningen i de to 

caseorganisationer. 

 

3.2.1.4: Interviewguide 

Til vores kvalitative interviews har vi udarbejdet interviewguides, der fungerer som hjælpemiddel til at struk-

turere interviewet og sikre, at vi får de nødvendige svar for at kunne besvare den valgte problemformulering 

(Ingemann et al., 2018:173). Pilotinterviewet var som nævnt behjælpeligt til at indsnævre fokus og dannede 

grundlag for den endelige udformning af interviewguides til eliteinterviewene. Teorien er inddraget i udform-

ningen af interviewguides da metoder og teori qua vores abduktive tilgang går hånd-i-hånd i det kvalitative 

studie (Brinkmann & Tanggaard, 2010:37) Alle interviewguides indeholder forskningsspørgsmål relateret til 

overordnede temaer, der vil blive forsøgt afdækket, samt interviewspørgsmål der bidrager tematisk til produk-

tionen af viden med henblik på et dynamisk interviewsamspil (Kvale & Brinkmann, 2008:151). Hvor forsk-

ningsspørgsmålene er formuleret i et teoretisk sprog, tilgodeser interviewspørgsmålene informanternes hver-

dagssprog (ibid.). Der har således, grundet vores abduktive tilgang, været en konstant vekselvirkning mellem 

den empiriske virkelighed og vores teoretiske forståelse. De forskellige interviewguides er målrettet informan-

ternes placering i en af de ovenstående informantgrupper, og hver interviewguide har derfor ydet sit bidrag til 



 34 

indeværende speciale ved at give undersøgelsen et klart fokus, samt en tydelig afgrænsning (Ramian, 2007:57). 

Alle interviewguides er vedlagt som bilag (Bilag 3).  

 

3.2.1.5: Dokumentanalyse 

Som præsenteret inddrages dokumentanalyse som en del af specialets empiriske grundlag, der som metode er 

særligt anvendelig til at undersøge hvordan dagsordener italesættes i organisationer (Brinkmann & Tanggaard, 

2010:137). Til forskel fra semistrukturerede interviews, der bygger på informanternes rationaliseringer om-

kring et givent fænomen, bidrager dokumentanalysen med et overordnet perspektiv på organisatoriske ratio-

naler, som er forbundet med undersøgelsesgenstanden (ibid.:140). Et dokument defineres som værende “[...] 

sprog, som er fikseret i tekst og tid” (ibid.:138), og inkluderer således alle materialer, der kan tolkes som typer 

af formidling (ibid.). I indeværende speciale fokuseres der på skrevne dokumenter som: “[...] udgøres af sprog, 

der er nedskrevet og fastholdt som sådant [...]” (ibid.) og derfor opfattes, som værende en direkte meddelelse 

fra afsender til modtager - i denne sammenhæng fra ledelse til medarbejder og omverden (Høgsbro, 2008:13). 

Konkret inddrages og bearbejdes der fem dokumenter som empiri i indeværende speciale: 

 

Deloitte og Vestas’ Codes of Conduct (Bilag 4, Bilag 5) 

En Code of Conduct er et dokument indeholdende retningslinjer, for en organisations måde at drive forretning 

(Sheehy i Rhamin, 2019: 47). Organisationer udformer Codes of Conduct: “[...] to communicate behavioural 

norms which are accepted or rejected within a specific institutional context” (ibid.). Dokumenter af denne art 

indeholder typisk beskrivelser af det samfundsmæssige ansvar, organisationen forsøger at påtage sig (ibid.). 

En Code of Conduct bliver derfor en måde at kommunikere de etiske standarder, den forpligter sig til og bliver 

derfor et symbol på, hvad der er forventet og uacceptabel adfærd i organisationen (Rhamin, 2019:178). Em-

nerne der kan indrapporteres gennem whistleblowerordningerne, betragtes dermed som adfærd, der forbryder 

sig mod Code of Conduct. Afsenderen på Code of Conduct er henholdsvis ledelsen i Deloitte og Vestas og 

modtagerne er, udover medarbejderne i de to caseorganisationer, organisationernes samarbejdspartnere samt 

potentielle medarbejdere og kunder.  

 

Deloittes Non-Retaliation Policy (Bilag 6) 

Deloittes Non-Retaliation Policy er udformet af Deloitte Global og indeholder budskabet om, at repressalier 

mod medarbejdere, der i god tro indrapporterer noget gennem whistleblowerordningen, ikke er tilladt (Bilag 

6:1). Konkret fremgår det af dokumentet, hvordan alle – uanset placering i Deloittes organisatoriske hierarki - 

er ansvarlige for at indrapportere, hvis der observeres repressalier. Yderligere fremgår det hvordan Deloitte 

forpligter sig til at undersøge alle forlydender om repressalier og at dette vil ske med anonymitet for alle 

involverede: ”[...] to the extent possible and in accordance with local laws and regulations [...]” (Bilag 6:2). 

Det fremgår af dokumentet, at yderste konsekvens for den, der udøver repressalier, er ophævelse af 



 35 

ansættelseskontrakten. Afsenderen af dokumentet er Deloittes ledelse og modtageren er medarbejdere på alle 

niveauer af organisationen. Der er ikke formuleret lignende dokument i Vestas.  

 

Vestas’ Risk Criteria Matrix 

Vestas’ Risk Matrix er udarbejdet med formålet om at vurdere de konsekvenser, der er forbundet ved forskel-

lige typer af whistleblowersager. Matrixen er en kvadratisk formet tabel, indeholdende beskrivelser af forskel-

lige sager, som der kan indrapporteres om igennem EthicsLine, samt farvekoder til at definere alvorligheden 

af disse emner. Matrixen aflæses således, at der på den vandrette akse vurderes hvor høj sandsynligheden er 

for, at sagerne kan finde sted gentagne gange og den lodrette akse indikerer, hvor stor økonomisk konsekvens 

de forskellige sager kan medføre Vestas. Sager der både ligger højt på den vandrette og lodrette akse rammer 

‘det røde felt’ og kræver offentlige myndigheders involvering. Sager i det grønne felt, har lavere økonomiske 

konsekvenser og ligeledes lav sandsynlighed for, at de gentages. Dokumentet er udarbejdet med i samarbejde 

med Vestas’ stakeholders med formålet om, at kortlægge potentielle indrapporteringers signifikans og betyd-

ning for organisationen (Vestas.dk/årsrapport). Vi fik kendskab til dokumentet igennem interviewet med Ka-

rinna, men da det er et fortroligt dokument, vælger vi blot at referere til dokumentet, da vi ikke finder det 

forskningsetisk forsvarligt at vedlægge det som bilag. Der er ikke formuleret lignende dokument i Deloitte.  

 

Disse fire dokumenter er udvalgt da vi antager, at dokumenterne kan bidrage til analysen af de rationaler, som 

gør sig gældende i de to caseorganisationer. Denne antagelse bygger på en forståelse af, at organisationer 

producerer og anvender dokumenter: ”[…] med henblik på at fremstå som legitime over for omverdenen, og 

produktionen af en række dokumenter bliver derfor koblet til et ønske om at signalere rationalitet, ansvarlighed 

eller andre af de værdier, der er fremherskende i organisationens institutionelle verden” (Justesen & Mik-

Meyer, 2010:126). Yderligere har vi i udvælgelsen bevidst søgt efter dokumenttyper, der: ”[…] opnår en særlig 

central position via de sanktioner, som måtte være knyttet til dokumentet” (Brinkmann & Tanggaard, 

2010:142). Her kan de to Codes of Conduct samt Deloittes Non-Retaliation Policy placeres, da brud på disse 

medfører sanktioner mod den aktør som forbryder sig mod indholdet (Rhamin, 2019:18). 

 

Navex’ Benchmark Report (Bilag 7) 

Navex Global er en GRC-forhandler (Governance, Risk, Compliance), som hjælper kunder med at minimere 

risiko gennem en formaliseret whistleblowerordning, hvor indrapporteringer kan foretages både anonymt og 

med navns nævnelse (Navex.com). Navex’ Benchmark Rapport inddrages i indeværende speciale, da en do-

kumentanalyse af denne kan bidrage med et blik på, hvordan formaliserede whistleblowerordninger anvendes 

i praksis (Brinkmann & Tanggaard, 2010: 137). Ydermere er rapporten medtaget, da den skriver sig ind i sit 

felt med en særlig autoritet (ibid.:142). Dette spores, som et resultat af rapportens omfattende datagrundlag 

samt det faktum, at Navex Global er den største udbyder af formaliserede whistleblowerordninger på 
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verdensplan (Bilag 7:2). Rapporten er en årlig udgivelse indeholdende generaliseret data omkring brugerorga-

nisationernes antal af indrapporteringer, samt indrapporteringernes karakter. Derudover indeholder rapporten 

handleforslag til, hvordan organisationerne fremadrettet bør arbejde med whistleblowerordninger, for at for-

bedre deres etiske standarder. Afsenderen af dokumentet er Navex Global og modtageren er brugerorganisati-

onerne, som allerede har indgået samarbejde med Navex, men ligeledes potentielle, fremtidige kunder. 

 

Dokumenttyper 

Dokumenterne der inddrages i indeværende speciale kan kategoriseres som værende enten primære, sekun-

dære eller tertiære dokumenter (Brinkmann & Tanggaard, 2010:138). Kategoriseringen afhænger af, hvilke 

aktører et givent dokument cirkuleres blandt og på hvilket tidspunkt det cirkuleres (ibid.). Primære dokumenter 

florerer udelukkende blandt et begrænset sæt af aktører (ibid.). I indeværende speciale inddrages Vestas’ Risk 

Matrix som et primært dokument, da dette er noget Karinna har stillet os til rådighed og som ellers ikke er 

offentligt tilgængeligt. Tertiære dokumenter er, i modsætning til primære, tilgængelige for alle og er kende-

tegnet ved at være produceret ud fra en analyse af det fænomen eller begivenhed, som dokumentet refererer til 

(ibid.:139). Navex’ Benchmark Report er offentligt tilgængelig på Navex’ hjemmeside og kan placeres i den 

tertiære dokumentkategori, da undersøgelsen er foretaget bagudrettet med et analytisk formål for øje (ibid.). 

Afslutningsvist er de sekundære dokumenter, lig de tertiære, offentligt tilgængelige og er derfor i højere grad 

udfærdiget med offentligheden som en del af målgruppen (ibid.). Sekundære dokumenter er typisk hensigts-

erklæringer fra organisationer, hvorfor de to Codes of Conduct samt Deloittes Non-Retaliation Policy placeres 

i denne kategori (Brinkmann & Tanggaard, 2010:139ff). 

 

Når der tales kvalitetskriterier inden for dokumentanalyse, er fokus på hvorvidt dokumentet egentlig viser det, 

som det lover at vise og derfor, på den tiltænkte måde, kan være med til at besvare den valgte problemformu-

lering (Triantafillou i Kristensen & Hussain: 150). Et vigtigt element når det kommer til validitet i dokument-

analysen er derfor kildekritik, idet afsenderen af dokumentets intention afgør betydningen af det der fremstilles 

i dokumentet. Med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt er vi dog ikke interesserede i dokumenternes 

sandfærdighed, da der i socialkonstruktivismen ikke findes nogen sandhed, men derimod afsenders intention 

og fortolkningen af de virkelighedsopfattelser som fremstilles i dokumentet.    

 

3.3: Analysestrategi  

For at sikre god forskningsetik i casestudiet er argumentationen for bevægelsen fra data til konklusion en vigtig 

betragtning (Ramian, 2007:108). I udarbejdelsen af relevant viden fra det empiriske materiale, har vi gjort brug 

af Poul Bitch Olsens fortolkningstrin (Olsen, 2004:461). Under hvert trin har vi foretaget kvalitetsvurderinger 

relateret til delelementerne i det kvalitative studie under behandling. Denne analysestrategi strukturer de data-

kilder der er indhentet, for at kunne skabe gennemsigtighed i processen fra indsamling af empiri til konklusion 
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på specialets problemformulering. I følgende afsnit vil vi gennemgå de 6 fortolkningstrin og hvilke kvalitets-

kriterier der har gjort sig gældende for de respektive trin i vores behandling af det indsamlede datamateriale. 

 

 

Fig. 2 (Olsen, 2013:461) 

 

Praksis 

Det første trin er praksisniveauet, hvor empiriindsamlingen foregår med baggrund i den teoretiske forståelses-

ramme og problemstillingen (Olsen i Olsen & Fuglsang, 2004:460). I specialet er dette de kvalitative interviews 

og dokumentanalysen. Indsamlingen af empiri til specialet har strukket sig over en længere periode fra december 

2018 til april 2019. Fra empiriindsamlingens begyndelse har vi været styret af den abduktive slutningsform, da vi 

påbegyndte undersøgelsen gennem læsningen af avisartikler og relevant forskning på området (ibid.:458f).  

 

Data 

Analysen bevæger sig nu over på andet niveau i fremgangsmåden; det teoretiske niveau. Her bliver empirien til 

brug i analysearbejdet skabt ved visualisering af hvad der er foregået i interviewsituationen. Alle informanter gav 

samtykke til, at vi lydoptog hvert interview, med hensigten om efterfølgende at transskribere interviewenes ind-

hold. I forbindelse med transskriptioner var vi bevidste om, at det kan være vanskeligt at overføre den fysiske 

samtale til en skriftlig, fikseret form, da den fysiske samtale typisk er mere dynamisk og usammenhængende end 

den skriftlige (Kvale & Brinkmann, 2009: 210). Vi har derfor, af forståelsesmæssige årsager, udeladt fyldord som 

”øh” og ”hmm” fra transskriptionerne, da vi ikke foretager en konversationsanalyse (ibid.:203). Enkelte steder i 

transskriptionerne er der indsat ’[..., red.]’ med opklarende vendinger, på de steder, hvor det fremmer forståelsen 

af informanternes udtalelser. Dette er gjort, da der i den fysiske samtale er implicitte henvisninger til hvad der 

tidligere er sagt, som kan være svære at gennemskue på skrift (Kristiansen & Hussain, 2019:110). Grundet emnets 

følsomhed er der ligeledes anvendt ’[..., red.]’ i transskriptionerne i tilfælde, hvor informanterne omtaler personer 

eller konkurrerende virksomheder, som ikke har givet samtykke til at deltage i indeværende speciale (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 209). 

 

Information 

På dette trin har vi foretaget en meningskodning af empirien der omdannes til information ved at tematisere den 

indsamlede empiri (Olsen i Olsen & Fuglsang, 2004:460) I specialet benyttes primært begrebsstyret kodning til at 
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tematisere, da vi benytter os af koder fra den teoretiske ramme (Kvale og Brinkmann, 2009: 224). Grundet det 

abduktive slutningsgrundlag benyttede vi ligeledes datastyret kodning, da vi ønskede at være opmærksomme på 

nye emner, som kunne fremkomme i kodningen af interviewmaterialet (ibid.:225). Validiteten i fortolkningen af 

empirien afhænger af, hvorvidt der er kohærens mellem forskerens fortolkning og informantens ytring (Ingemann 

et al., 2018:39,60). Inden for det socialkonstruktivistiske paradigme kan der, som nævnt, ikke skabes sandhed, men 

derimod en ny forståelse af emnet, så validitetskriteriet relaterer sig i stedet til om metoden for fremanalysering af 

denne nye forståelse er kohærent (Pedersen i Juul & Pedersen, 2012: 221). Vi tager i analysen kritisk stilling til 

om ytringens mening relaterer sig til det undersøgte problem og dernæst om fortolkningen af ytringens mening kan 

indeholde andre plausible fortolkninger (Ingemann et al, 2018:61). Dette blev operationaliseret i de kvalitative 

interviews ved at undersøge bevæggrundene for informanternes svar gennem uddybende spørgsmål (ibid.:60). I 

analysen vil der fremgå både generelle tendenser ud fra informanternes svar, men diversitet i svarene vil ligeledes 

blive ekspliciteret, idet denne vekselvirkning mellem det generelle og unikke bidrager til at belyse genstandsfeltets 

kompleksitet. 

 

Informanternes besvarelser i det kvalitative interview kan være forbundet med et validitetsproblem idet: ”[…] 

holdninger til temaer angivet i korte vignetter, der vedrører sensitive emner, har en klar bias mod det socialt ac-

ceptable” (Ejrnæs & Monrad, 2012:152). Det har vi været, da det kan være vanskeligt for informanterne at udtrykke 

holdninger, der går imod normen i deres respektive organisationer, hvorfor forsøgte at omgå denne problematik 

ved at distancere informanterne fra casen, så hæmmende faktorer i deres eget arbejdsliv og accepterede normer 

blev tilsidesat (Ramian, 2007:107.). Holdninger informanterne giver udtryk for, siger i forlængelse heraf ikke nød-

vendigvis noget om, hvordan de vil reagere i praksis, da handlinger er underlagt begrænsninger såsom manglende 

ressourcer eller risiko for sociale sanktioner, gennem eksempelvis repressalier (Ejrnæs & Monrad, 2012.:153). En 

udfordring, vi mødte i forbindelse med vignetten, var at sikre, at informanterne forstod spørgsmålene ens, da sce-

narierne var hypotetiske og deres egen rolle i casen kunne synes utydelig for nogle. Denne problematik blev omgået 

ved at præcisere de faktorer, der var essentielle for forståelsen af konteksten scenarierne udspillede sig i (ibid.:14). 

Selvom vi i vignetten spørger ind til handlinger forbundet med brugen af whistleblowerordningerne, vil vurderin-

gen informanterne foretager, være afhængig af deres forestillinger om fænomenet, og de konsekvenser, de fore-

stiller sig, fænomenet vil få (ibid.:28). Selvom vi i interviewsituation har forsøgt at præcisere, for at fremme den 

samme forståelse hos alle informanter, er det af disse årsager ikke muligt at belyse hvorvidt der er overensstem-

melse mellem holdninger og handlinger. Vi kan derimod påpege handlingstendenser og værdier som er affødt af 

de faktorer, der gør sig gældende i caseorganisationerne i relation til whistleblowerordningerne (ibid.:35). 

 

Viden & teori 

Analysen bevæger sig derefter videre til næste fortolkningstrin nemlig viden. Den indsamlede empiri vurderes ved 

at hente betydningen fra bestemte teorier eller sammenhænge: “Viden er vurderingen af hændelsers og detaljers 
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betydning, hvor betydning kommer fra en bestemt sammenhæng og/eller teori” (Olsen i Olsen & Fuglsang, 2004: 

460). Forarbejdet til casestudiet tillægges stor værdi med hensyn til kvalitetssikring af analysearbejdet der sikres 

gennem en kortlægning af allerede eksisterende forskning relateret til emnet (Yin, 2014:11fff). I indeværende spe-

ciale er problemformulering og arbejdsspørgsmål et resultat af den indsigt, vi tilegnede os gennem udformningen 

af State of the Art, i form af identificerede mangler i forskningstraditionen. Ved at hente betydningen i bestemte 

teorier er næste fortolkningstrin også nået, da man på fortolkningstrinnet teori finder sammenhænge mellem den 

valgte teori i empirien. Hertil anvender vi udvalgte teorier til at åbne op for konstruktionen af whistleblowerord-

ningernes eksistensberettigelse ved at fremanalysere: ”[...] de forestillinger og ideer og dermed den mening, som 

mennesker agerer og reagerer ud fra” (Ingemann et al., 2018:39).  

 

Problemstilling 

Slutteligt besvares problemstillingen med en konklusion, og da er sidste fortolkningstrin nået. Denne problemstil-

ling: ”[…] bygger på en begrundet idé om verden, og den besvares med en konklusion, der omfatter flere begrun-

dede vurderinger” (Olsen i Olsen & Fuglsang, 2004: 460). En stadig herskende kritik af casestudier er, at genera-

lisering kun er muligt med udgangspunkt i kvantitet og statistiske rationaliseringer (Flyvbjerg, 2006:219). Kritik-

ken går på, at meningsskabelse ikke er fyldestgørende til at sige noget generelt om fænomener, da empirien der 

indsamles gennem casestudier, vil være underlagt subjektive og kontekstuelle fortolkningsgrundlag, som derfor 

ikke kan overføres til andre sammenhænge (ibid.). Dette argumenterer Flyvbjerg dog for er en misforståelse, da én 

case - så længe den, som tidligere nævnt, er strategisk udvalgt - sagtens kan belyse forståelsen af et fænomen 

(ibid.:219fff). 

 

3.4: Etiske overvejelser 

At arbejde kvalitativt, og særligt med et så følsomt emne som whistleblowing, medfører en række etiske overve-

jelser, som vil blive præsenteret i dette afsnit. Etik er et uomtvisteligt element i alle forskningshenseender, og er af 

særlig vigtig karakter, når datagrundlag bygger på individers personlige opfattelser af fænomener som placerer 

private ytringer i en offentlig arena (Brinkmann & Tanggaard, 2010:429). Dette står i stærk kontrast til den kvan-

titative undersøgelse, hvor ”[...] private og individuelle egenskaber skjules bag tal og gennemsnit [...]” (ibid.). 

Etiske spørgsmål i en forskningssammenhæng kan ifølge Brinkmann & Tanggaard opdeles i både mikro-og ma-

kroetiske problematikker (ibid.:439). I de følgende vil vi præsentere de refleksioner vi har gjort os i forbindelse 

med de to niveauer.  

 

De mikroetiske problematikker omhandler beskyttelsen af informanter (ibid.). For at imødekomme disse mikroeti-

ske retningslinjer har vi anvendt fire værktøjer til udarbejdelsen af interviewdesignet, som alle omhandler felter af 

usikkerhed og indebærer; informeret samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle (Kvale & Brink-

mann, 2008:88). Til medarbejderinterviewene modtog informanterne en invitation til interviewet, hvori det var et 
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bevidst valg fra vores side, at invitationen skulle indeholde sparsom information omkring specialets specifikke 

formål, da vi ønskede informanternes spontane overvejelser og helst ikke så, at de på forhånd havde forberedt sig 

og dermed potentielt var indstillet på specifikke svar (ibid.:89). De spontane overvejelser blev sikret gennem vig-

netten, hvorefter vi – inden inddragelsen af de forberedte interviewspørgsmål – briefede medarbejderne yderligere 

omkring interviewets formål. Her oplyste vi dem ligeledes om deres ret til – når som helst inden 15. maj 2019 – at 

trække sig fra undersøgelsen (ibid.:89). For at sikre en fælles forståelse af det informerede samtykke, gav vi efter 

endt interview en udførlig beskrivelse af undersøgelsesgenstanden for specialet og besvarede eventuelle spørgsmål, 

informanterne måtte have. Yderligere har vi, som tidligere nævnt, anonymiseret alle medarbejder-informanter for 

at undgå, at deres bidrag til specialet på nogen måde vil kompromittere dem andetsteds.  

 

Vores integritet som forskere er opretholdt ved at sikre den videnskabelige kvalitet af den viden der præsenteres 

gennem specialet (ibid.:93). Grundet det socialkonstruktivistiske udgangspunkt erkender vi, at vores forforståelser 

påvirker indholdet af den empiri der bearbejdes, hvilket kan medføre at ”[...] designet og undersøgelsens gennem-

førelse for en drejning, der vil være til fordel for bestemte antagelser” (Ramian, 2007:104). Vi har derfor forsøgt 

at undgå sådanne antagelser ved at diskutere hinandens fortolkninger af teorier og indholdet af det empiriske ma-

teriale, hvorigennem vi er nået frem til en fælles konsensus af henholdsvis materialets indhold og betydning. Gen-

nem hele specialeprocessen har vi været bevidste om, at selvom vi deler en fælles faglighed som HRM-studerende, 

har vi specialiseret os forskelligt gennem valgfag, hvorfor vi til tider har diskuteret ud fra forskellige fortolknings-

grundlag (ibid.). Vi har ligeledes været bevidste om gruppemedlemmets arbejdsrelation til Deloitte, og hvordan 

der i en sådan relation kan være forhold “[...] som man lægger mærke til, og andre [...] man måske ikke ser eller 

lægger mærke til i tilstrækkeligt omfang” (Darmer & Madsen, 2010:233). Med de ovenstående elementer in mente 

har vi derfor forsøgt at forholde os refleksivt og kritisk til potentielle bias ved kontinuerligt at udfordre hinandens 

overvejelser og argumenter (Ramian, 2007:104). 

 

Den makroetiske dimension vedrører forskningens implikationer for det omkringliggende samfund, altså hvilke 

større interesser forskningen tjener i forbindelse med publicering (Brinkmann & Tanggaard, 2010:439f). Den ma-

kroetiske dimension har særligt været en overvejelse for os i forbindelse med offentliggørelsen af specialet, da 

whistleblowing – som nævnt i specialets problemfelt – er et omdiskuteret emne i samfundet i dag. Det har derfor 

været en tommelfingerregel igennem hele processen, at de mikroetiske perspektiver skulle tilgodeses før de ma-

kroetiske, så vi med offentliggørelsen af specialet ikke kompromittere nogen unødigt, samtidig med at vi ydmygt 

kan håbe at påvirke forskningen gennem udarbejdelsen af nye perspektiver (ibid.:440). 
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4.0: Teoretisk ramme 

Argumenterne, som præsenteres i specialets analysedele, bygger på en række teoretiske ræsonnementer som, 

udover at hente inspiration fra 2.0: State of The Art, trækker på teorier som understøtter besvarelsen af pro-

blemformuleringen. Med udgangspunkt i det videnskabsteoretiske fundament arbejdes der med tre hovedteo-

rier som er understøttende for behandlingen af den præsenterede empiri. De udvalgte teorier har til formål at 

belyse, hvordan den sociale kontekst har en indvirkning på ledelsesrationalerne bag whistleblowerordningerne 

og hvorledes disse regulerer de organisatoriske aktørers handlen. Formålet med dette kapitel er, at præsentere 

de tre udvalgte teorier, institutionel teori, magtteori og teorien om psykologiske kontrakter for derefter at spe-

cificere anvendelsen af nøglebegreber i analysearbejdet. Bevæggrundene for kombinationen af de valgte teo-

rier bunder i ønsket om at berøre alle tre organisatoriske analyseniveauer; omverden, organisation og individ, 

da vi antager, at whistleblowerordninger som værende et globalt fænomen, påvirkes og opretholdes af omver-

denen såvel som organisationen og dens medlemmer: “The three levels shape an institution’s form and so 

assist the understanding of institutional mechanisms, expectations and pressures” (Pillay et al., 2017:427).  

 

4.1: Neoinstitutionel teori 

I det følgende teoriafsnit vil vi præsentere institutionel teori af Paul J. DiMaggio & Walter W. Powell (1991) 

samt Pillay et al.’s (2017) udbygning af denne teori. Den neoinstitutionelle typologi omkring isomorfier an-

vendes i analysedel 1 til at identificere, hvilken påvirkning der har været fra omverdenen, og hvilken indfly-

delse dette har på ledelsesrationalerne i caseorganisationerne. 

 

DiMaggio & Powell kritiserer eksisterende organisationsanalytiske paradigmer, der anser adfærd i organisati-

oner som et resultat af individets valg i isolerede sociale processer, og søger at tilbyde en teoretisk tilgang, 

som i højere grad indfanger den organisatoriske virkelighed ved at undersøge; ”how social choices are shaped, 

mediated, and channeled by institutional arrangements” (DiMaggio & Powell, 1991:2f). Forfatterne placerer 

sig inden for den institutionelle retning af organisationsanalyse der som udgangspunkt omfatter, at selvom 

organisationer opstiller rationaler for handlinger, så vil disse ikke bunde i en faktisk rationel analyse af situa-

tionen, men derimod i taget-for-givet-antagelser (ibid.:3). De stiller sig således kritiske overfor den økonomi-

ske institutionalisme der antager, at individer skaber en stabil og konsistent opførsel gennem et konstant forsøg 

på egennyttemaksimering, men samtidig er styret af bounded rationality, der begrænser den kognitive indsigt 

til at træffe beslutninger (ibid.). Denne kritiske stillingtagen til rationel egennyttemaksimering legitimerer det 

institutionelle blik i undersøgelsen af, hvorvidt whistleblowerordninger inkorporeres i danske organisationer, 

grundet et reelt behov eller om der ligger andre årsager bag, og i så fald, hvilke konsekvenser dette har for 

organisationen. 
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4.1.1: Den sociologiske institutionalisme 

Sociologiske studier inden for institutionel teori bygger på ovenstående kritik af den funktionalistiske tanke-

gang om at hvert organisatorisk element har en funktion der indgår i rationelle kausale sammenhænge. Fokus 

er i stedet på, hvordan institutioner komplicerer og samtidig skaber løsninger på givne problemer gennem en 

gensidig påvirkning mellem institutioner og organisatoriske aktører, hvilket bidrager med et mere procesori-

enteret blik på institutioner, samt deres rolle for samfundets øvrige aktører (DiMaggio & Powell, 1991:7fff). 

Den sociologiske tilgang kan opdeles i flere underretninger, men især den normative og kognitive tilgang er 

interessante for indeværende speciale, da disse retninger både favner den brede sociologiske tilgang, men li-

geledes begrænser den til et organisatorisk spektrum (ibid.:9ff).  

 

I indeværende speciale vil det primære grundlag være den kognitive, idet denne tilgang anser institutionalise-

ring som en samfundsmæssig proces, der sker interorganisatorisk. Organisationer udgøres her af løst koblede 

systemer af standardiserede elementer med delvis integrering, hvorfor det er deres strukturelle komponenter 

og regler der institutionaliseres. Den normative institutionalisme anser derimod den enkelte organisation som 

værende center for institutionaliseringen og dermed som en samlet organisk enhed (ibid.:14). Den kognitive 

er derfor velegnet til at belyse whistleblowerordninger som fænomen, idet fokus ikke er på, hvordan Vestas 

og Deloitte er institutionaliseret i sine omgivelser, men derimod hvordan whistleblowerordninger som organi-

satorisk element er institutionaliseret i Deloitte og Vestas under påvirkning fra omverdenen.  

 

Den kognitive tilgang anser organisationens omverden som sektorer, industrier og professioner (ibid.:13). Det 

er ved behandling af professioner at den normative tilgang opnår relevans, idet DiMaggio & Powell forklarer, 

at professionernes kamp bunder i formel uddannelse og reproduceres ude på arbejdsmarkedet. Professioner 

skal her forstås som den magtkamp medlemmerne i samme erhverv indgår i, for at definere forholdene og 

metoderne i deres arbejde og derigennem sikre, at fagligheden legitimeres i praksis (ibid.:70). Omverdenens 

påvirkning er i den kognitive tilgang subtil ved at ”[…] penetrate the organization, creating the lenses through 

which actors view the world and the very categories of structure, action and thought” (ibid.:13). Institutiona-

lisering skaber derfor grobund for ureflekteret og gentagende menneskelig handling, der opfattes som taget-

for-givet forskrifter i kognitive skemaer, samt kulturelle interorganisatoriske forståelser der konstituerer inte-

resser og aktører (ibid.:8,14f). Institutioner bliver altså de vaner, der får status som regler i social tænkning og 

handlingsregulering i organisationer (Ibid.:9). 

 

4.1.1.1: Isomorfier 

DiMaggio & Powell foretager i deres teori en rekonceptualisering af Max Webers Iron Cage, hvor kapitalis-

men, foranlediget af den rationelle tankegang, ses som et jernbur der indespærrer mennesket, hvilket i en or-

ganisatorisk kontekst manifesteres gennem bureaukratiet (DiMaggio & Powell, 1991:61ff). Da bureaukratiet 
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er så effektiv en styreform i den kapitalistiske markedsøkonomi med profitoptimering og effektivisering for 

øje, er Webers argument, at denne styreform er umulig at slippe af med, når først den er etableret (ibid.:63). 

DiMaggio & Powell anerkender, at bureaukratiets udbredelse har været styret af denne rationelle tankegang i 

opstartsfasen, men argumenterer for at dens opretholdelse skyldes andre mekanismer og variabler. Teoreti-

kerne mener dog, at dette ikke kun begrænser sig til bureaukratiet, idet alle organisatoriske tiltag, som indføres 

på baggrund af rationelle vurderinger af, hvad der medfører øget effektivitet, vil gennemgå en proces, hvor 

effektiviteten ikke længere øges (ibid.:64). Tiltagene bliver derfor en nødvendighed for at organisationer kan 

fremstå som legitime for denne omverden (ibid.:65). Forandringer i organisationer drives derfor ikke af beho-

vet for effektivitet men nærmere: ”[…] processes that make organizations more similar without necessarily 

making them more efficient” (ibid.:63f).  

 

Forfatterne begrebsliggør disse processer som isomorfier, der kan opstå på baggrund af tre forskellige meka-

nismer; Coercive Isomorphism (herefter: tvangsisomorfi), Mimetic Process (herefter: mimetisk proces) og 

Normative Pressure (herefter: normativt pres) (ibid.:66f). Fælles for de tre typer af isomorfier er, at de både 

kan føre hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige forandringer med sig, hvortil DiMaggio & Powell problema-

tiserer, at når et nyt koncept institutionaliseres er det oftest ikke på baggrund af rationelle analyser hvilket gør 

at resultatet af de institutionelle processer ikke er forudsigelige. DiMaggio & Powell udleder seks hypoteser 

som indikerer isomorfier på organisatorisk niveau, samt seks hypoteser som indikerer isomorfier på feltniveau 

(ibid.:74ff). I indeværende speciale fokuseres der primært på de organisatoriske indikatorer, da vi ikke ønsker 

at begrænse os til så specifikt et felt, som feltindikatorerne foreskriver, men i stedet ønsker at kunne præsentere 

mere generelle overvejelser om, hvordan whistleblowerordninger fungerer i en dansk kontekst.  

 

Tvangsisomorfi 

Denne form for isomorfi opstår på baggrund af et formelt eller uformelt pres, som bliver pålagt en organisation 

af samfundets kulturelle forventninger og  organisationer, den er afhængig af (DiMaggio & Powell, 1991:67). 

Det uformelle pres kan for organisationen opleves som ”[…] a force, as persuasion, or as invitations to join in 

collusion” (ibid.:67), mens det formelle pres udmønter sig gennem officielle krav fra staten eller og regule-

rende instanser (ibid.:67). DiMaggio & Powell argumenterer for, at både det formelle og uformelle pres kan 

resultere i forandringer af formel art. Disse forandringer vil ofte resultere i, at nye fagligheder kommer på 

banen og deltager i magtkampene på organisatorisk og samfundsmæssigt plan (ibid.:67). Eksempelvis skal 

organisationer ansætte revisorer for at leve op til regnskabsloven, så selvom en organisation finder en anden 

løsning, som ville øge produktiviteten, er de stadig underlagt et pres om at have en revisor ansat, da dette kan 

være afgørende for deres legitimitet i feltet (ibid.:67f). Således vil der forekomme indirekte forandringer i 

organisationen som resultat af, at andre fagligheder opnår mere legitimitet i deres roller og vil deltage i magt-

kampen på andre præmisser end tidligere (ibid.:67).  
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Tvangsisomorfien kan forekomme som et resultat af statens indgriben i erhvervslivet, når datterselskaber skal 

leve op til deres moderselskabs krav, eller hvis udbydere med monopolistiske tendenser stiller krav til organi-

sationer, som er afhængige af deres ydelser (ibid.:68). I sin uformelle form kan presset komme fra den omver-

den organisationen opererer i, da denne kan stille krav til roller og opbygning før organisationen accepteres 

som legitim (ibid.:68). Indikatorer på tvangsisomorfi bevæger sig på organisatorisk niveau og begrebsliggøres 

som afhængighed og centralisering af ressourcetilgangen (ibid.:74f). Disse fastslår, at des mere afhængig en 

organisation er af en anden eller des mere centraliseret en organisations ressourcetilgang er, des mere vil or-

ganisationen komme til at ligne den andens struktur, klima og fokus (ibid.:74f).  

 

Mimetisk proces 

DiMaggio & Powell antager, at mimetiske processer opstår, når organisationer oplever usikkerhed, tvivl og 

tvetydighed i deres miljø (DiMaggio & Powell, 1991:69).  Reaktionen på usikkerheden betegnes af forfatterne 

som modellering og indbefatter, at en organisation efterligner en anden, der opfattes som værende succesfuld 

(ibid.:69). Processen kan ske uden modelorganisationens viden eller ønske om at blive kopieret, og tilpasnin-

gen af praksisser kan ske både intentionelt gennem brugen af konsulenter, men ligeledes uintenderet gennem 

nyansatte fra andre organisatoriske baggrunde (ibid.:69). Processen med at efterligne andre kan både være 

monetær og tidsmæssig gavnlig for organisationerne, idet den muliggør nye løsninger på en ressourcebespa-

rende måde (ibid.:69). DiMaggio & Powell argumenterer for, at mimetisk isomorfi for eksempel kan skabes 

og øges, hvis organisationen har en bred kundebase, hvis behov de er nødt til at tilgodese på lige fod med andre 

organisationer (ibid.:69f). Isomorfien begrænser dog den imiterende organisations udsyn, som på trods af øn-

sket om nytænkning, kan have svært ved at tænke uden for isomorfiens rammer (ibid.:70). Nytænkningen 

begrænses i og med at organisationerne orienterer sig mod de mest legitime organisationer, der minder om 

dem selv (ibid.:70). Der kan dog opstå innovativ udvikling i den imiterede praksis idet, de implementeres i 

nye strukturer og dermed skal tilpasses den nye kontekst (ibid.:69). DiMaggio & Powell opstiller to indikatorer 

på institutionalisering, som bygger på modellering og derfor er et udtryk for mimetiske processer (ibid.:75). 

 

Her findes indikatoren usikker kausalitet mellem mål og middel, som omhandler, at des større usikkerhed der 

er omkring hvorvidt det middel organisationen anvender vil hjælpe til at opnå et intenderet mål, des større er 

chancen for at organisationer vil bruge andre organisationer, der opfattes som succesfulde, som modeller for 

egen udvikling (ibid.:75). Denne tilpasning til det eksterne felt, kan potentielt fremme interorganisatorisk sam-

arbejde og skabe større stabilitet internt i virksomheden (ibid.:75). Den anden indikator, som indikerer den 

mimetiske isomorfi, er tvetydige mål, hvilket betyder, at des mere tvetydige organisationens mål er, des mere 

vil den søge efter en organisation, den kan efterligne for enten at virke legitim for omverdenen, eller for ikke 

at skulle forholde sig til modsætningen mellem dens mål og organisationens egne (ibid.:75).  



 45 

Normativt pres 

Denne form for isomorfi forekommer, når professioners kognitive grundlag og legitimering af eget fag gør 

organisationer homogene på tværs (DiMaggio & Powell, 1991:70). Den normative isomorfi adskiller sig derfor 

fra de øvrige isomorfier, da det ikke er organisationer, men derimod faggrupper som er kilden til homogenise-

ringen (ibid.:70f). Dette sker som følge af, at virksomheder gerne vil tiltrække visse professioner og derfor 

bliver nødt til at afspejle disses behov (ibid:74). Det resulterer i at organisationerne kommer til at ligne hinan-

den og rekrutterer den samme type medarbejdere, hvilket bevirker en selvforstærkende effekt.  

 

DiMaggio & Powells indikator om afhængighed af akademisk legitimitet omhandler, at der i medarbejdersta-

ben er en sammenhæng mellem en afhængighed af akademisk uddannede og en høj grad af homogenisering 

idet akademisk uddannede allerede er socialiserede i forhold til de styrende normer på studiet (ibid.:75f). Den 

sidste organisatoriske indikator på isomorfier betegnes som ledelsens deltagelse i eksterne organisationer og 

omhandler, at jo mere ledende medarbejdere er engagerede gennem professionelle- og handelsforbund, des 

større sandsynlighed er der for, at der sker en isomorfisk forandring i organisationen, fordi netværket mellem 

organisationerne styrkes (ibid.:76).   

 

4.1.2 Kritik og udbygning af DiMaggio & Powell 

DiMaggio & Powell kritiseres af Pillay et al. (2017) for ikke at lægge nok vægt på ineffektive processer i 

organisationerne ved institutionalisering. Pillay et al. udbygger gennem deres kritik DiMaggio & Powells ty-

pologi om institutionelle isomorfier ved at tilføje endnu et niveau, der defineres som den dikotomiske isomorfi 

(Pillay et al., 2017:438). Den dikotomiske isomorfi finder sted når organisationer i forsøget på at efterleve to 

forskellige og ofte ekskluderende former for isomorfier, resulterer i at organisationerne opnår en selvmodsi-

gende identitet (ibid.:425). Dikotomisk isomorfi forekommer derfor, når institutioner, i ønsket om at tilpasse 

sig til foranderlige omgivelser, adopterer nye elementer i form af opfattelser, systemer og adfærd fra et mod-

stridende miljø uden at foretage de nødvendige foranstaltninger (ibid.:423). Grundet de konfliktende omstæn-

digheder adopteres disse elementer ikke hensigtsmæssigt i organisationerne, hvilket resulterer i en kun delvis 

implementering, der blot forstærker de oprindelige kritisable praksisser (ibid.:437): ”Although on the surface 

this seems to have been successful, the reality is a combination of contradictory goals and objectives which 

have been forced on to those within these organizations” (ibid.:426). Så selvom organisationer søger at opnå 

legitimitet ved at adoptere sofistikerede whistleblowerpolitikker og -ordninger, er de ofte bundet af den her-

skende kultur og dynamikker mellem medarbejderne. Resultatet af dette er selvmodsigende krav og forvent-

ninger til medarbejderne som de skal tilpasse sig (ibid.:426). 

 

DiMaggio & Powells typologi er af analytisk art og vil derfor ikke nødvendigvis udmønte sig stringent, når 

den anvendes på empirien (DiMaggio & Powell, 1991:67), hvorfor vi vil forvente at flere forskellige former 
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for isomorfier kan identificeres i det empiriske materiale. DiMaggio & Powell samt Pillays’ teoretiske ramme 

muliggør en undersøgelse af hvilke isomorfier, der kan identificeres i forhold til Vestas’ og Deloittes whist-

leblowerordninger på et institutionelt niveau, hvilket er afgrænset fra hvilke underliggende interne dynamik-

ker, der kan påvirke ordningernes opretholdelse. 

 

4.1.3 Begrænsninger ved anvendelsen af isomorfi-typologien 

Selvom teorien kan være behjælpelig med at belyse hvorledes organisationer implementerer tiltag på baggrund 

af pres fra omverdenen, så kan den ikke hjælpe med at belyse hvorledes disse organisationer er i stand til at 

sætte sig imod dette enten gennem ledelsen eller medarbejderne. Aktørerne i organisationernes agenthed bliver 

ikke behandlet hvorfor vi vil inddrage magtteori til at belyse hvordan denne kan udøves fra forskellige positi-

oner, men også hvorledes denne kan styrkes og svækkes af andre aktørers agenthed.    

 

4.2: Magtteori 

På trods af at DiMaggio & Powell berører omverdenens påvirkning af organisationer, udfoldes det ikke, hvor-

ledes institutionaliseringen påvirker de interpersonelle dynamikker i en organisatorisk kontekst og hvilken 

indvirkning disse har på opretholdelsen af whistleblowerordningerne. Udgangspunktet for anvendelsen af Pe-

ter Fleming & André Spicer er en forståelse af magtbegrebet som en mekanisme der påvirker de forskellige 

systemer, processer og identiteter, som konstitueres i organisationer (Fleming & Spicer, 2014:247). Da teorien 

ikke indebærer normative handlingsforskrifter, giver den os muligheden for eksplorativt at identificere dyna-

mikker mellem omverden, ledelse og medarbejdere i organisationerne relateret til whistleblowerordningerne. 

Det bliver derfor muligt for os at lade empirien komme til orde og identificere, hvordan bestemte narrativer og 

rationaler gør sig gældende fra forskellige magtpositioner, dog uden at forholde os til hvor hensigtsmæssige 

disse er i relation til whistleblowerordningen.    

 

4.2.1: De fire magtformer og magtpositioner 

Operationelt abonnerer Fleming & Spicer ikke på forståelsen af magt som: ”[…] the enactment of direct force 

by an actor over others” (Fleming & Spicer, 2014:275). Magt er deraf ikke noget enkeltpersoner kan besidde, 

men i stedet noget, som konstant er til stedet og udøves overalt i organisationer både i positiv og negativ 

forstand (ibid.: 238). Ifølge Fleming & Spicer kan magt opdeles i fire forskellige magtformer; Coercion (tvin-

gende magt), manipulation (manipulerende magt), domination (dominerende magt) og subjectification (sub-

jektiverende magt) (ibid.:240). Udgangspunktet er, at: “Each face has distinct answers to what power is, how 

it operates and how it is maintained in organizations” (Fleming & Spicer, 2007:13). At analysere organisationer 

med udgangspunkt i de forskellige magtformer kan derfor, ifølge Fleming & Spicer, bidrage med en mere 

præcis forståelse af, hvilke magtdynamikker der opstår, når mennesker organiseres (ibid.). Karakteristisk for 
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de fire magtformer er, at de alle bidrager ligeligt til forståelsen af organisatoriske magtstrukturer, hvorfor det 

er en relevant teoretisk skildring, at Fleming & Spicer ikke anser de fire som nogle der erstatter hinanden, men 

i stedet som nogle, der er lige vigtige at anerkende i organisationen (ibid.:7).  

 

De fire magtformer inddeles yderligere som værende af enten episodisk eller systemisk karakter (Fleming & 

Spicer, 2014:240). Hvor den tvingende og manipulerende magt præsenteres som episodiske, dækker den do-

minerende samt subjektiverende magt det systemiske perspektiv (ibid.:240). De episodiske magtformer beror 

på identificerbare gerninger eller dokumenter, der påvirker andres adfærd direkte, og som typisk tager en meget 

eksplicit og håndgribelig form. Derved kan de episodiske magtformer kategoriseres som et udtryk for det, 

aktører aktivt prøver at ændre i organisationer gennem formelle positioner og hierarkier (ibid.:240f). Modsat 

påvirker de systemiske magtformer organisatorisk aktivitet mere implicit, men mobiliseres i højere grad inter-

personelt, idet de systemiske magtformer ofte påtager sig en mere omskiftelig og relationel form mellem or-

ganisationens aktører (ibid.:240). De systemiske magtformer kommer til udtryk som noget indlejret i organi-

sationens struktur og kultur og magtformerne mobiliserer en række ideologiske mekanismer, der påvirker or-

ganisationen og dens aktører i det skjulte (ibid.). 

 

Magt som tvang 

Den tvingende magt defineres af Fleming & Spicer som en magtform der fokuserer på: ”[…] the direct exercise 

of power by individuals to achieve certain political ends” (Fleming & Spicer, 2014:242). Det er altså en magt-

form, der tvinger en aktør til at handle på en måde, som denne ellers ikke ville have gjort. Magtformen kan 

således identificeres som ét individs direkte magtudøvelse over andre (Fleming & Spicer, 2014: 242). Den 

tvingende magt kommer til udtryk gennem klart formulerede regler, direkte ordrer og organisationens bureau-

kratiske opbygning (ibid.:242). Samtidig kan den tvingende magt identificeres gennem aktørernes positioner i 

organisationen, samt når der er ekspliciterede konsekvenser forbundet med ikke at følge de definerede arbejds-

gange (ibid.). Dette kan være med til at reducere usikkerhed i organisationen, da den tvingende magt tydeligt 

definerer adfærd og foreskriver klare regler (Fleming & Spicer, 2007:15f). Den tvingende magt fokuserer på 

kontrol og intenderede konsekvenser der sker, som et resultat af kontrollen (ibid.:16). Dog kan det ifølge Fle-

ming & Spicer være risikabelt for organisationen kun at fokusere på tvingende magt gennem kontrol, da for 

meget kontrol kan medføre at man overser de mere subtile magtformer, som sker i det skjulte i organisationen, 

og da for meget kontrol i sidste ende kan få medarbejderne til potentielt at forlade organisationen (ibid.:15f).  

 

Magt som manipulation 

Den anden episodiske magtform er den manipulerende magt og omhandler måden, hvorpå agendaer eksplici-

teres i organisationen (Fleming & Spicer, 2014:242). Det handler således om, hvordan aktører søger at be-

grænse eller tilpasse organisatoriske elementer til, hvad der opfattes som acceptable rammer (ibid.:242). Der 
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er altså ikke tale om tvang, men snarere aktørers forsøg på at forme organisatoriske narrativer, gennem blandt 

andet netværk og kontakter, til egen fordel (ibid.: 243). Fleming & Spicer forklarer hvordan agendaer skabes 

gennem mobilisering af bias, som opstår når: ”[…] assumptions or ideas are systematically inserted into deci-

sion-making protocols, and others are organized out […] Finally, agendas can be established by using one’s 

position within an organizational network to subtly influence decision-making processes” (ibid.: 243). Hvor 

den tvingende magt udøves gennem direkte kontrol, sker den manipulerende magt gennem forsøg på at ændre 

værdier, myter og procedurer i organisationen (Fleming & Spicer, 2007:17). Den manipulerende magtform 

kommer derfor til udtryk når et bestemt mål er for øje, og skabes gennem organisatoriske narrativer i håbet om 

en intenderet adfærdsregulering, som organisationens aktører vil følge (Fleming & Spicer, 2014:243). En ud-

fordring ved den manipulerende magt opstår dog, hvis der er flere modsatrettede narrativer til stede i organi-

sationen, da det således kan være svært at skabe den intenderede adfærdsregulering. Dette kan dog til tider 

være svært at identificere, da den manipulerende magt ikke er lige så observerbar og direkte som den tvingende 

magt (Fleming & Spicer, 2007:24ff). Dog er den stadig episodisk da den fremkommer som et resultat af be-

vidste handlinger og ikke anerkender, at underliggende processer og strukturer i organisationen ligeledes kan 

have en indflydelse på organisationen (ibid.:19). 

 

Magt som dominans 

Ved den dominerende magtform er fokus rettet mod, hvordan organisatoriske strukturer gøres til selvfølgelig-

heder. Den dominerende magt forekommer gennem konstruktionen af ideologier, der ikke blot medfører en 

særlig ønsket adfærd, men samtidig får den ønskede adfærd til at fremstå uundgåelig og naturlig i organisati-

onen (Fleming & Spicer, 2014:243f). Dette sker ved, at de organisatoriske narrativer accepteres og praktiseres 

(Fleming & Spicer, 2007:21). Ved at acceptere og praktisere en eksisterende ideologi er aktørerne i organisa-

tionen med til at reproducere selv samme, på en måde så alternative handlemønstre ikke kan identificeres 

(Fleming & Spicer, 2014:243f). Magtformen opererer, i lighed med DiMaggio & Powells institutionelle teori, 

gennem kognitive skemaer, som legitimerer en særlig adfærd og undergraver anden “[...] to the extent that 

they may never be considered” (Fleming & Spicer, 2007:21). Der spredes således en kollektiv rationalitet i 

organisationen om, hvordan man ‘normalt’ arbejder og opfører sig (ibid.). Derved adskiller den dominerende 

magt sig fra de episodiske magtformer, da der ikke er tale om en eksplicit magtudøvelse, men nærmere en 

magtform der opererer i det skjulte. Resultatet af magtformen er, at aktørerne adopterer de mest legitime hand-

lemønstre, selvom disse ikke nødvendigvis er de mest effektive eller hensigtsmæssige, hvilket gennem for 

meget dominans kan medføre passivitet hos organisationens medlemmer (Fleming & Spicer, 2014:244).  

 

Magt som subjektivering 

Den sidste magtform er den subjektiverende magt, der til forveksling kan ligne den dominerende. Hvor den 

dominerende magt naturliggør en bestemt social orden, går den subjektiverende magtform dybere og 
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promoverer en særlig måde at agere på inden for denne sociale orden: ”This type of influence seeks to deter-

mine an actor’s very sense of self, including their emotions and identity” (Fleming & Spicer, 2014: 244). Den 

subjektiverende magt mobiliserer en række specifikke idealer, som aktørerne efterlever og internaliserer sy-

stemisk, da den udspiller sig i de relationelle forhold i organisationen (ibid.:245). Således konstituerer den 

subjektiverende magt i højere grad hvad individet er, altså dennes følelse af både identitet og selvværd i den 

specifikke organisatoriske kontekst (ibid.:244). En sådan kontekst kan blandt andet være teamarbejde, hvor 

implicitte spilleregler er til stede, som aktøren indordner sig efter. Således medfører den subjektiverende magt 

en selvregulering, hvor aktøren ubevidst søger at tilpasse sig den sociale orden, samt internaliserer organisati-

onens ideologier som en styrende del af sin selvforståelse (ibid.:245). Fleming & Spicer trækker på Foucault i 

denne forbindelse og forklarer, hvordan den subjektiverende magtform: “[...] reaches into the very grain of 

individuals, touches their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, learning 

processes and everyday lives” (Foucault, 1980:39 i Fleming & Spicer, 2007:23). Da den subjektiverende magt 

netop er en internaliseret del af identiteten og selvforståelsen hos organisationens medlemmer kan den dog 

være svær at ændre og kontrollere, hvorfor denne magtform kun vil være særligt fordelagtig for organisationen, 

hvis det der internaliseres, stemmer overens med organisationens overordnede mål og værdier (Fleming & 

Spicer, 2007:24ff).  

 

4.2.2: De fire magtpositioner 

De fire magtformer kan ifølge Fleming & Spicer udfolde sig fra følgende positioner i organisationen: in (i 

organisationen), through (gennem organisationen), over (over organisationen) og against (imod organisatio-

nen) (Fleming & Spicer, 2014:245). Udgangspunktet for de fire positioner er, at de i praksis opstår gennem en 

sammensmeltning med de fire magtformer. Derfor kan de fire magtformer udspille sig fra alle fire positioner, 

afhængigt af den konkrete organisatoriske kontekst (ibid.:247). Ved at undersøge sammensmeltningen bliver 

det derved muligt at danne et systematisk overblik over måden hvorpå, magt udspiller sig på i Deloitte og 

Vestas i relation til whistleblowerordningerne (ibid.:246f). I indeværende speciale afgrænser vi os dog fra 

positionen imod som omhandler hvordan grupper søger uden for organisationens politiske dimension, for at 

finde støtte til at skabe forandring i enten en organisation, industri eller sektor (ibid.:247). Denne afgræsning 

laves idet denne magtform ikke er afspejlet i det empiriske materiale.   

 

Magt i organisationen består af en magtkamp mellem de formelle, organisatoriske grænser samt opretholdelsen 

af hierarkier og normer (ibid.:246). Dette sker gennem strukturer, der opretholder interne reguleringer og for-

handlinger mellem skiftende interorganisatoriske alliancer. Fleming & Spicer argumenterer for, at magt i or-

ganisationen typisk opstår i konflikter mellem leder og medarbejder, men ligeledes kan komme til udtryk 

igennem mikropolitiske aktiviteter, som tvinger overordnede til at lytte til underordnedes udsagn: ”As might 
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be whistleblowers that radically alter the internal political system of a firm by revealing illegal or unethical 

interests” (Near & Miceli, 1995 i Fleming & Spicer, 2014:246).  

 

Den næste position, magt gennem organisationen, opstår, når en organisation som enhed bliver agent for spe-

cifikke politiske mål og interesser (Fleming & Spicer, 2014:246). Dette er kendetegnet ved, at organisationen 

søger at yde indflydelse over markeder, industrier og lande for at skabe favorable miljøer at operere i (ibid.). 

Dette sker gennem alliancer med andre organisationen søger at opnå et bestemt politisk mål, og organisationen 

bliver således en individuel aktør, der søger at fremme noget bestemt og derigennem positionere sig selv. Som 

eksempel kan der blandt andet nævnes CSR-politikker, Compliance-systemer eller samarbejde med NGO’er 

om at sikre en række humane- eller miljømæssige mål (ibid.). 

 

Magt over organisationen er positionen, hvor én eller flere grupper konkurrerer om at få indflydelse på orga-

nisatoriske elementer, så som organisationens sammensætning, strategi og målsætning (ibid.). Disse grupper 

udøver magt over organisationen i forsøget på at påvirke denne til at agere på en bestemt måde. Dette kan 

blandt andet være investorers sammenslutning på en generalforsamling eller en statslig regulering af et bestemt 

arbejdsområde, som kan tvinge organisationer til at skifte retning (ibid.). Der er altså tale om planlagte hand-

linger, som har til hensigt at påvirke organisationen, hvorfor Fleming & Spicer ligeledes beskriver lobbyisme 

som noget, der kan udøve magt over organisationen (ibid.).   

 

4.2.3: Begrænsninger ved anvendelsen af Fleming & Spicer 

Udgangspunktet for Fleming & Spicers teori er, hvordan magtformerne udspiller sig i mødet med modstand 

mod forandring (Fleming & Spicer, 2007:7). Det henvender sig derfor i høj grad til forandringsledelse hvor 

udgangspunktet er modstand. Da modstand mod forandring ikke er genstandsfeltet for indeværende speciale 

fralægges dette perspektiv i teorien, og i stedet fokuseres der på forfatternes videreudvikling af magtkoncep-

tualiseringen i form af de fire positioner, hvorfra magtformerne kan opstå og udspille sig (Fleming & Spicer, 

2014:245). Fleming & Spicer bearbejder magtteorien ud fra et deskriptivt blik, idet forfatterne udelukkende 

forholder sig til en konceptualisering af magt på baggrund af allerede eksisterende litteratur. Dette er som 

tidligere nævnt fordelagtigt i vores bestræbelse på at forholde os eksplorativt til det empiriske materiale. Med 

valget af denne teori har vi afgrænset os fra at identificere best-practice metoder, hvorfor vores interesse af-

grænses til hvordan whistleblowerordningere opretholdes i praksis gennem organisatoriske magtdynamikker. 

En begrænsning vi identificerer ved Fleming & Spicers magtteori i forhold til besvarelsen af vores problem-

formulering er dog, at den ikke berører hvordan individers egne forståelser og forventninger har en indflydelse 

på anvendelsen og legitimeringen af whistleblowerordninger, hvilket er et relevant perspektiv i det kontekst-

nære casestudie.  

 



 51 

4.3: Den psykologiske kontrakt 

Da vi grundet genstandsfeltet har afgrænset os fra Fleming og Spicers teori omhandlende modstand mod for-

andring, inddrages Denise M. Rousseaus teori om psykologiske kontrakter for at kunne belyse modstand mod 

magt. Teorien kan belyse hvordan kollektive og individuelle kontrakter eksisterer, påvirker og begrænser hin-

anden gensidigt efter implementeringen af whistleblowerordningerne har fundet sted. Den psykologiske kon-

trakt bunder i en bounded rationality tankegang, hvilket indebærer at aktørernes opfattelse af whistleblower-

ordningen, er begrænset af socialt opsatte rammer. Bounded rationality bunder her ikke i en individuel egen-

nyttemaksimering baseret på økonomiske incitamenter som den økonomiske institutionelle teori. Den bygger 

derimod på en egennyttemaksimering, som er bundet af sociale normer og foregår både individuelt og kollek-

tivt. Rousseaus forståelse af det egennyttemaksimerende er altså ikke, at det udelukkende stabiliserer organi-

sationer, men derimod at de ligeledes kan destabilisere dem, alt efter konteksten og aktørernes tolkning af 

disse. Teorien anvendes til at belyse medarbejdernes forventninger til kontraktforhold i organisationen inden 

for disse rammer, med en forventning om, at de har en indvirkning på hvordan ordningerne legitimeres i prak-

sis.  

 

4.3.1: Kontrakttyper 

Ifølge Rousseau er formelle ansættelseskontrakter mellem principal (herefter: arbejdsgiver) og agent (herefter: 

arbejdstager), grundet nutidens omskiftelige organisatoriske omgivelser, relativt uspecificerede, da de ikke kan 

rumme fuldstændige beskrivelser af jobbets nuancer (Rousseau, 1995:1). Dette giver plads til fortolkning hos 

både arbejdsgiver og arbejdstager, idet parterne selv tillægger kontraktens delelementer betydning (ibid.). På 

uforudsigelig vis tillægger parterne implicitte forventninger til kontrakten, hvilket kan føre til divergerende 

fortolkninger af selv samme (ibid.). Disse forventninger udmøntes, ifølge Rousseau, i fire slags uformelle 

kontrakter der begrebsliggøres: Den psykologiske kontrakt, den normative kontrakt, den underforståede kon-

trakt og den sociale kontrakt (ibid.:9-14). Vi afgrænser os i analysen fra at anvende underforståede kontrakter, 

der omhandler udefrakommendes fortolkninger af ansættelsesforholdet, herunder forskere og offentlige in-

stanser, idet disse fortolkninger ikke er afspejlet i medarbejderinterviewene (ibid.:12). Vi erkender imidlertid 

at underforståede kontrakter er med til at forme organisationernes offentlige image, hvorfor den eksterne på-

virkning af whistleblowerordningernes legitimitet bliver behandlet gennem institutionel teori og magtteori. 

Hvordan arbejdsmarkedets parter og regulative instanser påvirker fortolkningen af ansættelsesforholdet, vil 

blive inddraget i perspektiveringsafsnittet. 

 

Den psykologiske kontrakt indebærer individuelle overbevisninger formet i organisationen og defineres som 

gensidige forventninger mellem ledelsen i organisationen og et individ (ibid.:9). Er begge parter enige om 

vilkårene i den psykologiske kontrakt vil en forudsigelighed følge, idet parterne ved hvad de forventer af 
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hinanden, hvilket ifølge forfatteren kan være et effektivt værktøj til at koordinere og planlægge organisatoriske 

indsatser (ibid.:10) Psykologiske kontrakter kan derfor have en positiv indflydelse på medarbejderens produk-

tivitet, da forventningerne kan fungere som en selvopfyldende profeti: “A marketing manager hired with the 

understanding that she is supposed to turn that department around is more likely to initiate a suitable course of 

action and pursue it than if she had not made that commitment” (ibid.:9) Kendetegnende for den psykologiske 

kontrakt er præmissen om, at aktøren afgiver løfter som hun eller han forstår dem: ”It is what the individual 

believes he or she has agreed to, not what that person intends, that makes the contract” (ibid.:10). Forestillin-

gerne, der gøres omkring kontrakten, er ikke nødvendigvis forenelige, men aktørerne sætter deres lid til, at der 

handles i god tro.     

 

Rousseau præsenterer, hvordan den normative kontrakt opstår, når flere medlemmer i en organisation identi-

ficerer sig selv med kontrakten og hinanden (ibid.). I jo højere grad disse medlemmer deler en fælles psykolo-

gisk kontrakt, des større er chancen for at de vil forstærke hinandens opfattelse af den, ty til den ved hand-

lingsbestemmelser og opleve et brud på denne kontrakt ved afvigende adfærd fra øvrige medlemmer (ibid.:11). 

Normative kontrakter skabes gennem delte forventninger, og kan medføre en kollektiv afvigelse fra den for-

melle ansættelseskontrakt gennem: ”[...] social pressures to adhere to those commitments, institutionalizing 

the contracts as part of the shared culture of the organization” (ibid.). Eksempelvis kan medlemmerne vælge 

ikke at afholde de af den formelle kontrakt tilladte antal feriedage, af frygt for at fremstå dovne eller demoti-

verede over for sine kollegaer, hvorfor det bliver en fælles norm at ferie ikke er en accepteret del af ansættel-

seskontrakten (ibid.).  

 

Sociale kontrakter beskrives af Rousseau som kollektive, kulturelle normer i samfundet som skaber forvent-

ninger og forpligtelser i relation til hensigtsmæssig opførsel i organisationer (ibid.:13). Rousseau nævner som 

eksempel ‘gensidighed’ som en universel norm når ydelser udveksles: “This ancient norm and pervasive cul-

tural belief has two minimal demands: People should help those who have helped them and should not injure 

those who have helped them” (Gouldner, 1960 i Rousseau, 1995:13) 

 

Sociale kontrakter i organisationer afspejles i, hvad der betragtes som fair behandling, og er baseret på fore-

stillinger, der kan variere afhængigt af de dominerende værdier i samfundet hvori organisationen opererer 

(Rousseau, 1995:13f). Selvom den sociale kontrakt ikke er baseret på direkte løfter, påvirker de hvorledes 

løfter fortolkes i kulturen, og kan dermed have en indvirkning på de øvrige kontrakttyper (ibid.:14). Hertil 

trækker Rousseau på DiMaggio & Powell i forklaringen af hvordan omgivelserne skaber strukturen i organi-

sationer og adfærden hos dens medlemmer (DiMaggio & Powell, 1983 i Rousseau, 1995:205). Dette forekom-

mer i en bredere, samfundsmæssig kontekst gennem etablerede strukturer og kommunikationsmønstre som 

symboliserer, hvad der er legitimt i organisationer (Rousseau, 1995:205). Påvirkningen af den sociale kontrakt 
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forekommer derfor både gennem kulturen samt direkte og indirekte indflydelse via uddannelse, lovgivning, 

medierne, industrier og relaterede institutioner (ibid.).  

 

4.3.2: Kontraktovertrædelser 

Med udgangspunkt i de nævnte psykologiske kontrakter, så identificerer Rousseau tre måder hvorpå kontrak-

ten kan overtrædes af arbejdsgiver og arbejdstager: den utilsigtede overtrædelse, kontraktforstyrrelse og kon-

traktbrud (Egen oversættelse: Rousseau, 1995:111). Afhængigt af overtrædelsens karakter kan aktørerne op-

leve det som rangerende fra mindre misforståelser til gennemgribende tillidsbrud (Rousseau, 1995:112).  

 

En utilsigtet overtrædelse forekommer, når begge parter er i stand til, samt indvilliger i at overholde kontrakten, 

men modsatrettede fortolkninger af kontrakten fører til, at én af parterne træffer en beslutning, der strider imod 

den anden parts interesse (ibid.). Kontraktforstyrrelse forekommer, når forhold uden for parternes kontrol gør 

det umuligt at overholde kontrakten på trods af velvillighed (ibid.). Kontraktbrud forekommer, når den ene 

part nægter at efterleve sin del af kontrakten, selvom denne er i stand til det (ibid.). Med kontraktbrud fore-

kommer der således et intenderet brud som følge af, at den ene part med fuldt overlæg bryder kontrakten. 

Ifølge Rousseau kan kontraktovertrædelser skyldes forskellige elementer, blandt andet opportunisme, der ud-

mønter sig i en egennyttemaksimerende opførsel på bekostning af den anden part (ibid.:114). Uagtsomhed kan 

ligeledes være årsag til kontraktovertrædelser, hvilket indebærer utilstrækkelig udførelse af arbejdsforpligtel-

ser (ibid.). Yderligere kan samarbejdsvanskeligheder være en årsag, da disse underminerer parternes mulighed 

for at opretholde en sund relation (ibid.:113). Grundet de subjektive fortolkninger, som er forbundet med psy-

kologiske kontrakter, vil misforståelser ofte forekomme i en kontraktrelation, hvilket kan skyldes fejlslagen 

eller modsatrettet kommunikation parterne imellem (ibid.:112). Arbejdsgiverens udformning af den formelle 

ansættelseskontrakt og interne systemer kan også være kilde til kontraktovertrædelser, da arbejdsgiveren kan 

overtræde kontrakten ved ikke at udvise opbakning, samt at sige ét og gøre noget andet (ibid.:114). Afslut-

ningsvist kan introduktionsmateriale og træningssystemer være en kilde til kontraktovertrædelse, hvis kompe-

tencerne, som tillæres gennem træningssystemer, ikke kan overføres til arbejdskonteksten (ibid.). Så hvis træ-

ningen og undervisningsmateriale i eksempelvis Code of Conduct indeholder scenarier, der ikke er tilpasset 

realistiske situationer for den enkelte medarbejder, kan det opfattes som en overtrædelse, hvis situationerne 

ikke er relaterbare til dennes arbejdskontekst. 

 

Når en psykologisk kontrakt bliver overtrådt, er medarbejderens loyalitet overfor organisationen på spil, og 

med inspiration fra Hirschman (1970) og Farrell (1983) identificerer Rousseau fire mulige reaktioner på brud-

det, som parterne kan have. Den første reaktion, exit, indebærer en opsigelse af ansættelsesforholdet. Denne 

reaktion er, ifølge Rousseau, mest sandsynlig i ansættelser af udelukkende transaktionel karakter, hvor et brud 

på kontrakten er relativt målbar og parterne nemt kan finde nye og, for dem, mere hensigtsmæssige partnere 
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(ibid.:135). Forholdet mellem parterne i den transaktionelle ansættelse vil ofte være overfladisk og forsøg på 

at afhjælpe bruddet har været utilstrækkelige (ibid.). En medarbejder der opfatter ansættelsesforholdet som 

transaktionelt kan eksempelvis være en entreprenør, der ikke har en altoverskyggende loyalitet over for orga-

nisationen, men nærmere for professionen som denne opererer i (ibid.:197).  

 

Den anden mulige reaktion, stemme, er mere konstruktiv idet den indebærer handlinger, der gør op for over-

trædelsen. Intern whistleblowing indgår i denne kategori, hvor ansættelsesforholdet forsøges opretholdt ved at 

udbedre forholdene der overtræder kontrakten (ibid.:137). Der vil med denne reaktion forsøges at rette op på 

det tabte og genskabe tilliden i forholdet. Reaktionen forekommer ifølge Rousseau oftest når ansættelsesfor-

holdet er af positiv karakter og indebærer tillid. Det er lig whistleblowerteorien mest sandsynligt, når der er 

interne rapporteringskanaler, når andre medarbejdere har anvendt samme kanal, og medarbejdere har en for-

ventning om, at en rapportering vil resultere i en udbedring af ansættelsesforholdet (ibid.:138).  

 

Stilhed er en passiv respons til kontraktovertrædelser, manifesteret i loyalitet over for ens kollega eller organi-

sationen, eller som et resultat af konfliktskyhed (ibid.). Denne reaktion findes typisk hos medarbejdere, der 

ikke anser det som muligt at rapportere den kritisable adfærd på grund af manglen på etablerede kanaler, eller 

forestiller sig at problemet vil kunne løse sig selv med tiden. Reaktion kan ligeledes forekomme, hvis medar-

bejderen ikke har en forventning om, at der er jobmuligheder andetsteds og derfor er bekymret for oprethol-

delsen af sin levestandard (ibid.).  

 

Rousseau præsenterer at den sidste reaktion, forsømmelse, indebærer en destruktiv adfærd, hvilket skyldes en 

organisationskultur karakteriseret ved mistillid, konflikter og nedbrydende tiltag (ibid.). Medarbejderen vil 

med denne reaktion frasige sig sine forpligtelser og derved skade interpersonelle forhold. Et resultat af for-

sømmelse kan være passiv-aggressiv adfærd, såsom bevidst nedsættelse i effektivitet, dårlig kundeservice eller 

decideret modarbejdende adfærd, som skader organisationen direkte (ibid.). 

  

Medarbejderens reaktion på en given overtrædelse kan afledes af personlige karakteristika og situationelle 

faktorer: “Personal characteristics predisposing the victim to believe that the relationship is valuable or can be 

saved should promote relationship-building behaviors of either voice or loyalty” (ibid.:134). Hvis medarbej-

deren ikke har en overbevisning om at forholdet er værdifuldt eller står til at rede, er der større sandsynlighed 

for at forsømmelse eller exit vil forekomme (ibid.). Situationelle faktorer som social læring kan ligeledes af-

føde stemme og loyalitet hos medarbejderen: “Thus employees in organizations where other victims have left 

might be inclined to leave themselves. Similarly, individuals who have observed others successfully complain 

about their treatment might themselves be inclined to complain” (Robinson, 1992 I Rousseau, 199:134f). Den 

sociale læring kan dermed medføre, at hvis medarbejderen oplever at tidligere henvendelser gennem 
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whistleblowerordningen er blevet behandlet retfærdigt, vil denne være mere tilbøjelig til selv at vælge samme 

strategi. Kulturen i organisationen er deraf med til at skabe typen af respons der foretages af den forurettede. 

En åben kultur der bygger på fællesskab vil, ifølge denne teori, fostre flere interne klager og forsøg på at 

reparere de psykologiske kontrakter ved at kommunikere med arbejdsgiveren (Rousseau, 1995:135). Er kul-

turen derimod præget af mistillid og reaktivitet, vil reaktionerne mere sandsynligt være exit eller forsømmelse. 

 

4.3.3: Procedural retfærdighed 

Hvordan uoverensstemmelser i kontraktforholdet opfattes, afhænger af kombinationen af aktørens egne inte-

resser, samt dennes følelse af, hvad der er fair (Rousseau, 1995:128). Dette defineres af Rousseau som proce-

dural justice (herefter: procedural retfærdighed) der omhandler, hvor retfærdig proceduren bag en beslutnings-

proces opleves hos den pågældende (ibid.). Sker der en kontraktovertrædelse, som går imod aktørens interes-

ser, kan denne have nemmere ved at acceptere overtrædelsen, hvis beslutningsprocessen bag opfattes som 

værende fair eller nødvendig i situationen (ibid.).  

 

Organisationen kan gennem procedural retfærdighed fremme en favorabel reaktion hos medarbejderen som, 

på trods af at sagens udfald, ikke er til dennes fordel (ibid.:128). Rousseau henviser til Bies & Moag (1987) 

og Levinthal (1988) der fremsætter seks processuelle regler med henblik på at styrke medarbejderes retfærdig-

hedsfølelse. Ledelsen bør promovere konsistens, repræsentativitet, nøjagtighed, etik og samtidig underminere 

personlige bias (ibid.). Af disse understreges især den etiske regel som afgørende for retfærdighedsfølelsen af 

processen: “The way in which decisions are made must be consistent with ethical standards, which change 

over time and with the prevalence of contract violations in the larger society” (ibid.:129). I forhold til caseor-

ganisationerne relaterer retfærdiggørelsen af processen til en forenelighed mellem fremherskende moralske og 

etiske standarder, og organisationernes Code of Conduct.  

 

En måde at skabe en retfærdig proces er, ifølge Rousseau, at eksplicitere hvad forventningerne er og samtidig 

hvilke konsekvenser der er forbundet med ikke at efterleve dem. The hot stove rule er en disciplinær foran-

staltning til at styre medarbejderne (ibid.:131). Princippet bunder i at et brud på kontrakten burde ligne reak-

tionen der opstår, hvis man rør ved et varmt komfur; “[...] immediate (we know instantly to get our hand of 

the stove), consistent (every time we touch the hot stove we feel the consequences), and unbiased (anybody 

touching the stove risks getting burned)” (ibid.). Medarbejderne er dermed indforståede med hvilke handlinger 

der betragtes som forkerte og hvilke konsekvenserne handlingerne medfører for den enkelte. En konsekvens 

ved disciplinære foranstaltninger og formaliserede procedurer i organisationen er, at der ligeledes skabes en 

forventning til arbejdsgiveren om at agere etisk korrekt i alle henseender (Folger & Bies, 1989 i Rousseau, 

1995:131). Forventningen om høje etiske standarder giver et højere potentiale for kontraktbrud, så selvom 

mekanismerne fungerer som en disciplinerende foranstaltning over for medarbejderne, ligger der en 
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forventning til arbejdstager om en efterlevelse af selv samme (Rousseau, 1995:131). En anden måde at skabe 

en retfærdig proces, som omgår denne problematik, er ved at imødekomme medarbejdernes bekymringer ved-

rørende en proces (ibid.).  Dette sker ved arbejde for at reducere det forventede brud, ved at skabe stærke 

relationer, hyppige interaktioner og kompromiser, samt investere i de involverede parter (ibid.). 

 

4.3.4: Begrænsninger ved anvendelse af Rousseau 

Rousseaus teoretisering af psykologiske kontrakter er begrænset til kun at gøre antagelser om, hvordan par-

terne i kontraktforholdet i tænker og handler i specifikke situationer (Rousseau, 1995:223). Der er dermed 

hypotetiske reaktioner parterne kan have på kontraktovertrædelser. Dette gør det vanskeligt for os at fremana-

lysere implikationer for whistleblowerordningerne ud fra teorien, idet parterne ikke kender hinandens agen-

daer, og hver eneste kontrakt indeholder unikke og usagte forventninger. Vi vil heraf ikke kunne gøre os nogle 

antagelser om hvordan medarbejderne i caseorganisationerne præcist vil reagere på kontraktovertrædelser, da 

det er en subjektiv oplevelse påvirket af erfaringer, konteksten de befinder sig i, og individuelle karakteristika. 

Teorien kan derimod opstille mulige reaktioner ved eventuelle kontraktovertrædelser, og hvilke implikationer 

disse kan have ledelsesmæssigt. 

 

4.4: Operationalisering af den teoretiske ramme 

Eftersom specialets omdrejningspunkt er ledelsen af de menneskelige ressourcer i relation til whistleblower-

ordninger, anvendes institutionel teori til at belyse problemstillingen om, hvordan whistleblowerordninger er 

et amerikansk-udsprunget fænomen, som efterfølgende er implementeret i danske kontekster, herunder Vestas 

og Deloitte. Teorien fungerer derfor som et værktøj til at konkretisere hvilke rationaler, der gør sig gældende 

i caseorganisationerne, hvilke udefrakommende variabler disse er påvirket af samt hvordan de udmøntes i 

praksis. Eftersom koblingen mellem institutionel teori og intraorganisatorisk adfærd ifølge Pillay et al. til sta-

dighed er begrænset (Pillay et al., 2017:424), anvendes yderligere to teorier i samspil med det empiriske ma-

teriale. Denne udvidelse af den teoretiske ramme belyser interpersonelle forhold vedrørende whistleblower-

ordningerne, og hvorvidt ledelsens forventninger til ordningen er alignet med medarbejdernes. Magtteori ind-

drages med henblik på at belyse de relationelle kulturbundne forhold og forståelser der gør sig gældende i 

caseorganisationerne og hvordan påvirkning af ledelse og medarbejdere ikke nødvendigvis er den samme. 

Teorien om psykologiske kontrakter anvendes med henblik på at analysere modstridende forventninger og 

moralske dilemmaer, der kan identificeres mellem medarbejderne og ledelsen i Vestas og Deloitte, samt ople-

velsen af retfærdighed i whistleblowerprocessen. Da teorien om psykologiske kontrakter bygger på bounded 

rationality vil informanterne inden for de rationaler som de er bundet af lave en egennyttemaksimeringsanalyse 

og ud fra denne danne en holdning til whistleblowerordningerne. De rationaler informanterne er bundet af, 

identificeres ud fra institutionel teori og magtteori. Dermed vil disse teorier i samspil kunne belyse hvorledes 
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medarbejdernes handlinger og meningsdannelse er begrænset af allerede eksisterende rammer som kan opstå 

på baggrund af ledelsen, samfundets og hinandens påvirkning.  

 

Alle tre teorier behandler antagelser omkring individ, organisation og omverden, men disse begrebsliggøres 

forskelligt. I analysen har vi for læsevenlighedens skyld valgt at anvende Bévort & Poulfelts begreb rationale 

om både Fleming & Spicers ideologier og DiMaggio & Powells kognitive skemaer. Disse bunder alle i kol-

lektive implicitte antagelser omkring verden og ageren i den, og er med til at handlingsregulere individers 

adfærd. I indeværende speciale vil begreberne blive brugt til at belyse hvordan de kollektive forståelser kæm-

per om at handlingsregulere både organisationer og individer fra forskellige positioner. En overordnet be-

grænsning i vores teoretiske ramme kan identificeres ud fra den nævnte diskussion i State of the Art om hvor-

vidt det er kontekstafhængige faktorer eller personlighedstræk, som afgør hvorvidt medarbejdere vil whist-

leblowe. Med vores teoretiske ramme lægger vi os i det kontekstafhængige paradigme, da det netop er kon-

teksten og ikke personlighedstræk vi kan belyse med de valgte teorier. Vi vil hermed ikke kunne belyse hvilke 

personlighedstræk der muligvis påvirker forståelsen og dermed brugen af whistleblowerordningerne, men der-

imod hvilke kontekstuelle faktorer der i de valgte caseorganisationer påvirker forståelsen og legitimeringen af 

ordningerne. 
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5.0: Analyse 

 
I de foregående kapitler har vi skitseret vores forskningsmetodologiske valg samt redegjort for den udvalgte 

teori. Med dette afsæt vil vi i de følgende tre analysedele undersøge, hvilke organisatoriske ledelsesrationaler 

og pres fra omverdenen, der ligger til grund for whistleblowerordningerne i Deloitte og Vestas, samt hvordan 

disse rationaler kommer til udtryk i praksis. Vi vil derudover fremanalysere, hvilke magtdynamikker der kom-

mer til udtryk i relation til whistleblowerordningerne, og afslutningsvist hvilke interne forventninger til ord-

ningen der identificeres mellem ledelsen og medarbejderne i de to caseorganisationer. Analysen foretages med 

henblik på en efterfølgende diskussion af, hvilke implikationer det fremanalyserede har for ledelsen af de 

menneskelige ressourcer i en dansk kontekst. 
 

5.1: Analysedel 1 - Isomorfisk pres 

Med henblik på at besvare første arbejdsspørgsmål: Hvilke rationaler ligger til grund for whistleblowerordnin-

gerne i Deloitte og Vestas og hvordan kommer disse til udtryk i praksis? inddrager vi, i følgende analyseafsnit, 

dokumentanalyse samt interviews med partner og Reputation & Risk-leder i Deloitte, Jan Bo, og Compliance 

Professional i Vestas, Karinna, der, qua deres stillinger, hver især repræsenterer ledelsens rationaler i hen-

holdsvis Deloitte og Vestas. Bevæggrundene for disse rationaler ekspliciteres i dette analyseafsnit gennem 

udvalgte temaer der, på hver deres måde, gør sig gældende i begge caseorganisationer. I afsnittet opererer vi 

på analyseniveauerne organisation og omverden, da vi er interesserede i at undersøge kontekstuelle variabler 

forbundet med whistleblowerordningerne, samt hvordan caseorganisationerne tilpasser sig samfundets påvirk-

ning (Pillay et al. 2017:427). 

 

5.1.2: Bevæggrunde for implementering af ordningerne  

Beslutningen om at implementere en whistleblowerordning tilskrives i begge caseorganisationer en efterspørg-

sel fra omverdenen. Dette kommer til udtryk i begge ekspertinterviewene, hvor både Jan Bo og Karinna for-

klarer implementeringen som et resultat af mekanismer og elementer, uden for organisationens virke (Bilag 

1).  

 
Ekstern legitimitet i Deloitte 

For Jan Bo er beslutningen om at implementere en whistleblowerordning i Deloitte truffet ud fra et ønske om 

at positionere organisationen på det marked, hvori den opererer. Han understreger hvilke konsekvenser det kan 

have, hvis Deloitte ikke følger samfundets forventninger: 
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“Så jeg tror, der er en stigende opfattelse af, at ordentlige virksomheder bliver simpelthen nødt til at have sådan 

nogle ordninger. De bliver også nødt til at tage henvendelserne alvorligt, og de bliver også nødt til at have 

sådan en non-retaliation policy, som vi har. For ellers, så virker det ikke. Så det er der en stigende [...] forvent-

ning om at man har. Og de firmaer, der ikke har, de bliver downgraded” (Ibid.:5). 

Når Jan Bo i citatet henviser til hvad ‘ordentlige’ virksomheder er nødsaget til i forbindelse med whistleblo-

werordninger, er det et udtryk for, at hans syn på ordningerne er begrænset af et rationale der foreskriver, at 

organisationer ikke kan være legitime og anerkendte uden en whistleblowerordning. Vi kan derfor identifice-

rer, hvordan Deloitte oplever et eksternt pres om at følge med markedets udvikling, hvis de som organisation 

vil opnå og vedligeholde offentlig anerkendelse. Jan Bo giver efterfølgende udtryk for, at whistleblowerord-

ningen udsprang fra den amerikanske medlemsorganisation, som senere blev betragtet som en best practise i 

Deloitte Global:  

”Der havde man så et… jeg vil ikke sige krav, men best practise i Deloitte [Global, red.] om, at man skulle 

have sådan en ordning [...] Med mindre der kom en politik der sagde; ‘I skal have sådan én’, så var det jo op 

til det enkelte land selv at afgøre, ‘syntes vi det er en god idé’. Det syntes vi så at det var. Så prøvede vi så at 

implementere det i Danmark” (ibid.:2). 

Eftersom Deloitte, som medlemsorganisations af Deloitte Global, er forventet at leve op til de standarder der 

sættes globalt for organisationen, og omdømmemæssigt nyder godt af den høje standard, kan der identificeres 

en afhængighed af den legitimitet Deloitte Globals brand giver, hvorfor whistleblowerordningen blev adopte-

ret. Dette stemmer overens med DiMaggio & Powells antagelse om, at des mere afhængig en organisation er 

af en anden, des mere vil den søge at ligne den andens struktur, klima og fokus og dermed bliver de mere 

homogene (DiMaggio & Powell, 1991:74f). Vi kan derfor identificere en mimetisk isomorfi, idet Deloitte ikke 

havde nogen klar intern formålsbestemmelse i forhold til implementeringen af whistleblowerordningen, men 

blot et ønske om at opnå større legitimitet. Gennem erkendelse af at andre medlemsorganisationer i Deloitte 

Global havde opnået dette ved at implementere formaliserede whistleblowerordninger, foretog den danske 

medlemsorganisation derfor en modellering af den amerikanske ordning med begrundelsen om, at det var ‘en 

god ide’ (ibid.:69). 

Deloitte kan derfor, med henvisning til Bévort & Poulfelt, siges at operere efter et professionelt rationale, 

hvorfor det er en nødvendighed at opnå legitimitet gennem eksempelvis en whistleblowerordning, i relation til 

deres kundebase og potentielle fremtidige medarbejdere (Bévort & Poulfelt, 2015:110). Medarbejderstaben er 

Deloittes primære aktiv i kraft af professionelle serviceydelser, og respektabel adfærd strømlines derfor ud fra 

hvad der forventes i markedet (ibid.:123). Der er hermed ligeledes tale om normativ isomorfi, idet Deloittes 
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professionelle rationale, samt legitimering af egen praksis medfører presset om, at adoptere whistleblowerord-

ningen (Dimaggio & Powell, 1991:70).  

Ekstern legitimitet i Vestas 

I lighed med Deloitte har omverdenens efterspørgsel ligeledes haft en indvirkning på Vestas.  Karinna ud-

trykker, at det for organisationen både var forventninger fra kunder og investorer samt lignende tiltag i andre 

organisationer, der lå til grund for implementeringen af whistleblowerordningen EthicsLine:  

“Nej, det var egentlig mere bare fordi at man kunne se det var noget som vores kunder og investorer ligesom 

begyndte at efterspørge, og vi benchmarkede os jo ikke bare kun imod danske virksomheder, men også kan 

man sige virksomheder inden for samme branche og samme størrelse på globalt niveau [...] Det var egentlig 

bare fordi man kunne se på én eller anden måde at det var en trend og en forventning at det var noget man 

havde, og så gik vi ligesom igang med det” (Bilag 1:8).  

Ordvalget ‘trend’, som Karinna anvender i sin begrundelse indikerer, at implementeringen af whistleblower-

ordningen opstod på baggrund af en stigende tendens, som blev identificeret i erhvervslivet, og ikke på bag-

grund af interne adfærdsproblematikker i Vestas. På baggrund heraf er det muligt at identificere en uformel 

tvangsisomorfi, idet omverdenen, i form af kunder og investorer, stiller kravet om at adoptere whistleblower-

ordningen, for at opretholde legitimitet (DiMaggio & Powell, 1991:68). Vi kan yderligere spore en mimetisk 

isomorfi, da Vestas har kopieret whistleblowerordningers opsætning igennem benchmarking med andre orga-

nisationer, der lig Vestas opererer på et globalt niveau (ibid.:69). 

Som nævnt i 1.0 Indledning anvender begge caseorganisationer Navex som ekstern operatør til at varetage den 

formaliserede del af whistleblowerordningerne. Dog er samarbejdet med Navex et meget nyligt tiltag i Delo-

itte, da organisationen tidligere har anvendt andre operatører, hvorfor det ikke er muligt at foretage en relevant 

analyse i forhold til opretholdelsen (Bilag 1:3). I relation til Vestas er Navex dog et relevant perspektiv at 

inddrage, da organisationen anvender de retningslinjer og anbefalinger, der fremstilles i Navex Benchmark 

Report for praksisser der følger med en whistleblowerordning (Bilag 7). Vestas anvender rapporten til at 

benchmarke indrapporteringer årligt imod organisationer, der ligner Vestas i både størrelse og geografisk 

spredning. Dette er muligt fordi Navex er det mest anvendte system globalt set og derfor den udbyder med det 

største datagrundlag: “Trusted by 95 of the FORTUNE 100 and more than 13,000 customers, our solutions are 

informed by the largest ethics and compliance community in the world” (ibid.:2). Vi kan således argumentere 

for, at Navex, qua sin autoritet på markedet, er med til at definere Vestas’ omverden og heraf hvilke organisa-

tioner Vestas skal sammenligne sig med, for at opnå den eftertragtede legitimitet (DiMaggio & Powell, 

1991:64f). Vestas anvender benchmark-information til at identificere, hvor organisationen niveaumæssigt bør 

placere sig i forhold til antallet af årlige indrapporteringer: 
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 “Så vi bruger dem som sådan et benchmark og der er der ikke nogen tvivl om at der kan vi sagtens få flere 

sager. Så når vi er ude og træne [med Vestas’ ansatte, red.], så prøver vi altid at vise de her tal og ligesom 

fortælle at vi er der ikke endnu og vi skal nå i mål, altså i forhold til at få et mere realistisk sådan antal rappor-

teringer. Så kan man jo gå ind og tale om [...] hvor mange indrapporteringer får vi, er der nogle, hvor vi får 

flere - måske end man havde forventet og er der nogle, hvor vi får færre? Det er jo specielt der, hvor man 

begynder at tænke ‘okay, hvorfor får vi så ikke nogen?’” (Bilag 1:14). 

 

Karinnas forklaring indikerer, at Vestas anvender antallet af indrapporteringer som KPI (Key Performance 

Indicators) på lige fod med øvrige performancemålinger i organisationen. Denne måling foretages dog primært 

med henblik på at kunne konkurrere med benchmarkvirksomheder på markedet, og ikke for en direkte gevinst 

på bundlinjen. Vestas anerkender, at deres medarbejderstab afspejler samfundet, da ledelsen observerer kriti-

sabel adfærd indenfor egne rækker på samme måde som i andre organisationer. Herigennem kan det spores, at 

Vestas’ formål med ordningen ligeledes er at kvantificere problematiske sager, med henblik på at udbedre 

problemer og forbedre kulturen fremadrettet (ibid.:27). Det er således tydeligt, at Navex formår, ved opfor-

dring til sammenligningen med konkurrenterne, at skabe ”[…] invitations to join in collusion” (Dimaggio & 

Powell: 1991:67). Vi kan derfor identificere Navex’ påvirkning af Vestas’ som et udtryk for en uformel tvangs-

isomorfi, da Navex globalt besidder en førende position og forsøger at påvirke Vestas’ praksisser vedrørende 

whistleblowerordningen gennem anbefalinger og retningslinjer (ibid.). Vi antager at det, ud af Navex’ om-

fangsrige kundebase, ikke kun er Vestas der oplever dette isomorfiske pres. Derfor kan det antages, at de 

organisationer som Vestas benchmarker sig mod med tiden vil blive mere og mere homogene i forhold til 

anvendelsen af formaliserede whistleblowerordninger (ibid.:65)    

Med henvisning til Bévort & Poulfelt kan Vestas derfor siges at operere ud fra et bureaukratisk rationale, da 

organisationen anvender whistleblowerordningen som et led i sin risikoledelse. Med udgangspunkt i DiMaggio 

& Powell, kan det bureaukratiske rationale forklares som organisationens styrende tilgang. Skemaerne inde-

holder antagelser og selvfølgeligheder, som er styrende for Vestas i arbejdet med whistleblowerordningen og 

søgen efter legitimitet. Kvalitet ud fra det bureaukratiske rationale [...] relies to an extent on a quantity/quality 

efficiency calculation related to organizational goals” (Bévort & Poulfelt, 2015:110). Rationalet kommer 

blandt andet til udtryk ved udviklingen og anvendelsen af organisationens ‘Risk Criteria Matrix’, der har til 

formål at kategorisere den økonomiske konsekvens for Vestas, som forskellige typer af whistleblowersager 

medfører. Vi finder det interessant, at der i matrix’en er et fravær af interpersonelle sager såsom mobning, 

diskrimination, sexchikane og nepotisme, som vi vil argumentere for ligeledes kan have en indirekte økono-

misk konsekvens for organisationens omdømme. Denne problematik forklarer Karinna med, at sager som 

krænkelse ‘kun’ har en konsekvens for den enkelte medarbejder og ikke direkte for Vestas som organisation 

(Bilag 1:22). Sager, der ikke inkluderer omverdenen, og har en lav finansiel konsekvens for Vestas, indgår 
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dermed ikke i organisationens risikovurdering: “Ja, det tror jeg, fordi man kan sige harassment i første om... 

altså sådan… Det er svært altså sådan at gradbøje, hvor slem den var i forhold til konsekvenserne” (ibid.:17).  

 

5.1.3: Code of Conduct som isomorfi 

Ud fra de to eliteinterviews med Karinna og Jan Bo kan Code of Conduct i begge caseorganisationer siges at 

opretholde whistleblowerordningernes eksistensgrundlag, da indholdet i de to dokumenter definerer, hvilke 

sager der kan indrapporteres og derfor bliver en præmis for whistleblowerordningernes virke. Dette ses blandt 

andet når Karinna udtaler, at: ”Alle kan komme og rapportere noget i EthicsLine, men det skal jo være et 

breach af vores Code of Conduct” (Bilag 1:12). Dermed er Coden med til at definere det rationale som whist-

leblowerordningen opfattes ud fra i Vestas og den kan dermed siges at være handlingsregulerende for organi-

sationens medarbejdere og ledelse. Vestas’ Code of Conduct blev senest opdateret i forbindelse med en orga-

nisationsændring, hvor forretningen blev udvidet med en servicefunktion: 

 

“Vi har jo også udviklet også, altså på det tidspunkt der havde vi ikke en serviceorganisation, som vi har i dag 

og der er jo selvfølgelig nogle ting der skal tilpasses, så den sådan passer til den nye organisation. Så har vi 

også fået ny Code of Conduct i den periode og forbindelse. Det fik vi i 2016, så er der [...] højner man baren 

for ‘ok hvad er egentlig breach of Code of Conduct?’” (ibid.:28).  

Vi antager, at udvidelsen af forretningen med tilføjelsen af en serviceorganisation har krævet erhvervelse af 

andre faglige profiler end Vestas hidtil havde ansat. I denne forbindelse tilpassede Vestas sin Code of Conduct 

så den i højere grad afspejlede de fagligt forankrede forventninger, den nye servicefunktion medførte 

(ibid.:28). At Vestas korrigerede dokumentet efter udvidelsen med serviceorganisationen, vidner derfor om en 

normativ isomorfi, som er styret af professioners etablerede standarder (DiMaggio & Powell, 1991:70fff).    

Hos Deloitte er Code of Conduct påkrævet og udformet af Deloitte Global, hvorfor alle medlemsorganisationer 

i koncernen er underlagt samme etiske retningslinjer (Bilag 5:6). Retningslinjerne er udformet til at gælde på 

globalt plan og er derfor ikke tilrettet det danske Deloitte og den danske kontekst specifikt. Vi vil derfor argu-

mentere for, at Deloittes Code of Conduct tager form som en formel tvangsisomorfi, da den kan anses for at 

være et resultat af Deloitte Globals indgriben (DiMaggio & Powell, 1991:68). Tvangen om at adoptere en 

allerede formuleret Code of Conduct pålægger derfor caseorganisationen et formelt pres om at følge et bestemt 

etisk regelsæt, der er defineret af den organisatoriske omverden, som Deloitte er en del af og dermed afhængig 

af.  

Vi har identificeret at whistleblowerordningerne hos Deloitte og Vestas er implementeret på baggrund af iso-

morfier. Det er ligeledes identificeret at ordningerne er indført med det formål at understøtte organisationernes 

Code of Conduct, som i sig selv er identificeret som isomorfier. Vi vil herigennem argumentere for, at 
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whistleblowerordningerne, som resultat af et isomorfisk pres, er implementeret på baggrund af allerede eksi-

sterende isomorfier, som dikterer caseorganisationernes Codes of Conduct og dermed ordningernes eksistens-

beretigelse. Dermed opretholdes adfærdsreguleringen af medarbejderne i forbindelse med indrapportering ikke 

udelukkende af whistleblowerordningerne, da de indføres på baggrund af et allerede defineret rationale som 

identificeres gennem Code of Conduct. Dermed bunder implementeringen og opretholdelsen af whistleblo-

werordninger ikke i en isoleret værdiskabelse, men derimod som et ledelsesredskab i forhold til Code of Con-

duct. Er caseorganisationernes Codes of Conduct ikke alignet med de organisatoriske rationaler kan det anta-

ges, at samme problem vil gøre sig gældende for whistleblowerordningerne. Udfordringen bunder i, at orga-

nisationers udsyn begrænses af de rationaler der ligger til grund for isomorfierne, hvorfor det principielt kan 

være vanskeligt at tilpasse praksisser der er opstået under et isomorfisk pres til den kontekst de implementeres 

i (DiMaggio & Powell, 1991:70). Idet Vestas reviderer deres Code of Conduct ved organisatoriske og kontek-

stuelle forandringer, vil vi i forlængelse heraf argumentere for, at organisationens whistleblowerordningen er 

i overensstemmelse med organisationens værdier. Til gengæld kan strømliningen af Deloittes Code of Conduct 

på tværs af medlemsorganisationerne fremme interorganisatorisk samarbejde og skabe større stabilitet internt 

i Deloitte, idet det medvirker en tilpasning til det eksterne felt (ibid.:75).  

Hvor rationalet bag whistleblowerordningen hos Vestas er opstået i en dansk kontekst, understøttet af et ame-

rikansk system, og er blevet spredt ud internationalt til Vestas’ udenlandske regioner, er rationalet hos Deloitte 

opstået i USA og er blevet spredt ud til medlemslandene - herunder Danmark. Selvom begge organisationer 

har oplevet et isomorfisk pres fra USA, som både påvirker dem selv og deres globale forretning, er dette pres 

pålagt via forskelligartede kanaler. Ifølge DiMaggio & Powell kan stabiliteten ved nye tiltag overskygges af 

et effektivitetstab når disse ikke introduceres på baggrund af rationelle vurderinger om øget performance, men 

implementeres på baggrund af et nødvendigt onde for at fremstå legitim i den omverden, som den opererer i 

(ibid.:65). Det er i ovenstående fremanalyseret, hvorledes rationalerne for implementeringen af whistleblower-

ordningerne ikke bunder i selve funktionaliteten, men nærmere i anerkendelsen fra fremtidige medarbejdere 

og i eksterne parters forventninger. Dette gør sig gældende i forhold til whistleblowerordningerne i Deloitte 

og Vestas, idet ordningerne ikke er adopteret på baggrund af et reelt behov, men som en selvfølgelighed dik-

teret af omverdenen. 

 

5.1.4: Innovation af praksisser 

Selvfølgelighederne, som i ovenstående er identificeret som isomorfier, kan, udover at skabe legitimitet, be-

grænse organisationernes udvikling og medføre et tab af organisatorisk effektivitet (DiMaggio & Powell, 

1991:65). De kan dog ligeledes føre til øget innovation og ressourcebesparelser, alt efter hvilke rationaler der 

er gældende i den kontekst isomorfierne oprerer i, og hvor godt de harmonerer med whistleblowerordningens 

rationaler (ibid.:65). I følgende afsnit vil vi belyse, hvordan isomorfierne udspiller sig i praksis i 
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caseorganisationernes respektive kontekster. Innovation kan opstå mere eller mindre intentionelt og medføre 

en positiv indflydelse på organisationerne: “[...] there are those who, in their imperfect attempts to imitate 

others, unconsciously innovate by unwittingly acquiring some unexpected or unsought unique attributes which 

under the prevailing circumstances prove partly responsible for the success” (ibid.:69). 

Anskues Deloittes og Vestas’ whistleblowerordninger ud fra ovenstående citat kan vi identificere, at der er 

områder, hvor de har formået at udvikle sig og innovere i forskellige retninger på trods af, at de begge presses 

mod homogenitet (ibid.). For caseorganisationerne kan denne innovation identificeres i de forskellige, under-

byggende foranstaltninger, der blev implementeret i forbindelse med whistleblowerordningerne, som blandt 

andet Deloittes Non-Retaliation Policy og Vestas’ Risk Criteria Matrix.  

Som fremanalyseret har begge caseorganisationer implementeret ordningerne for at opnå større legitimitet på 

interorganisatorisk plan og imødekomme isomorfisk pres fra omverdenen, men med tiden har begge organisa-

tioner haft et behov for at legitimere ordningernes relevans på et intraorganisatorisk plan med understøttende 

strukturer. Dette er fordi, at der ved introduktionen af nye systemer ligeledes opstår et behov for den ansvars-

havende profession om at legitimere tiltaget internt i organisationen (ibid.:67). Måden hvorpå organisationerne 

søger at legitimere whistleblowerordningerne internt vil blive undersøgt i de følgende afsnit.  

Vestas  

For at sikre den interne legitimitet har Vestas inkorporeret ledelsen som en del af whistleblowerordningens 

governance-struktur således, at ledelsen kontinuerligt er informeret om hvilke sager der indrapporteres, samt 

tager ansvar for opfølgning og udbedring af disse. I interviewet betoner Karinna vigtigheden af ledelsens op-

bakning til whistleblowerordningen: ”Så hvis de [ledelsen, red.] ikke støttede den og gav whistleblower-funk-

tionen de midler som den skulle have, så ville den jo ikke kunne fungere i praksis” (Bilag 1: 9). Eksistensbe-

rettigelsen af whistleblowerordningen afhænger således af ledelsens opbakning. Hertil udarbejder Compli-

ance-afdelingen rapporter til ledelsen på baggrund af indrapporteringerne, som anvendes proaktivt til fremad-

rettet at håndtere uhensigtsmæssige adfærdsmønstre internt:  “For de har jo også brug for at skulle tage ejerskab 

hvis der er en bestemt type issue, som vi ser i en bestemt del af forretningen [...] for det er [...] deres pligt på 

det niveau at de ligesom bliver informeret [...] for det skal de jo potentielt set selv handle på [...]” (ibid.). Ved 

at implementere ordningen i governance-strukturen er der i Vestas således et øget fokus på det aggregerede 

resultat af sagerne. Ansvaret for afklaring af de enkelte sager pålægges etik-kommitéen og CFO’en, der i sidste 

ende skal sørge for, at problemer håndteres internt samt afgøre, hvilke konsekvenser den kritisable opførsel 

skal have for de involverede. Karinna beskriver etik-kommitéen som:    

 

“[...] en selvstændig komité af tre medarbejdere, hvor den ene er vores ‘General Council’ altså Head of Legal 

& Compliance, Head of Finance og vores Head of P & C [People & Culture, red.]. Så det er oftest dem, hvis 
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der er en sag på et vist niveau, hvor der skal tages en beslutning, for eksempel hvis der skal være en afskedi-

gelse, så bliver de ligesom præsenteret med sagen i anonymiseret form og så ligger EthicsLine op til ‘vi ser, 

måske den her løsning som den bedste løsning, men der kunne også være den her løsning’ og så er det dem, 

der vejer ind med hvad skal der ske med den her pågældende medarbejder [...]” (ibid.: 21). 

 

I processen inddrages altså både juridiske, HR-faglige og finansielle ansvarspersoner, der i fællesskab vareta-

ger beslutningsprocessen i afklaringen af interne sager som er indrapporteret til whistleblowerordningen. Der 

kan derfor identificeres en centraliseret og formaliseret proces med en klar rollefordeling, som understøtter 

den tidligere analyse af Vestas’ bureaukratiske rationale.  

 

Et andet led i whistleblowerordningens proces i Vestas er, at så få personer som muligt får indblik i indrap-

porteringen og efterforskningen af samme. Der er derfor et fokus på at beskytte begge parter, både whistleblo-

weren og klagesubjektet, fra uhensigtsmæssige og ufortjente konsekvenser, og den anklagede involveres ikke 

før sagen er efterforsket til bunds. Dette kan både være repressalier for den rapporterende part, eller hvis den, 

der rapporteres om, mistænkes ubegrundet, og det bliver en del af dennes selvopfattelse: “For i princippet så 

gælder det jo altid om at beskytte både den, der har rapporteret, men også den der bliver rapporteret på, eller 

sådan, om. Så det gælder virkelig om at involvere så få mennesker som muligt” (ibid.:11). Med udgangspunkt 

i rationalet, er processen for efterforskningen af indrapporteringer centraliseret hos én designeret person, der 

kun involverer andre i Vestas, når det er højest nødvendigt for efterforskningen. På denne måde begrænses 

informationsspredningen, hvilket især er vigtigt, hvis sagen ikke kan underbygges med beviser eller folk er 

anklaget uberettiget. 

 

Ud fra ovenstående kan vi identificere, at Vestas har tilpasset praksisserne i deres whistleblowerordning til det 

bureaukratiske rationale, som caseorganisationen opererer efter. Dette fremgår særligt i den centraliserede til-

gang til håndteringen af ordningen, hvor rammesætningen er vertikalt transparent, som fordrer en klar hierar-

kisk struktur (Bévort & Poulfelt, 2015:109). Vestas har i relation til whistleblowerordningen en udspecificeret 

arbejdsfordeling, hvor de formelle ansættelsesforhold afgør ledelsens råderum og beslutningskompetencer i 

afgørelsen af begrundede indrapporteringers udfald. Råderummet afgrænses af de bureaukratisk fastsatte ram-

mer, som i Vestas er udgjort af ledelsens position og forankring i governance-strukturen (ibid.:109). Dette 

indebærer blandt andet, at etik-komitéen har beslutningskompetencer ud fra deres hierarkiske position, hvilket 

står i modsætning til Deloitte hvor faglige anseelse afgør belsutningskompetencer. Derudover vurderes kvalitet 

i det bureaukratiske rationale ud fra kvalitative og kvantitative effektivitetsmålinger, hvilket kan overføres til 

måden hvorpå Vestas anvender indrapporteringer som KPI’er og stræber efter at indfri disse. 
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Deloitte 

Hos Deloitte bærer processen ikke præg af samme governance-struktur som i Vestas, da whistleblowerordnin-

gerne varetages af Jan Bo der, som medlem af partnergruppen, udgør en del af Deloittes øverste ledelse (Bilag 

1:1f). Med sin forankring i ledelsen antager vi, at der i Deloitte ikke eksisterer samme behov for at legitimerer 

ordningen over for ledelsen, da den har et naturligt link til denne.  

Da vi i interviewet spørger, om Deloitte har ensrettet processerne for efterforskning og behandlingen af ind-

rapporteringer, udtaler Jan Bo: “Nej. Nej, vi har ikke prøvet at systematisere det. Vi tager det altid case by 

case” (ibid.:3). Det er dermed tilpasningen til den interne kultur som prioriteres, frem for en standardisering af 

processen. Yderligere har Deloitte, ifølge Jan Bo, en meget åben kultur, der i høj grad afspejles i processen 

omkring indrapporteringer (ibid.:6f). Hvor Vestas forsøger at afgrænse processen fra at involvere den ankla-

gede, så søger Deloitte altid at involvere denne part:  

“Den, som ligesom bliver kritiseret, skal jo også komme til orde, og derfor så arrangerer vi jo et møde på én 

eller anden vis med vedkommende, hvor man spørger ind til; “der er et issue her, hvad er dit syn på det?” [...] 

Vi lukker aldrig en sag, uden at den der bliver kritiseret, har fået lov til at komme til orde, men det giver jo sig 

selv” (ibid.:5). 

 

Det er for Jan Bo af større betydning, at den anklagede får lov til at forsvare sig, hvilket opfattes som en 

selvfølgelighed i processen. Vi kan derfor spore, at Deloitte dermed har et større fokus på sikringen af en fair 

proces for begge involverede parter, hvor hver sag bliver behandlet som en isoleret enhed. For at sikre whist-

lebloweren fra repressalier udført af den anklagede part, har Deloitte indført sin Non-Retaliation Policy: 

 

“Vi har også indført… det [repressalier, red.] er ikke noget vi har haft et problem med i Danmark, det har mere 

været i andre lande, en såkaldt Non-Retaliation politik, der ligesom garanterer folk, at hvis de laver et whist-

leblow, så har det ikke interne konsekvenser [...] Det har vi en politik, der sikrer, at det kommer aldrig til at 

ske” (ibid.:4). 

 

Det kan udledes af ovenstående citat, at Deloittes Non-Retaliation Policy er indført på trods af, at Jan Bo ikke 

opfatter repressalier som et problem i den danske medlemsorganisation. Dog sender politikken, ifølge Jan Bo, 

et vigtigt signal til medarbejderne og er en nødvendig del af ordningen (ibid.). Vi argumenterer på baggrund 

af dette for, at politikken i højere grad afspejler et behov for at efterligne de strukturer og rationaler, som 

understøtter whistleblowerordningen i den amerikanske medlemsorganisation og Deloitte Global, hvor frygten 

for, samt anvendelsen af, repressalier har været årsagen til en sådan forsikring af medarbejderne. Disse opere-

rer i stater, hvor der er implementeret Non-Retaliation Policies ved lovgivning, hvilket ikke er tilfældet i Dan-

mark (Miceli et al., 2009). Grundet de manglede forudsætninger for at implementere whistleblowerordningen, 



 67 

har Deloitte været nødsaget til at implementere procedurer og foranstaltninger, for at opnå samme legitimitet 

hos både omverden og egne medarbejdere. 

 

Den struktur, som anvendes i Deloitte i forbindelse med whistleblowerordningen medvirker at indrapporterin-

gerne vurderes og efterforskes af de medarbejdere, Jan Bo finder mest kompetente i den enkelte situation. Hvis 

der er tale om mindre væsentlige forhold inddrages HR-afdelingen, men:  

 

“[...] hvis der er tale om en partner i Revision eller en partner i Consulting, så bliver der aldrig truffet en 

beslutning om hvad sanktionerne skal være, uden at forretningslederen er enig, og er med i beslutningen, kan 

man sige. Der er så nogle gange, hvor vi har nogle politikker og retningslinjer, der siger; ‘jamen de og de 

overtrædelser de skal medføre de og de sanktioner’, og dem kan man jo så ikke se bort fra” (Bilag 1:6). 

 

Beslutningsrettighederne vedrørende whistleblowerordningen i Deloitte er dermed, modsat Vestas, decentra-

liseret og processen er præget af ad-hoc-løsninger, alt efter hvem der behandler sagen. 

 

Som tidligere nævnt er det professionelle rationale, som Deloitte tidligere er identificeret til at have, baseret 

på professionel ekspertviden og favoriserer professionelle roller (Bévort & Poulfelt, 2015:109f). Denne pro-

fessionelle ekspertviden er qua forretningsledernes faglighed af stor betydning hos Deloitte, hvorfor whist-

leblowerordningen ikke administreres af centralt definerede roller med beslutningskompetence i governance-

strukturen. Beslutningskompetencen er i højere grad placeret hos den medarbejder, som er mest kompetent til 

at tage beslutningen, hvilket fastlægges fra sag til sag. Der er med andre ord ikke tale om en formaliseret og 

centraliseret proces som i Vestas, men snarere en proces, hvor de nødvendige ressourcer inddrages efter behov. 

Derudover er ansættelsesforholdet i det professionelle rationale uformelt, men stadig hierarkisk, hvilket i høj 

grad afspejles i Deloittes åbne kultur og den indvirkning, som kulturen har på processen for behandling af 

indrapporteringer (ibid.). Kvalitet er i det professionelle rationale defineret ud fra eksterne professionelle stan-

darder, hvilket kan identificeres idet Deloitte har implementeret whistleblowerordningen på baggrund af et 

ydre pres fra medlemsvirksomheder. 

Vi vil argumentere for, at de divergerende isomorfe kanaler, og de rationaler som whistleblowerordningerne 

er blevet en del af, har haft en indvirkning på, hvordan de interne rationaler omkring ordningerne har udviklet 

sig i de to caseorganisationer. På baggrund af den forudgående analyse argumenterer vi for, at grundlaget for 

Deloitte og Vestas’ forskelligartede innovative tilgang til implementeringen af whistleblowerordningerne, 

bunder i ordningernes ophav. Vestas’ rationale er i høj grad præget af Navex’ styresystem, der beror på sam-

menligning og måling, og de handler proaktivt med udgangspunkt i Navex’ retningslinjer med henblik på at 

spotte systematiske tendenser i indrapporteringerne. I Deloitte er innovationsprocessen præget af 
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whistleblowerordningens amerikanske ophav, der understøttes af lovgivning, som i en dansk kontekst er søgt 

reproduceret gennem en Non-Retaliation Policy. Til gengæld er beslutningskompetencerne og involveringen 

af øvrige aktører ved efterforskningsarbejdet mere ustruktureret og decentraliseret i Deloitte end det er i Ve-

stas.  

5.1.5: Dikotomisk implementering og anvendelse  

På trods af den værdi, som Karinna og Jan Bo tilskriver whistleblowerordningerne, vedrørende øget ekstern 

legitimitet og intern proaktivitet, kan der alligevel spores begrænsninger for institutionaliseringen hos begge 

caseorganisationer. Et resultat af den mimetiske proces er, ifølge DiMaggio og Powell, at organisationerne vil 

forsøge at efterligne processer fra lignende organisationer for dermed ikke at skulle forholde sig til modsæt-

ningen mellem dens mål og organisationens egne (DiMaggio & Powell, 1991:75). Teorien om dikotomiske 

isomorfier forsøger at kritisere denne handling ved at forklare, hvilke konsekvenser processen har for tiltagenes 

effektivitet samt hvordan strukturelle og kulturelle faktorer, kan have en indvirkning på måden hvorpå nye 

tiltag implementeres (Pillay et al., 2017).  

Rapporteringskanaler og medarbejderkultur i Deloitte 

Jan Bo anerkender, at den amerikanske whistleblowermodel konfliktuerer med kulturen på det danske arbejds-

marked (Bilag 1:7). Han understreger i den forbindelse vigtigheden af, at tilpasse whistleblowerordningen til 

den kultur der findes i den danske kontekst, hvori Deloitte opererer: 

“Men vi har jo et andet samfund end man har i USA. Vi har andre virksomheder, vi har andre kunder, vi har 

også en anden [...] medarbejderkultur osv. Så derfor er der behov for at vi tilpasser metoder og koncepter osv. 

til vores kontekst, og det gør vi” (ibid.). 

Det fremgår ikke i interviewet hvorledes informanten opfatter whistleblowerordningen som tilpasset den dan-

ske kultur, udover at den i sig selv opfattes som værende fleksibel (ibid.). Fleksibiliteten kan ses som et udtryk 

for, at de praksisser der følger med den formaliserede whistleblowerordning, ikke kompromitterer Deloittes i 

forvejen eksisterende ‘open door policy’, der, som præsenteret i State of the Art, kritiseres for ikke at kunne 

betragtes som en valid del af ordningen (Miceli et al., 2009:189). Grundet Jan Bos opfattelse af ordningen som 

værende fleksibel vil vi argumentere for, at der kun sker en delvis implementering af whistleblowerordningen 

i Deloitte, som blot forstærker de oprindelige praksisser i organisationen (Pillay et al., 2017:437). Dette resul-

terer i, at Deloittes ‘open door policy’ til stadighed er den dominerende kanal for indrapporteringer i Deloitte, 

hvorfor vi kan identificere en dikotomisk isomorfi, da Deloitte adopterer whistleblowerordningen i forsøget 

på at opnå legitimitet, men til stadighed er bundet af den herskende kultur der fordrer, at man i fællesskab og 

gennem åben dialog løser interne problemer (Ibid.). Jan Bo udtrykker om kulturen i Deloitte:  
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“Men vi har [....] ligesom en retningslinje der siger; ‘vi taler hellere til hinanden, end om hinanden’ [...] Det 

[whistleblowerordningen, red.] skal ligesom være en nødløsning, at man ikke kan gå til den man ikke rigtigt 

synes agerer ordentligt, og så sige det til vedkommende. Det er vel også almindelig respekt for hinanden” 

(Bilag 1:7). 

Medarbejderkulturen og opfordringen til den åbne dialog kan forklares ud fra Bévort & Poulfelts definition af 

ansættelsesforholdet under det professionelle rationale, der er uformelt og kollegialt, men langt fra egalitær, 

idet senioritet er afgørende; ”[…] the partner is perceived as ‘God’” (Bevort & Poulfelt, 2015:110). Der er 

dermed lagt op til, at medarbejderne i Deloitte taler med hinanden eller Jan Bo om tingene og ved uenighed 

bliver det i sidste ende den mest relevante partners beslutning, om noget er hensigtsmæssigt for organisationen 

eller ej eller hvilket udfald, en henvendelse skal resultere i. 

Forklaringskraft og anonymitet i Deloitte 

I forlængelse af ovenstående mener Jan Bo, at whistleblowerens intentioner kan have en indvirkning på pro-

cessens udfald. Jan Bo udtaler, at: “Det er min generelle opfattelse, at hvis man vil have noget til at virke, så 

skal man også være i stand til at forklare folk hvorfor det her er en god idé [...] Ellers så bliver det fjernt [...]” 

(Bilag 1:8). Ifølge Elliston er det nærliggende for ledelsen at sætte spørgsmålstegn ved whistleblowerens in-

tentioner, når der indrapporteres, men hvorvidt anklagen er sand eller falsk afhænger ikke af whistleblowerens 

motivation: “Whether the whistleblower draws attention to corruption out of spite or altruism makes no diffe-

rence in one respect: if corruption exists, it should be ended” (Elliston, 1982:174). For at undgå tvivl i effekti-

viteten af processen bør denne derfor være velbegrundet af logistiske begrænsninger og bevismateriale, som 

eksempelvis identifikation af relevante parter eller indsamling af data, og ikke på baggrund whistleblowerens 

manglende forklaringskraft (ibid.). Vi kan, ud fra Ellistons perspektiv og Jan Bos udtalelser spore, at hvis 

medarbejderen ønsker at Deloitte retter ind og udbedrer kritisable forhold på baggrund af partnernes beslut-

ningskompetence, så skal medarbejderen også være i stand til at tage ejerskab over indrapporteringerne og 

kunne forklare den overfor partnerne. 

I ovenstående ejerskab kan vi spore et ønske om integritet i whistleblowerprocessen. Spørgsmålet om integritet 

går igen i forhold til Jan Bos opfattelser af de whistleblowere, der vælger at være anonyme. For Jan Bo er 

anonymitet i forbindelse med whistleblowing et udtryk for mangel på integritet, idet de går imod den åbne 

dialog som ellers kendetegner kulturen i Deloitte, og han henviser til, at medarbejderne i stedet bør vælge den 

mere uformelle del af ordningen, som han selv varetager (Bilag 1:7). Det er for ham i højere grad etisk for-

svarligt, at medarbejderen er villig til at stå frem med navn, så der ikke opstår misforståelser omkring sagens 

indhold og indrapporteringens karakter (ibid.). Ifølge Jan Bo er der ligeledes praktiske årsager forbundet med, 

at medarbejderne vælger den uformelle kanal. Dette er fordi han således får bedre muligheder for hurtigt at 

vurdere seriøsiteten af indrapporteringen og undgå at bruge ressourcer på hule anklager (ibid.). Ifølge Elliston 
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er antagelsen om, at anonymiserede anklager ikke kan verificeres, ubegrundet: “Those who would learn the 

truth can discover it by the same means the whistleblower used —even though they do not know his identity” 

(Elliston, 1982:173). Det burde derfor være muligt for Jan Bo og hans team, selvom whistlebloweren vælger 

at være anonym, at undersøge indrapporteringen, hvis informationen om, hvordan observationen er foretaget, 

står beskrevet i henvendelsen. I forlængelse heraf er det interessant, at Jan Bo er af den opfattelse, at der i 

Deloitte ikke er behov for anonymitet på samme måde som i andre medlemslande, hvilket han igen tilskriver 

kulturen i Danmark: 

 

“Ja men det er måske vores kultur, at vi er ikke så bange for, at hvis vi ser et eller andet som ikke er i orden, 

så siger vi det. Og vi er ikke så bange for, at kritiserer man chefen, så kan man gøre det uden at man bliver 

fyret, eller ‘bullied’, eller et eller andet. Der må jeg bare erkende, at der er meget mere hierarkisk struktur i 

nogle af de andre lande; England eller Tyskland og sågar Sverige [...] Så jeg tror det falder mere naturligt for 

os, at sige: ‘Der er noget dér, det er simpelthen ikke i orden. Dét er jeg simpelthen nødt til at sige’” (Bilag 1:5). 

 

Af Jan Bos udtalelse kan vi udlede, at han opfatter kulturen i Deloitte som værende transparent, og at der, for 

ham, ikke eksisterer synlige negative konsekvenser for medarbejderen ved at konsultere sin nærmeste leder. 

Med udgangspunkt i den beskrevne kultur sidestilles det at stå frem således med loyalitet overfor sine kolleger. 

Ifølge Elliston er det en almen fejlantagelse i forbindelse med whistleblowing, at bagtalende medarbejdere 

underminerer tilliden og solidariteten i organisationen (Elliston, 1982: 171). Det er derfor uden for de kulturelle 

rammer, og dermed organisationens rationale, hvis medarbejderne gør brug af whistleblowerordningen af frygt 

for repressalier. Ordningen er nærmere relevant i nødstilfælde, hvor medarbejderen ikke har opnået enighed 

med sin leder omkring kritisabel adfærd og den problematik, som indberettes (Bilag 1:7). Ud fra Jan Bos 

forklaringer fremstår Deloittes Non-Retaliation Policy ligeledes som en dikotomisk isomorfi, da den er indført 

til trods for, at Jan Bo ikke opfatter repressalier som et problem i Deloitte. Han tilføjer dog senere, at de har 

været udsat for, at folk først nævner problemer i forbindelse med deres opsigelse, hvilket vidner om at netop 

det modsatte er tilfældet. Deloittes Non-Retaliation Policy kan derfor anskues som et forsøg på at legitimere 

det at rapportere til ordningen internt, uden at foretage de nødvendige foranstaltninger (Pillay et al., 2017:423).  

 

Anonymitet og monetær belønning i Vestas 

Karinna udtrykker, at det rent processuelt kan være vanskeligt for ledelsen i Vestas at beskytte whistleblowe-

ren, hvis denne vælger at være anonym i indrapporteringssituationen: 

“[…] hvis der er en sag, og man har brug for mere information, så er det typisk nemmere, hvis man ved hvem 

personen er [...] også for at beskytte den person. For når du begynder at skulle starte en undersøgelse op, [...] 

så ved du jo faktisk ikke hvem, altså, sådan hvem der har rapporteret, så er det også svært at beskytte dem. Så 
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man vil jo, altså i nogle tilfælde, forsøge at sige; ‘det er også for dit bedste, at vi faktisk ved hvem du er’ [...]” 

(Bilag 1:10). 

Modsat Deloitte, som finder det bedst at medarbejderen står frem for at øge sin forklaringskraft, kan det af 

Karinnas udtalelse udledes, at Vestas erkender den ulige magtkamp whistlebloweren indgår i, hvorfor en ud-

ligning af denne er en prioritet i organisationens processer. På trods af at Vestas ikke har en formuleret Non-

Retaliation Policy, har organisationen alligevel et større fokus på beskyttelse af whistlebloweren i den bureau-

kratiske håndtering af sagerne, blandt andet ved føromtalte begrænsning af involverede parter. Deloitte der-

imod, har et større fokus på at sikre whistleblowerens sikkerhed i tilfælde af, at anonymiteten brydes. 

Da vi i interviewet italesætter monetær belønning, som er en inkorporeret del af den amerikanske whistleblo-

wermodel, svarer Karinna, at det ikke er noget, Vestas har i sinde at adoptere. I sin begrundelse henviser hun 

til en konkurrent, der adopterede monetær straf efter en stor korruptionssag (ibid.:27) Som et incitament til at 

ledelsen i denne organisation skal at efterleve Code of Conduct-træningen fik lederne, ifølge Karinna, frataget 

deres bonus, hvis dette ikke blev efterlevet (ibid.). Karinna anerkender, at flere globale virksomheder opererer 

med denne strategi, men fastholder at det som udgangspunkt er en mere etisk-styret kultur, de ønsker i Vestas:  

“Lige nu, der er vi bare mere på den etiske klinge sådan i forhold til, kan man sige, ‘doing business in the right 

way', og det kommer til at gavne os alle sammen, hvis man [...] opretholder den her standard, og det kommer 

til at have kæmpe konsekvenser, hvis vi ikke gør det” (ibid.). 

I stedet for at søge legitimitet fra sine konkurrenter lægges der mere vægt på hvilken konkurrencefordel, som 

Vestas har ved ikke at indordne sig efter den monetære udvikling i relation til whistleblowerordningen, da de 

ønsker at opretholde en høj etisk standard. Dette rationale stemmer overens med Miceli et al. der berører, at 

monetære incitamenter i forbindelse med whistleblowerordninger især er kendetegnende for den amerikanske 

kontekst (Miceli et al., 2009:386). Der henvises til at denne kultur ikke er gældende for medarbejdere, der 

foretager “[...]‘emotional’’ rather than a rational assessment of expected costs and benefits” (ibid.) hvilket, ud 

fra Karinnas udtalelser, nærmere betegner medarbejdere i en dansk kontekst. Vi kan derfor identificere en 

dikotomisk isomorfi, da tanken om at implementere monetær belønning konfliktuerer med den kultur, som 

Karinna beskriver findes og ønskes i Vestas (Pillay, 2017:426). 

 

På trods af de differentierede begrundelser er der enighed blandt Karinna og Jan Bo om, at anonymitet ikke er 

ønskværdigt for effektiviteten af efterforskningen. Da muligheden for anonymitet er en præmis for at have en 

formaliseret whistleblowerordning, kan der ligeledes identificeres en dikotomisk isomorfi, da denne præmis 

besværliggør efterforskningsprocessen hos caseorganisationerne, som opererer efter modstridende rationaler. 

Hvor anonymitet i Deloitte handler om mangel på integritet og respekt overfor kollegerne, er det hos Vestas i 
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højere grad faren for at kompromittere whistlebloweren, der er i fokus. Vestas anser whistlebloweren som ‘det 

svage led’, hvor handlingen bag den anonyme whistleblower i Deloitte karakteriseres, i tråd med det Du Plessis 

forklarer, som en moralsk-forkastelig illoyalitet, i dette tilfælde over for kollegerne, som kan medføre negative 

konsekvenser for organisationen og dens aktører (Du Plessis:139). 

 

5.1.5: Delkonklusion på analysedel 1 

I denne analysedel har vi identificeret, at caseorganisationerne har introduceret whistleblowerordningerne ud 

fra et henholdsvist bureaukratisk og professionelt rationale. Formålet har for begge organisationer primært 

været eksternt rettet, i forsøget på at fremstå legitime i det felt de hver især opererer i. Det har dermed ikke 

været på baggrund af rationelle vurderinger af, hvorvidt ordningerne ville forbedre effektiviteten i organisati-

onerne. Omverdenen pålægger caseorganisationerne et pres til at opretholde whistleblowerordningerne, som 

assisteres af organisationernes Codes of Conduct, der fremstår som selvfølgeligheder, og derfor dirigerer Ve-

stas og Deloitte i bestemte retninger. Grundlaget for caseorganisationernes forskelligartede udvikling efter 

adoptionen af whistleblowerordningen kan tilskrives whistleblowerordningernes ophav. Vestas’ er i høj grad 

præget af Navex og de retningslinjer udbyderen udstikker, som beror på sammenligning og måling, der giver 

genklang hos omverdenen. Vestas handler derfor proaktivt med henblik på at spotte systematiske tendenser i 

indrapporteringerne. Hos Deloitte er processen præget af inspirationen fra den amerikanske medlemsorgani-

sation, der er understøttet af lovgivning, som i en dansk kontekst er omgået ved implementeringen af endnu 

en institutionel isomorfi, nemlig Non-Retaliation Policy. Beslutningskompetencerne og involveringen af øv-

rige aktører ved efterforskningen af indrapporteringer er, til forskel fra Vestas, mere ustruktureret og decen-

traliseret i Deloitte. Grundet de konfliktuerende omstændigheder i forbindelse med whistleblowerordningerne, 

tages der i caseorganisationerne afstand fra de praksisser relateret til ordningerne, som ikke harmonerer med 

organisationernes værdigrundlag og hidtidige praksisser, hvilket fører til en kun delvis implementering af 

EthicsLine og Speak Up Deloitte.  

 

5.2: Analysedel 2 - magtudøvelse forbundet med whistleblowerordninger 

I forrige analysedel er det identificeret hvorledes det eksterne pres og de respektive organisatoriske ledelses-

former påvirker rationalerne i Vestas og Deloitte i relation til whistleblowerordningerne. Til besvarelsen af det 

andet arbejdsspørgsmål: Hvilke magtdynamikker kommer til udtryk i Vestas og Deloitte i forbindelse med 

whistleblowerordningerne? inddrages Fleming & Spicers magtteori, da forfatternes deskriptive blik på magt 

giver os muligheden for at identificere overordnede dynamikker i caseorganisationerne relateret til whistleblo-

werordningerne. I det følgende afsnit undersøger vi derfor, hvordan magten udspiller sig over, gennem og i 

Deloitte og Vestas, samt hvilken påvirkning disse har i samspil med de allerede identificerede organisatoriske 
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rationaler. Vi bevæger os på analyseniveauerne organisation, individ, omverden og inddrager i den forbin-

delse; dokumentanalyse, interviews med Jan Bo og Karinna som repræsentanter for ledelsen, samt medarbej-

derinterviews som empirisk grundlag for analysedelen. Indledningsvist vil vi undersøge hvilke magtdynamik-

ker der opstår i implementerings- og opretholdelsesprocessen i de to caseorganisationer. 

 

5.2.1: Forenelige narrativer ved implementering i Vestas 

Det pres Vestas oplever fra Navex er eksplicit, idet der udbydes et produkt indeholdende normative retnings-

linjer, som Vestas har købt ind på (Bilag 1:24). Denne handling kan ud fra Fleming & Spicers magtteori defi-

neres som en episodisk magtform, idet den bunder i et identificerbart salg som former Vestas’ handlinger 

(Fleming & Spicer, 2014:240). Navex har med salget af systemet forsøgt at påvirke de opfattelser Vestas har 

i forbindelse med brugen og udbyttet af whistleblowerordningen. Disse påvirkninger har Vestas i høj grad 

accepteret og opererer derfor efter dem. Magtudøvelsen illustreres gennem rapporten i form af forskellige 

anbefalinger, hvilket ekspliciteres gennem et overordnet budskab på forsiden: “Data & Analysis to Benchmark 

Your Program Against the World’s Largest Report Database – and Enhance Your Program Effectiveness” 

(Bilag 7). Anbefalingerne består i, at Vestas, for at øge effektiviteten af whistleblowerordningen, bør sammen-

ligne sig med hvad andre organisationer gør, gennem forskellige målinger af ordningens brug. I introduktionen 

til rapporten præsenteres det endda som ‘kritisk’ at dette efterleves: “[...] getting a broader perspective on how 

your performance matches up to industry norms is critical” (ibid.:2). Der bliver således anvendt et normativt 

sprog til at definere et narrativ som tydeligt ekspliciterer, hvilke tiltag og foranstaltninger der bør indføres for 

organisationer der vælger at implementere en whistleblowerordning. Som behandlet i afsnit 5.1 har Vestas et 

overvejende fokus på måling og benchmarking af årlige indrapporteringer og vi antager derfor, at det er lyk-

kedes Navex at påvirke dagsordenen i forhold til whistleblowerordningen i Vestas.  

At Vestas har taget Navex’ anbefalinger til sig, kan anses som tillid til det narrativ der præsenteres. Denne 

tillid bunder ifølge Karinna i at Navex er en etableret spiller på markedet:  

“[...] man kan se, at der er mange flere nye softwarevirksomheder på banen med systemer, men fordi det er 

noget så sensitivt, så er det ikke noget hvor virksomheder bare lige skifter [...] Det er jo virkelig noget, hvor 

man skal have tillid til systemet og der må man bare sige, at fordi de er en mastodont, det svarer lidt til Micro-

soft ikke, og det stoler vi på, det kender vi du ved... Det kan godt være, at de er lidt rigide en gang imellem, 

men det stoler vi på” (Bilag 1:24) 

Karinna påpeger i ovenstående, at Vestas ikke uden videre kan skifte system til et der er mindre rigidt, da 

tilliden ikke er lige så stor til alternative systemer. Vi vil dermed argumentere for, at Karinna oplever et asym-

metrisk afhængighedsforhold mellem Vestas og Navex, idet Vestas er nødt til at acceptere systemets begræns-

ninger. Selvom systemet ikke opleves som den mest optimale løsning, opnår Navex relevans for Vestas 
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gennem udgivelsen af de årlige benchmarkingrapporter, som Vestas og aktivt bruger (ibid.:8f). Gennem bench-

mark rapporten præsenterer Navex en række målinger og statistikker for at underbygge rapportens anbefalin-

ger, med et tydeligt narrativ der illustrerer gennemsigtigheden i beregningerne (Bilag 7:38). På baggrund heraf 

kan vi argumentere for, at denne gennemsigtighed udøves for at underbygge netop den tillid til dem som Ka-

rinna udtrykker i ovenstående citat. Herved anvender Navex et mobiliserende bias som, ifølge Flemming og 

Spicer, er en proces hvor aktører forsøger at påvirke de emner der ligger til grund for beslutningstagen (Fle-

ming & Spicer, 2007:18). Selvom det er muligt for Vestas at se alternativer til Navex, forbinder Vestas de 

eksplicitte narrativer med tillid hvorfor narrativerne accepteres. Da Navex ikke har påtvunget Vestas at indføre 

whistleblowerordningen, men derimod italesat bestemte normer som Vestas bør operere efter i arbejdet med 

ordningen, argumenterer vi for, at Navex har udøvet en manipulerende magt over Vestas. Vestas har således 

accepteret de fremsatte narrativer som er med til at definere rammerne for organisationens beslutningstagen i 

forbindelse med håndtering af ordningen.  

Fordi systemet passede ind i et allerede eksisterende normsæt om procesoptimering ud fra målinger og bench-

marking, har Navex undladt at udfordre det eksisterende rationale. Navex har dermed formået at placere sig 

inden for den proces Flemming & Spicer kalder regel- og normskabelse, hvori emner afgøres som værende 

relevante eller ej. Havde Navex derfor ikke ramt den eksisterende norm, kunne narrativet meget vel være blevet 

ignoreret, fordi det ikke passede ind i den ramme der definerer relevante diskussionsemner i Vestas  (ibid.:18f). 

Den manipulerende magt fremgår mere implicit end den tvingende og kan være nemmere at realisere gennem 

organisatoriske praksisser end de systemiske magtformer. Dog er den mere skrøbelig end de systemiske magt-

former, da det er nemmere for aktørerne at fremsætte alternative narrativer og modsætte sig denne magt 

(ibid.:16ff). Det er derfor en effektiv mulighed for Navex til at fremlægge sine ideer for de implicerede aktører 

og overbevise dem om, at deres budskab er det rigtige. Grundet magtens skrøbelighed er Navex dog nødsaget 

til kontinuerligt at gøre sit narrativ relevant for Vestas og bevare tillidsbåndet, da samarbejdet afhænger af den 

legitimitet Navex giver Vestas. 

  

5.2.2: Rationalestyret betingning ved implementering i Deloitte 

Som tidligere fremanalyseret blev Deloittes whistleblowerordning ikke implementeret på baggrund af en de-

cideret salgssituation, som hos Vestas. Whistleblowerordningen er, som nævnt, adopteret fra det amerikanske 

medlemsfirma, og begrundes af Jan Bo som et resultat af ‘best practice’ og deraf en implicit selvfølgelighed 

(Bilag 1:2). På baggrund af dette identificeres en systemisk magt og ikke en episodisk, da der ikke er tale om 

eksplicitte normer pålagt Deloitte af det amerikanske medlemsfirma. Det udtrykkes derimod af Jan Bo, at det 

er naturligt for Deloitte at efterligne deres praksisser: “Det her var jo noget der… selvfølgelig, ligesom med så 

mange andre ting, kommer fra USA” (ibid.). Vi kan dermed identificere, at det amerikanske medlemsfirma 
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har en dominerende magt over det danske medlemsfirma, idet magtformen får magtrelationer til at fremstå 

som selvfølgelige og uundgåelige. Dermed forekommer en rationalestyret betingning fra en ekstern part, der 

begrænser og muliggør caseorganisationens handlen (Fleming & Spicer, 2014: 241,265). At rationalet betin-

ger, indebærer en dyb indlejring i organisationen, der gør det svært at identificere alternativer. Dette skyldes 

at organisationen er “[...] embedded in webs of influence that they are dependent upon in order to act” 

(ibid.:265). Den dominerende magt har ligeledes haft indflydelse på implementeringen af andre praksisser fra 

det amerikanske medlemsfirma, såsom føromtalte Non-Retaliation Policy, der er en integreret del af det op-

rindelige rationale bag whistleblowerordningen i organisationen. Denne magtform har, i lighed med den ma-

nipulerende, både fordele og ulemper, for hvor det er sværere for aktører underlagt den dominerende magtform 

at udøve aktiv modstand mod den implicitte magtudøvelse, kan denne robuste magtform også lede til passivitet 

hos de underlagte aktører (Fleming & Spicer, 2007:18). Således kan whistleblowerordningen komme til at 

fremstå ligegyldig internt i Deloitte, da det er svært for aktørerne at se relevansen for dem selv udover at 

ordningerne legitimerer praksisser udadtil. Dette er især sandsynligt, hvis det sammenholdes med den tidligere 

analyse af, at Deloitte agerer efter det professionelle rationale, hvor det eksterne ry og professionalisme er i 

fokus (Bévort & Poulfelt, 2015:106). 

Det amerikanske medlemsfirma og Navex har med forskellige mekanismer udøvet magt over caseorganisati-

onerne i forbindelse med implementeringsprocessen. Hvor Navex’ eksplicitte magt over Vestas er forbundet 

med usikkerheder på grund af konkurrerende systemer på markedet, er det amerikanske medlemsfirmas ind-

lejrede magt over Deloitte mere robust, idet den er vanskelig at modsige sig, men kan samtidig give anledning 

til passivitet hos Deloitte.  

 

5.2.3: Ensartede magtdynamikker i opretholdelsen af ordningerne 

I afsnit 5.1 er det identificeret, at implementeringen af caseorganisationernes whistleblowerordninger ikke er 

sket på baggrund af rationelle effektivitetsvurderinger, men i højere grad på baggrund af et behov for legitimi-

tet i markedet. Yderligere er det identificeret, at ordningerne er implementeret i Vestas og Deloitte på baggrund 

af henholdsvis manipulerende og dominerende magtformer. I forlængelse heraf finder vi det relevant at belyse, 

hvordan ordningerne opretholdes i caseorganisationerne for at kunne undersøge, hvorvidt disse magtformer er 

de eneste tilstedeværende. 

På trods af fraværet af et reelt behov for whistleblowerordningerne, italesætter Karinna og Jan Bo begge ord-

ningerne som en integreret del af de respektive caseorganisationers identitet, som adskiller dem fra andre or-

ganisationer. Karinna udtaler blandt andet, at: “Vestas var efter sigende én af de første danske virksomheder, 

i hvert fald én af de første C25 virksomheder som fik en whistleblower ordning [...]” (Bilag 1:8). Jan Bo 

betoner ligeledes, at Deloitte var tidligt ude med implementeringen af whistleblowerordningen og at dette gør, 



 76 

at organisationen anser sig selv som et foregangsfirma: “Jamen vi må jo sige at vi som firma, hvad skal vi sige, 

mange gange er lidt forud for den almindelige samfundsudvikling” (ibid.:2). Hos begge caseorganisationers 

ledelse fremgår det derfor, at whistleblowerordningerne betragtes som en del af organisationernes identitets-

forståelse, da ordningernes egenskaber anvendes til at adskille sig fra organisationer, der ikke har implemen-

teret en whistleblowerordning. Jan Bo stempler disse som uordentlige og ‘downgradede’ organisationer 

(ibid.:5). Karinna udtrykker, i lighed med Jan Bo, at det er en ‘forventning’ og en form for minimumskrav at 

have en whistleblowerordning, hvis man som større dansk organisation vil accepteres af omverdenen 

(ibid.:24). Vi kan altså argumentere for, at magten over både Vestas og Deloitte er gået fra at være af en 

henholdsvis manipulerende og dominerende karakter, til at blive opretholdt af en subjektiverende magt. Dette 

argument opstilles, da caseorganisationerne har internaliseret de amerikanske rationaler bag whistleblower-

ordningerne, hvorved der er sket en ændring i den organisatoriske selvforståelse og opfattelsen af andre orga-

nisationer (Fleming & Spicer, 2014:272).  

Den påvirkning som den subjektiverende magt udøver er, på lige fod med den dominerende magt, robust idet 

den er indlejret i den organisatoriske identitet (Fleming & Spicer, 2007:23). Dog kan identiteten være påvirket 

af flere subjektiverende magtformer samtidig og en subjektiverende magtform vil derfor ofte skulle tilpasse 

sig i forvejen internaliserede ledelsesrationaler, som ikke kan overskygges totalt, hvorfor den er svær at kon-

trollere (ibid.). Denne tilpasning ekspliciteres i hvor forskelligt ledelsessrationalerne i caseorganisationerne 

har tilpasset sig et bureaukratisk rationale hos Vestas og et professionelt hos Deloitte. Vi vil dermed argumen-

tere for, at internaliseringen af ordningerne i de to caseorganisationer har resulteret i, at fokus i højere grad er 

pålagt den legitimitet de fostrer eksternt, fremfor selve whistleblowerprocessens interne værdiskabelse. 

  

5.2.4: Magtdynamikker indefra og ud 

På trods af den identificerede magtudøvelse over caseorganisationerne i forbindelse med implementering og 

opretholdelse af whistleblowerordningerne, kan der samtidig identificeres et forsøg på at påvirke omverdenen 

indefra og ud.  

 

Favorable konkurrenceforhold for Deloitte 

Som tidligere fremanalyseret har Deloitte gennem whistleblowerordningen internaliseret en selvforståelse som 

værende en foregangsorganisation, hvorfor vi på baggrund heraf kan argumentere for, at Deloitte gennem 

omverdenens påvirkning prøver at positionere sig selv i markedet. Deloitte stigmatiserer deres konkurrenter 

uden en whistleblowerordning som tilbagestående virksomheder, og søger dermed at påvirker konkurrenternes 

identitet. Deloitte forsøger med den subjektiverende magt at: “[...] utilize the power of subjectification to enact 

changes in its broader institutional field [...]” (Fleming & Spicer, 2014: 270), ved at rekonstruere konkurren-

ternes identiteter med henblik på en adoption af whistleblowerordningen. Dette gøres på trods af, at der kan 
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forekomme dikotomiske forhold i de pågældende organisationer lig dem, som tidligere blev identificeret i 

Deloitte. Rationalet for denne handling ekspliciteres i følgende citat fra Jan Bo:  

 

“Og vi kan jo bare se at, både i relation til dem som kommer og gerne vil arbejde hos os, de lægger utrolig 

meget vægt på vores værdier [...] så siger de; ‘jamen vi kan bedre, hvad skal vi sige, spejle os i jeres værdier 

end i andres, og det er det som ligesom er vigtigt for os’. Og det kan vi også se at vores kunder gør i et vist 

omfang.” (Bilag 1:5) 

 

Af citatet kan det udledes, at Deloitte forsøger at positionere sig selv som foregangsvirksomhed, i håbet om at 

tiltrække kunder og arbejdskraft. Dette stemmer overens med Fleming & Spicers argument om, at den subjek-

tiverende magt udøves af organisationer for at etablere favorable forhold, som de kan operere i (Fleming & 

Spicer, 2014:246). Vi vil i den forbindelse argumentere for, at måden Deloitte forsøger at skabe favorable 

forhold for sig selv, gennem den subjektiverende magt, er i håbet om at opnå ensartede konkurrenceforhold. 

Med dette menes, at hvis whistleblowerordninger ikke er legitimitetsgivende, og en forventning rettet mod alle 

konkurrerende organisationer, skaber dette øgede omkostninger for Deloitte, som deres konkurrenter ikke lider 

under. Det er derfor hensigtsmæssigt for Deloitte at skabe et fælles rationale i markedet om, at whistleblower-

ordninger er et udtryk for kvalitet. Konsekvensen ved denne magtform er dog, at der stilles store krav til at 

Deloitte opretholder det kvalitetsniveau som organisationen signalere og lover.  

 

Favorable samarbejdsforhold for Vestas 

Det fremgår af interviewet med Karinna, at Vestas forsøger at påvirke sin organisatoriske omverden gennem 

organisationen ved at sætte krav til deres samarbejdspartnere. Dette sker ud fra antagelsen om, at samarbejds-

partnere bør leve op til de standarder som Vestas selv har implementeret på baggrund af påvirkningen fra 

Navex:  

 

“[...] der er mange af sådan nogle compliance questionnaires hvor du skal svare på har I x.y.z policies og der 

blev whistleblowerspørgsmålet, det spørger vi jo også selv vores businesspartners om [...] og det er jo egentlig 

bare for at måle hvor langt er du på en compliance standard og hvis du ikke har det jamen så ved du, at du er 

en rimelig ‘immature’ virksomhed, som ikke har et helt standard compliance setup [...] det er bare ’a given’ 

[...]” (Bilag 1: 24). 

 

Af citatet kan vi udlede, at Vestas’ forsøger at påvirke deres samarbejdspartnere gennem en subjektiverende 

magt ved at positionere sig selv og egne arbejdsgange som eftertragtede, og dermed positionere samarbejds-

partnere ud fra dikotomien moden/umoden. Vi vil argumentere for, at de favorable forhold, som Vestas forsø-

ger at skabe, er at gøre det nemmere for organisationen at identificere, hvorvidt potentielle samarbejdspartnere 
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er etisk ansvarlige. Hvis Vestas’ samarbejdspartnere kan bekræfte, at de har en Code of Conduct støttet op af 

en whistleblowerordning, kan Vestas i højere grad fraskrive sig ansvaret, såfremt en skandale skulle opstå hos 

en given samarbejdspartner.  

 

Magten gennem Vestas antager dog flere former end den subjektiverende. Idet ordentlige compliance standar-

der, og dermed whistleblowerordninger, er et krav der stilles til organisationens samarbejdspartnere, kan der 

identificeres en tvingende magt, som udøves gennem organisationen, der styrkes og svækkes i takt med graden 

af afhængighed (Fleming & Spicer, 2007:15f). Yderligere kan den tvingende magt identificeres, da Vestas - 

udover den medarbejderorienterede Code of Conduct - ligeledes har udformet en ‘Business Partner Code of 

Conduct’ som samarbejdspartnere skal underskrive, før Vestas vil acceptere et fremtidigt samarbejde (Bilag 

1:28). Således tvinger Vestas potentielle leverandører til at tilslutte sig Vestas’ samfundsmæssige ansvar. 

 

Karinna udtrykker, i forbindelse med whistleblowerordningens udvikling, at Vestas fremlægger det samlede 

resultat af indrapporteringer til EthicsLine i deres årsrapport: “[...] for det er jo også noget vi rapporterer på i 

vores årsrapport, og det har vi gjort i et par år” (ibid.:13). Således signalerer Vestas udadtil, hvad der kræves 

af en organisation som gerne vil opfattes som moden. Det kan derfor ligeledes identificeres, at Vestas forsøger 

at udøve en manipulerende magt gennem organisationen ved at påvirke deres samarbejdspartnere, idet de ud-

over kravet om at have ordentlige compliance standarder ligeledes forsøger at påvirke: “[...] the internal agenda 

of organizations within this field, especially in relation to what was deemed acceptable and non-acceptable 

institutional practice [...]” (Fleming & Spicer, 2014:257). Det er for Vestas ikke tilstrækkeligt at deres samar-

bejdspartnere har en whistleblowerordning, den skal ligeledes prioriteres. Vi vil ud fra ovenstående argumen-

tere for, at magtudøvelsen foruden sin robusthed er forbundet med en vis mængde kompleksitet. En konse-

kvens ved magtudøvelsen er, at Vestas ikke påtvinger samarbejdspartnere egne budskaber, men derimod dem 

organisationen har adopteret og internaliseret fra Navex. Dette skaber et afhængighedsforhold der medvirker 

at Vestas’ legitimitet overfor samarbejdspartnerne afhænger af om Navex’ lever op til deres løfter.  

 

5.2.5: Magtdynamikker over casemedarbejderne 

I de forudgående afsnit har vi med udgangspunkt i ledelsens udtalelser identificeret, hvorledes magtformer 

forekommer over de to caseorganisationer, samt hvordan Deloitte og Vestas’ ledelse har accepteret disse magt-

former og agere derefter. Internaliseringen af magtformerne har medført, at Deloitte og Vestas udøver magt 

gennem organisationen, og derved påvirker omverdenen i form af potentielle kunder og samarbejdspartnere. I 

interviewene med medarbejderne i de respektive caseorganisationer fremgår det dog, at både offentligheden 

og andre institutioner i den danske kontekst udøver magt over og i organisationerne, ved at påvirke medarbej-

dernes forståelse af whistleblowerordningerne. 
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Medierne advokerer for en prosocial adfærd 

I interviewene med medarbejderne fra Deloitte og Vestas fremgår det, hvorledes opfattelsen af whistleblowing 

er påvirket gennem mediernes massive omtale af whistleblowersager i de senere år. 

 

Qua mediernes omtale står det for nogle informanter klart, at man ikke kan fralægge sig ansvaret og vende det 

blinde øje til hvis kritisabel adfærd observeres, da: “[...] man skal være opmærksom og man skal rapportere 

[...] Man skal ikke tro, at ’nå men det er ikke noget, og det er der nok nogle der har styr på et eller andet sted 

her i organisationen’” (Bilag 9:5). Luca fra Deloitte er altså af den overbevisning, at vi i Danmark hidtil har 

været for naive i forhold til, hvad der finder sted af kritisabel adfærd i erhvervslivet (ibid.). Nikola fra Vestas 

udtrykker i lighed heraf, at der er sket en ændring i opfattelsen af whistleblowere i Danmark, grundet mediernes 

dækning af de kendte skandalesager: 

 

“Det virker som om det er blevet mere accepteret at man ... sladrer, er et forkert ord, men at man gør noget ved 

det. At man ikke bare skubber det ind under gulvtæppet og ignorerer det fordi; ’det har jeg ikke myndighed 

til’, eller et eller andet. Der er måske en autonomi i det der med at; ’det kan godt ske at der er nogle personer, 

der er meget højere over mig i hierarkiet, men det betyder ikke, at de ikke skal opføre sig ordentligt’” (Bilag 

8:14).  

 

Informanternes udsagn vidner om et medieskabt narrativ, der udfordrer den ansvarsfralæggelse som typisk 

tilskrives en hierarkiske struktur og den danske naivitet, som Luca og Nikola mener tidligere har hersket. Dette 

narrativ har Du Plessis ligeledes identificeret i sin forskning omkring, hvordan whistleblowere stigmatiseres i 

en dansk kontekst, ud fra “[...] narrativet om den samvittighedsfulde helts kamp mod en repressiv stat [...]” 

(Du Plessis, 2014:140). Vi kan derfor identificere, hvordan medierne er med til at udøve en manipulerende 

magt over medarbejderne i caseorganisationerne i form af et prosocialt narrativ, idet medierne søger at definere 

den kollektive forståelse, der eksisterer omkring whistleblowing (Miceli & Near, 1992:147f). Det narrativ som 

udmøntes på den kollektive forståelse, tilgodeser det oprindelige rationale bag whistleblowerordningerne om, 

at opretholdelsen af en etisk praksis er alles ansvar. 

 

Ud fra nogle af informanternes udtalelser kan det udledes, at især typen af sager som har fået opmærksomhed 

i medierne, har haft indvirkning på måden informanterne opfatter whistleblowerordningerne, samt de typer af 

problemstillinger, som de mener ordningerne bør anvendes til. Det er dog ikke alle medarbejderne der giver 

udtryk for dette hvilket kan bunde i, at det ikke er alle som er lige refleksive omkring hvorvidt deres holdninger 

dannes af udefrakommende indtryk, eller at det kan være socialt uacceptabelt at indrømme, at man er påvirket 

af disse udefrakommende indtryk. Fælles for medarbejdernes besvarelser er dog, at informanterne ud fra 
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mediernes påvirkning, opfatter whistleblowerordningerne som indført med et eksternt fokus. Dette eksterne 

fokus udtrykkes blandt andet hos Bo fra Vestas:     

 

“[...] jeg tror, at den der whistleblower den bliver [i offentligheden, red.] mere tænkt i forbindelse med salg og 

korruption, i forbindelse med salg i Vestas regi, fordi det er ligesom der man tænker, at det er virkelig seriøst 

for Vestas omdømme og så videre. Men interne anliggender osv. [...] Der ville jeg ikke tænke at man var 

whistleblower faktisk, der skal det være noget alvorligt” (Bilag 8:9). 

 

Det udledes af citatet, at Bo finder whistleblowerordningen mere egnet til medarbejdere der sidder med kun-

derettede salg, hvorved det eksterne fokus illustreres. René fra Deloitte udtrykker ligeledes, at han ikke regner 

med at opleve kritisabel adfærd, da han ikke har kundekontakt i sin daglige arbejdsgang (Bilag 9:9). Vi vil 

dermed argumentere for, at medierne har haft en indvirkning på informanternes opfattelse af, at sager som har 

med kundeforhold at gøre, og som har en indvirkning på organisationers ry er vigtige og at interne personale-

sager ikke er noget, man bør whistleblowe om, da det ikke er alvorligt nok til at skade organisationernes ry. 

Derudover påpeger Kim fra Deloitte, at det store mediefokus på finansiel svindel i forbindelse med whistleblo-

wersager, har påvirket informantens opfattelse af hvad ordningerne egner sig til: 

   

“[...] de sager der har været [i medierne, red.] har det jo været enorm stor økonomisk kriminalitet. Og det kunne 

jeg også sagtens forestille mig ske i et hus som Deloitte, som jo genererer så mange millioner kr. på årlig basis. 

Når det er sagt, så tror jeg ikke at jeg kommer til at sidde i en situation, hvor jeg ville kunne opdage noget i 

den dur” (ibid.:14).    

 

Samme tendens kan spores hos Luca, der i interviewet henviser til ‘Britta-sagen’, der ligeledes omhandlende 

omfattende finansiel svindel (ibid.:3). Der er altså en overvejende holdning til at det er økonomiske sager, 

whistleblowerordningerne er særligt egnede til at varetage. Gerd fra Deloitte udtrykker, ligesom Bo fra Vestas, 

at ordningerne er mindre egnede til at behandle “[...] mere bløde ting, for eksempel chikane, for der er også to 

sider af samme sag” (ibid.:21). Informanternes svar illustrerer således, at de ser begrænsninger i hvilke typer 

af sager whistleblowerordningerne er hensigtsmæssige til at behandle, hvilket i høj grad er eksternt rettede 

sager af finansiel art, som kan skade organisationers ry. 

 

Det kan ud fra ovenstående identificeres, at medierne gennem en øget dækning af whistleblower- skandalesa-

ger, skaber et bestemt narrativ som medarbejderne i både Vestas og Deloitte påvirkes af i forståelsen af whist-

leblowerordningerne og anvendelsen af samme. Vi kan derfor argumentere, at medierne udøver en manipule-

rende magt over medarbejderne i begge caseorganisationer, som er med til at påvirke hvad de anser som rele-

vante problemstillinger at bruge whistleblowerordningerne til (Fleming & Spicer, 2014:257). Mediernes 
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indvirkning på forståelsen af whistleblowing og ordningernes anvendelse kan ligeledes identificeres hos infor-

manten Alex fra Deloitte, der udtrykker at:  

 

“Det der whistleblowing, jeg ser det lidt som en måde at dække sig endnu bedre af på [...] For virksomhedens 

synspunkt i virkeligheden [...] forhåbentligt sidder man for det meste [...] i en situation, hvor man kan gå til 

din leder eller til en eller anden. Men skulle der være en situation, hvor du ikke kan det, så dækker det der 

virksomheden bedre af i forhold til at få de informationer de reelt gerne ville have” (Bilag 9:29)  

 

For Alex er whistleblowerordningen altså et slags sikkerhedsnet for organisationer mod uventede situationer 

og organisationerne kan dermed foretage en risikoledelse af, hvilke sager omverdenen får kendskab til, i håbet 

om at holde kritisable forhold internt og undgå, at organisationernes legitimitet ikke kompromitteres. Infor-

manten anser altså ikke ordningerne som værende til for medarbejdernes skyld, herunder muligheden at blive 

hørt og få medindflydelse, men nærmere som et risikoledelsesredskab for organisationernes ledelser. Generelt 

kan vi således spore, at informanterne på tværs af caseorganisationerne generelt anser whistleblowerordninger 

som værende eksternt fokuserede, for at kunne styre organisationernes ry og omdømme. Denne forståelse af 

ordningerne stemmer overens med ledelsens rationaler, som er fremanalyseret i afsnit 5.1. Der identificeres 

altså en gennemgående opfattelse i begge caseorganisationer om, at whistleblowerordningernes primære for-

mål er at fremme ekstern legitimitet, og at de fungerer som en sidste ressource for organisationerne til at op-

fange uhensigtsmæssig adfærd inden det rammer mediernes søgelys.  

 

Konfrontationen med de danske normer  

Det kommer til udtryk hos flere af informanterne, at normer relateret til den danske kontekst spiller ind i 

afvejningen af, hvorvidt medarbejderne vælger at anvende whistleblowerordningerne eller ej. Luca fra Deloitte 

udtrykker det således: “[...] jeg tror faktisk at aller… de fleste ville være meget kede af, at skulle den vej og 

indberette. Jeg tror faktisk, at det ligger meget fjernt for de fleste, ja” (Bilag 9:5). Luca svar indikerer, at 

kulturelle normer i Danmark gør det mere grænseoverskridende at rapportere for en dansk medarbejder, end 

det ville være for medarbejdere i andre kulturer. Når vi betragter medarbejdernes samlede besvarelser på tværs 

af caseorganisationerne giver størstedelen udtryk for, at det er grænseoverskridende og ikke velset i en dansk 

kontekst at foretage indrapporteringer gennem whistleblowerordninger, da man ved at anvende den formali-

serede ordning ikke konfronterer den anklagede først (Bilag 8, Bilag 9). Dette tydeliggøres i informanternes 

sprogbrug, hvor whistleblowing betragtes som at: ‘stikke en kollega’ eller ‘at gå bag om ryggen på en kollega’ 

og de fleste informanter giver udtrykker derfor, at de i højere grad ville konfrontere den der udførte kritisabel 

adfærd frem for at indrapportere det (ibid.). Yderligere fremgår det, at hvis informanterne ikke ser det som en 

mulighed at tage samtalen med den pågældende kollega, vil de hellere foretrække at ignorere den kritisable 
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adfærd frem for at indrapportere. Kim udtrykker en observation af, at danskere generelt er konfliktsky og at 

informanten derfor tror, at medarbejdere kun vil indberette, hvis de observerer en systematisk tendens: 

 

“Også selvom det nok ikke helt er politisk korrekt, så tror jeg generelt, også bare sådan som dansk folkefærd, 

at vi er ikke så konfliktsøgende. Så hvis man føler at det er sådan på grænsen, men det går, så tror jeg ærlig 

talt at 9 ud af 10 gange ville man lade den fare, med mindre man ser at det er et mønster” (Bilag 9:16).  

 

På baggrund af Kims udtalelse kan vi udlede en normativ forståelse af det danske samfund omhandlende, at 

det er acceptabelt ikke at gå imod normerne og indrapportere, medmindre gentagne forseelser finder sted. 

Vælger man at gå imod normen og indrapportere til whistleblowerordningen skal indrapporteringen, ifølge 

informanterne med undtagelse af René og Nikola, være møntet på ‘grelle’ sager og ikke blot engangsforseelser 

eller hverdagsproblemer. Gerd fra Deloitte udtrykker, at en indrapportering ville være et stort skridt at tage: 

 

“[...] der tror jeg, at jeg vil have det mærkeligt med at skulle blive en whistleblower, fordi det er en stor ting, 

tænker jeg [...] Så ja, jeg tror sådan at gå direkte ind og sådan lave en whistleblowerordning, så skulle det være 

hvis jeg oplevede decideret snyd som... ja det ved jeg ikke lige hvad det skulle være, men i virkelig grelle altså 

grel situation” (ibid.:19) 

 

Ligeledes vil Bo fra Vestas foretrække ikke at foretage en indrapportering, hvis der blot er tale om kritisable 

forhold, som hverken er grelle eller systematiske: 

 

“Det skal være pænt alvorligt, før jeg ville indrapportere det... altså ‘kritisabelt’ - dét er er ikke særlig kraftigt 

for mig, fordi ‘kritisabelt’ det ville være... så ville man simpelthen sige det til vedkommende [...] Jeg ville ikke 

gå bag om ryggen, hvis ikke det var [pænt alvorligt, red.]” (Bilag 8:8). 

 

Hos begge informanter er der altså enighed om, at hvis de skulle foretage en indrapportering, så ville det først 

være i situationer, hvor noget var ‘grelt’ eller ‘pænt alvorligt’. Vi kan heraf argumentere for, at de danske 

normer repræsenterer en magtform som styrer caseorganisationernes medarbejdere i relation til whistleblo-

werordningen, da normerne bygger på “[...] society wide assumptions [...]” (Fleming & Spicer, 2014:243). 

Dette identificeres som værende den dominerende magt, idet magtformen gennem rationaler: “[...] shapes our 

very preferences, attitudes and political outlook” (Fleming & Spicer, 2007:19). 

 

Ovenstående analyse tyder på, at der i begge caseorganisationer hersker en kollektive forståelse af, at det skal 

være slemt før informanterne ville overveje at foretage end indrapportering og ikke ‘blot’ konfronterer perso-

nen, som de synes gjorde noget forkert. Dette kan hænge sammen med den eksisterende norm om, at det ikke 
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er velset i en dansk kontekst at gå bag om ryggen på folk, og at der derfor skal meget til før det kan retfærdig-

gøres, at man som medarbejder indrapporterer. Magtformerne, der udspringer fra de samfundsnormer infor-

manterne beskriver, går imod de antagelser som whistleblowerordningerne i caseorganisationerne bygger på. 

På trods af mediernes udbredte narrativer om prosocial adfærd, afholdes medarbejderne fra at indrapportere 

kritisabel adfærd, som ikke er af grov og systematisk karakter på baggrund af de danske normer.  

 

Det er en interessant distinktion hertil, at Nikola, fra Vestas, ikke opfatter whistleblowerordningen som en 

grænseoverskridende proces. Dette kan dog skyldes at whistleblowerordningen er indlejret som en del af den 

formelle arbejdsrolle, informanten besidder. I dette tilfælde ville informanten, som rapporterende aktør, kunne 

redefinere sin rolle fra skadevolder til pligtopfyldende medarbejder og årsagsretfærdiggører ved at de, i kraft 

af deres rolle, ikke havde et valg (Near et al., 1993:405). På den måde er hun qua sin stilling og relation til 

ordningen, tvunget til at sætte et eksempel i forhold til sine kolleger. Vi vil ud fra ovenstående argumentere 

for at informanten i højere grad end sine kolleger vil kunne bruge sociale retfærdiggørelses-strategier i relation 

til whistleblowerordningen.  

 

5.2.6: Agendaer i organisationerne  

På nuværende tidspunkt har vi fremanalyseret, hvordan medarbejderne påvirkes af udefrakommende magtud-

øvelser, som påvirker deres forståelser af whistleblowerordningens funktion og anvendelsesområde. Dette er 

særligt informanternes opfattelser af danske normer, som påvirker medarbejdernes opfattelser. I forlængelse 

heraf finder vi det relevant at undersøge, hvorvidt medarbejdernes opfattelse ligeledes påvirkes i organisatio-

nerne af ledelsen. Dette vil vi gøre i det følgende afsnit, hvor vi endnu engang vil trække på en dokumentana-

lyse af Code of Conduct. Som det er identificeret i afsnit 5.1 anses indholdet i Deloitte og Vestas’ Code of 

Conduct som et udtryk for, hvad der er uacceptabel adfærd i caseorganisationerne og derigennem determinerer 

dokumenterne, hvad der kan indrapporteres igennem whistleblowerordningerne. I det følgende vil vi under-

søge, hvilke magtdynamikker der følger med Code of Conduct i relation til whistleblowerordningens anven-

delse i de to caseorganisationer.  

 

Sanktionsperspektivet på code of conduct hos både Deloitte og Vestas  

I gennemlæsningen af Code of Conduct er det muligt at identificere en række sanktioner forbundet med ind-

holdet i de to dokumenter. I Deloittes Code of Conduct fremgår det, at: ”Behaviour which is counter to our 

code is taken very seriously and can lead to disciplinary action up to and including dismissal (Bilag 5:6). 

Lignende formulering ses hos Vestas der beskriver, at brud på Code of Conduct kan medføre: ”[...] severe 

penalties for Vestas’, claims for damages, imprisonment of individuals and damage to Vestas’ reputation” 

(Bilag 4:4). Det ekspliciteres således i dokumenterne hvordan der, i begge caseorganisationer, er konsekvenser 

såsom fyringer, påtaler eller politianmeldelser forbundet med at bryde den adfærd Code of Conduct 
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foreskriver. Vi vil herigennem argumentere for, at Code of Conduct er organisationernes eksplicitte forsøg på 

at skabe regulerende initiativer for medarbejdernes adfærd, hvorfor Code of Conduct får en koordinerende, 

standardiserende og faciliterende effekt (Sheehy i Rhamin, 2019:47). Sanktionsperspektivet pålægger medar-

bejderne en bestemt adfærd, hvorfor de to Codes of Conduct kan anses som udtryk for en episodisk magtform 

der kommer yderligere til udtryk qua dokumenternes håndgribelige og identificerbare position i organisatio-

nerne. Dette ser vi blandt andet, idet alle informanter har underskrevet Code of Conduct samtidig med den 

formelle ansættelseskontrakt. Vi identificerer derfor Code of Conduct som værende en tvingende magt, da 

denne magtform netop omhandler direkte magtudøvelse over andre (Fleming & Spicer, 2014:240).  Den tvin-

gende magt er særligt anvendelig for organisationerne i forbindelse med sanktionsperspektivet, da magtformen 

kan reducere usikkerhed og modstand hos organisationens medlemmer, ved at opstille klare adfærdsregule-

rende krav gennem sanktioner (Fleming & Spicer, 2007:16). Denne magtform medfører ideelt set en regulering 

af medarbejderes adfærd, som vil respondere i direkte overensstemmelse med reglementerne i de respektive 

Codes of Conduct for at undgå sanktioner (ibid.:14). Ideelt skulle alle medarbejderne således, qua den ad-

færdsregulerende part, altid overholde indholdet, agere etisk korrekt i forhold til hvad Coden foreskriver, samt 

indrapportere ved observation af kritisabel adfærd. På trods af dette idealbillede, som vi anser som ledelsens 

forsøg på at tvinge medarbejderne til at agere på en bestemt måde, kan den tvingende magt fra de to Codes of 

Conduct kun spores hos enkelte informanter i de to caseorganisationer. Hos Vestas bliver de klare sanktions-

perspektivet betonet af Nikola der udtrykker, at: ”Jamen vi har nogle ret klare regler og holdninger i virksom-

heden, ifølge vores Code of Conduct, og det er ikke accepteret” (Bilag 8:12), hvor det hos Deloitte er Kim som 

påpeger: ”[...] Altså det er direkte beskrevet i vores reglement, at det gør vi ikke” (Bilag 9:12). 

Code of Conduct som fælles social norm i Vestas  

På trods af, at de øvrige informanter i Vestas ikke opfatter Code of Conduct som en tvingende magt, negligerer 

de ikke indholdet. Bo og Lykke tillægger, i modsætning til Nikola, ikke reglementet lige så stor regulativ 

betydning, men udtrykker i stedet, at Code of Conduct primært anvendes ved tvivlsspørgsmål. Lykke beskriver 

blandt andet, at ”[...] vi har jo kørt igennem de her lidt generelle regler omkring, hvordan man skal opføre sig, 

hvis man finder noget man er i tvivl om [...]” (Bilag 8:2). Det er ligeledes ved tvivlsspørgsmål, at Bo ser behov 

for at anvende dokumentet: ”[...] i de fleste situationer er der jo ikke nogen, der er interesseret i at overtræde 

[Code of Conduct, red.] og jeg har også selv været i en situation hvor jeg var meget i tvivl om det var for 

meget” (ibid.:9). Dette vidner om, at Code of Conduct anvendes som en slags rettesnor for, hvad der er socialt 

acceptabelt i Vestas. Vi kan således argumentere for, at de øvrige informanter i højere grad er underlagt en 

manipulerende magt, da denne magtform netop søger at etablere socialt accepterede rammer og derigennem 

definere, hvilke sager der egner sig til at blive indrapporteret gennem whistleblowerordningen (Fleming & 

Spicer, 2014:242). Dette underbygges af Karinna, som anvender Code of Conduct, som et opslagsværk: ”Vi 

skal kunne slå op i vores Code, gå igennem vores emner og sige; okay, men det her ’issue’, det relaterer sig 

hertil” (Bilag 1:2). 
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Både Bo og Lykke giver udtryk for, at budskaberne i Vestas’ Code of Conduct er noget, de er bevidste om i 

hverdagen, hvilket kommer til udtryk i måden, hvorpå informanterne kommunikerer med deres kollegaer, hvis 

de observere noget kritisabelt. Lykke giver udtryk for, at hvis en kollega får et tilbud som ligger på grænsen 

til det socialt acceptable, så italesætter de det indbyrdes i en ironisk tone: 

”[...] ligesom at vi vender os om og siger ’ja okay, kan du ikke lige’ – og det siger vi jo selvfølgeligt med ironi 

– men ’kan du ikke lige spørge ind til et ur og en tur til Afrika også’, du ved godt? ’Når nu du alligevel er i 

gang jo’ (Bilag 8:4).  

 

Bo udtrykker ligeledes: ”Jamen det er jo [...] hvor vi indbyrdes taler om det ’nåååh du blev lige inviteret ud på 

en tur der’ eller hvad det nu er og så begynder man at tale om det ’hvor ligger linjerne henne?’ [...] (ibid.:9). 

Ved brugen af en ironisk distance etablerer Vestas medarbejderne en fælles social norm om, hvordan man bør 

konfrontere hinanden i ubehagelige situationer, hvor kritisabel adfærd potentielt forekommer. Det kan derfor 

identificeres, hvordan medarbejderne regulerer sig selv og hinanden ved enten at begrænse og tilpasse sin 

adfærd, så det passer ind i de socialt accepterede normer (Fleming & Spicer, 2014:242f). Dette sker da brugen 

af: ”[...] informal social connections [...] become a central aspect for swaying decisions” (ibid.:255). Fleming 

& Spicers manipulerende magtform kan derfor udledes, da medarbejderne gennem ironi skaber et organisato-

risk narrativ om, at Code of Conduct ikke må brydes. Derved minder de ikke blot hinanden om, hvad der er 

‘rigtigt og forkert’, men beskytter ligeledes sig selv og hinanden fra uhensigtsmæssig adfærd og potentielle 

sanktioner. Medarbejderne manipulerer altså hinanden i håbet om en intenderet adfærdsregulering i overens-

stemmelse med de etablerede sociale normer og udfordrer kontinuerligt selv samme ved hjælp af ironien 

(ibid.:243). Den manipulerende magt skabes derfor gennem kulturelle ressourcer såsom organisatoriske nar-

rativer omkring, hvilken adfærd der er: ”[...] deemed to be normal or acceptable by elite groups or to challenge 

and contest these boundaries” (Fleming & Spicer, 2007:17). Som Lykke nævner: ”Jeg ville jo nok nævne det, 

fordi jeg synes, at man skal overholde spillereglerne” (Bilag 8:1). 

  

Et narrativ, som er muligt at identificere på baggrund af Bo og Lykkes udtalelser, samt Code of Conduct, er 

vigtigheden af det ’kollegiale’ i Vestas. Dette er et gennemgående tema organisationens i Code of Conduct 

hvor det fremgår, at medarbejdernes ve og vel vægtes som et af de vigtigste elementer i Vestas: ”Vestas consi-

ders its employees to be its most important asset [...] Vestas is strongly committed to human rights and em-

ployee’s rights [...] Vestas is comitted to respecting the individuality of its employees” (Bilag 4:3). I Vestas 

handler det derfor ikke blot om respekt for gældende lovgivning og diverse sikkerhedsregler, men ligeledes at 

alle organisationens medlemmer skal respektere samt behandle hinanden ordentligt (ibid.:2ff). Det kollegiale 

narrativ kan ligeledes identificeres gennem de førnævnte ironiske kommentarer der tolkes, som informanternes 

kollektive forsøg på ikke at ende i en situation, hvor de er nødsaget til at indrapportere om en nær kollega. Bo 
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er ikke i tvivl om, at hvis andre handler uetisk, og dette går ud over en nær kollega, ville sagen straks skulle 

indrapporteres til whistleblowerordningen:  

  

”Hvis det gik ud over en, jeg var tæt på, så ville jeg være mere tilbøjelig til at sige, uanset hvad det så havde 

af konsekvenser for mig, at så skulle det rapporteres. Men hvis det var en eller anden korrupt sag [nævner land 

langt væk fra DK, red.] i forhold til Vestas, så ville jeg tænke ’ej det er lidt for langt væk fra mig til, at jeg ville 

sætte noget på spil for det” (Bilag 8:11).  

 

Det interessante ved ovenstående citatet er, at informanten skelner mellem hvornår der skal indrapporteres. 

Hvis det omhandler eller går udover en nær kollega, ser Bo et behov for straks at indrapportere, men samme 

behov kan ikke spores, hvis det omhandler noget som er fjernt fra informantens arbejdskontekst og hverdag i 

Vestas. På den måde har Bo taget det kollegiale narrativ fra Code of Conduct til sig, men ignorerer de krav og 

regler, der vedrører andre forhold. Den manipulerende magtform, skabt gennem narrativer og forståelser af det 

kollegiales betydning, konflikter derved med den tvingende magt i Code of Conduct, som gennem regler og 

sanktioner pålægger alle at foretage en indrapportering til EthicsLine, så snart man observerer eller mistænker 

et brud på Code of Conduct finder sted (Bilag 4:2). Vestas ledelse forsøger dermed at udøve en tvingende magt 

i organisationen ved udbredelsen af Code of Conduct, men i forhold til informanternes udtalelser vil vi advo-

kere for, at det i højere grad er den manipulerende magt mellem medarbejderne som går ind og adfærdsregu-

lerer. 

 

Internalisering af Code of Conduct i Deloitte 

Der kan ligeledes spores et organisatorisk narrativ om at overholde Code of Conduct hos Deloitte, men i mod-

sætning til Vestas’ betoning af det kollegiale forhold omhandler narrativet i højere grad, at medarbejderne skal 

styres af deres individuelle etiske kompas, når det kommer til at træffe ‘rigtige’ beslutninger. Code of Conduct 

er i Deloitte en internaliseret del af organisationens ‘Ethics Programme’, som skal træne medarbejderne i at 

agere etisk korrekt i beslutningsprocesser (Bilag 5:10). At medarbejderne skal styres af deres eget individuelle 

kompas, betyder i Deloitte, at de forventes at sige det højt hvis de befinder sig i en situation, hvor noget kriti-

sabelt observeres. Det fremgår blandt andet af organisationens Code of Conduct, at: “We are all expected to 

speak up when we see something that doesn’t look right and call out behaviour which falls short of the stand-

ards we expect” (ibid.: 12). Det bliver således tydeligt, at det, der gennem Code of Conduct opfattes, som 

værende den rigtige beslutning i Deloitte, er at dele observationen med andre. Dette budskab er adopteret af 

René der udtaler, at: “[...] det jeg har taget med [...] fra den læring det er bare, at hvis der er nogen som helst 

spørgsmål, så er det vigtigt at dele det med andre” (Bilag 9:7). Grundlaget for at medarbejderen kan foretage 

den rigtige beslutning og dele sine bekymringer med andre udtrykker Jan Bo således: ”Men der vil jeg sige, at 
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vi giver meget udtryk for hvad det er for værdier vi ønsker at se i Deloitte, og hvis man ikke kan spejle sig selv 

i dem, så skal man nok finde et andet sted at være” (Bilag 1:5). 

 

I denne forbindelse tolke vi betoningen af ’værdier’ som et narrativ beskrivende den adfærd, medarbejderne i 

Deloitte forventes at følge. Værdier er et begreb, som i Deloitte tolkes bredt, hvorfor Jan Bo indikerer, at 

medarbejderne selv skal være i stand til at tolke hvad der er rigtigt og forkert, ud fra deres individuelle etiske 

kompasser: ”Ja man skal selvfølgelig altid gå efter sit eget etiske kompas, men det kompas skulle gerne være 

nogenlunde sporet ind på hvad Deloittes værdier er” (ibid.). Et sted hvor det er muligt at identificere en strøm-

lining mellem medarbejdernes etiske kompas og organisationens værdier er hos Alex, der udtrykker:  

  

”[…] det går meget imod sådan hvad jeg kan stå inde for, så ville jeg klart have en forventning om at det også 

gik imod hvad Deloitte som virksomhed synes, at de kan stå inde for, så på den måde ville jeg have en for-

ventning om at de to ting var tæt forbundne” (Bilag 9:32). 

 

Fordi Alex’ værdisæt virker til harmonerer med Deloittes værdier vil vi argumentere for, at værdierne er blevet 

en internaliseret del af medarbejdernes selvforståelse (Fleming & Spicer, 2007:24ff). Derved bevæger vi os 

fra den episodiske manipulerende magt til den systemiske, subjektiverende magt, som netop omhandler at 

medarbejderen internaliserer organisationens overordnede værdier (ibid.). Budskabet går altså fra at være et 

eksplicit narrativ i Code of Conduct til at være et implicit rationale, som medarbejderne agere efter. Dette 

identificeres blandt andet hos René der udtaler, at:  

 

“[...] jeg ved godt det lyder som om at jeg bare er 100% for Deloitte, men hvis jeg skal prøve at opsummere 

det [...] Jeg er blevet mødt med rigtig mange mennesker meget hurtigt, som har været meget åbne, og igen 

meget kompromisløse i, at vi skal gøre det rigtige, og italesætter det. Det tror jeg helt sikkert... har været med 

til at [påvirke positivt, red.]” (Bilag 9:10). 

 

Af citatet kan det udledes, at René ikke blot er positivt stemt overfor de elementer der italesættes i Deloitte 

men ligeledes, at informanten oplever at man som Deloitte medarbejder styrer kompromisløst efter de normer, 

og at det er en tilgang som René har internaliseret idet informanten udtrykker at være ‘100% for Deloitte’. 

Lignende ses hos Kim, når det pointeres, at Code of Conduct “[...] er ligesom bare at sætte ord på, at det er 

sådan her vi arbejder [...]” (ibid.:14). Den forudgående analyse i dette afsnit belyser således, hvordan medar-

bejderne er underlagt den subjektiverende magt, som følge af at de har internaliseret Deloittes værdier og styres 

efter disse værdier, når de indgår i den sociale orden i Deloitte (Fleming & Spicer, 2014: 244). 
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På de forrige sider har vi illustreret, hvordan der ledelsen internt i henholdsvis Deloitte og Vestas forsøger at 

udøve tvingende og manipulerende magt gennem betoningen af Code of Conduct. Den tvingende magt kunne 

ideelt set reducere medarbejdernes usikkerhed, da den dikterer en bestemt adfærd hvor det kræves af medar-

bejderne, at de altid tager affære og forhører sig, hvis der er den mindste tvivl eller de observere noget uetisk. 

Dette udspiller sig dog forskelligt hos de to caseorganisationer for hvor de eksplicitte værdier i Deloitte gør 

det nemmere for medarbejderne at internalisere værdierne, da de vægter højt at disse stemmer overens, så har 

den ikke samme effekt hos Vestas. Her udfordrer to af informanterne den tvingende magt ved manipulativt at 

konstruere Code of Conduct som et opslagsværk og magtudøvelsen består mere i at de regulerer hinanden 

gennem narrativer bygget op omkring ironisk sprogbrug. 

 

5.2.7: Delkonklusion på analysedel 2 

I denne analysedel har vi identificeret, hvorledes implementeringen og anvendelsen af ordningerne hos Vestas 

og Deloitte er påvirket af forskellige magtdynamikker. Implementeringen i Vestas er sket på baggrund af en 

eksplicit magtudøvelse fra Navex, der har fremsat anbefalinger om måling og benchmarking, som Vestas har 

adopteret, da det passer ind i Vestas’ bureaukratiske ledelsesrationale. Hos Deloitte har vi identificeret, at 

organisationen er underlagt en dominerende magt fra det amerikanske medlemsfirma som medfører, at case-

organisationen har implementeret whistleblowerordningen uden at stille spørgsmålstegn ved dens iboende 

selvfølgeligheder. Vi har yderligere identificeret, at whistleblowerordningerne i begge caseorganisationer op-

retholdes af en internalisering der er sket i overensstemmelse med caseorganisationernes ledelsesrationaler. 

Det er ydermere fremanalyseret, hvordan medierne har haft en påvirkning over organisationerne og i særde-

leshed på medarbejdernes opfattelser af, hvad whistleblowerordningerne kan anvendes til. Som følge af medi-

ernes massive dækning af whistleblowersager, anser medarbejderne i begge organisationer whistleblowerord-

ningernes forhold som eksternt rettet og udtrykker hertil, at det i høj grad er sager med kundefokus og af 

finansiel karakter, der bør indrapporteres. Medarbejdernes indtryk stemmer overens med organisationernes 

fokus på at positionere sig selv som modne foregangsorganisationer eksternt. De danske normer har dog lige-

ledes påvirket medarbejdernes syn således, at medarbejderne anskuer det som grænseoverskridende at indrap-

portere. I analysedelen har vi yderligere argumenteret for, at magtdynamikkerne ikke kun udspiller sig fra 

magtpositionen over, men ligeledes gennem begge caseorganisationer. Dette er hos Vestas identificeret i or-

ganisationens forsøg på at påvirke samarbejdspartnere gennem tvingende magt og hos Deloitte er magten gen-

nem organisationen identificeret via organisationens fokus på konkurrenter og positioneringen i forhold til 

disse. Afslutningsvist har vi identificeret, hvordan magten udspiller sig i organisationerne, hvor Deloitte og 

Vestas begge udøver manipulerende og tvingende magt i håbet om, at motivere medarbejderne til at anvende 

whistleblowerordningerne. Hos Vestas fremgår det, at det udspiller sig i medarbejdernes manipulerende magt 

over hinanden, gennem en adfærdsregulerende ironisk distancering. Hos Deloitte har medarbejderne i højere 

grad internaliseret magten og regulerer deres adfærd herefter.     
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5.4: Analysedel 3: Forventninger til ordningerne 

Igennem analysens første to dele har vi identificeret, hvordan caseorganisationerne opererer ud fra hvert deres 

organisatoriske ledelsesrationale, som har haft betydning for hvordan ordningerne er implementeret i organi-

sationerne. Dette er hos både Deloitte og Vestas sket for at fremstå legitime i det felt, hvori de opererer og er 

påvirket af omverdenens isomorfiske pres som dirigerer organisationerne i bestemte retninger. Yderligere har 

vi fremanalyseret, hvordan ordningerne er påvirket af magtdynamikker, som udspiller sig henholdsvis over, 

gennem og i organisationerne. I det følgende analyseafsnit vil vi behandle tredje og sidste arbejdsspørgsmål: 

Hvilke forventninger er der mellem medarbejdere og ledelse til whistleblowerordningerne i Deloitte og Ve-

stas? Hensigten med dette analyseafsnit er at bevæge os dybere ned i de interpersonelle forhold, på analyseni-

veauet individ og organisation, ved at inddrage Rousseaus teori om psykologiske kontrakt. Teorien bidrager 

med et blik på, hvilke forventninger medarbejderne har til whistleblowerordningerne og dens underliggende 

processer. Hertil bliver det muligt at belyse i hvor høj grad disse forventninger er i overensstemmelse med 

ledelsens ledelsesrationaler. Dette sker med henblik på at åbne op for, hvilke implikationer dette kan have for 

ledelsen af de menneskelige ressourcer, som vil ske i det efterfølgende diskussionskapitel.  

 

5.4.1: Ansvarsforståelser 

I interviewene med informanterne i Deloitte og Vestas har forventninger til ansvaret om at forstå og benytte 

whistleblowerordningen været et gennemgående tema i det empiriske materiale. I dette afsnit undersøger vi 

derfor, hvorvidt ledelsens forventninger til ansvarsfordelingen vedrørende whistleblowerordningen, er i over-

ensstemmelse med medarbejdernes i caseorganisationerne. 

 

Forventninger til processen i Vestas 

Ledelsens forventninger omkring ønsket adfærd i organisationer, kommer til udtryk gennem klare signalerin-

ger af "[...] intentions for the future" (Rousseau, 1995:36). Hos Vestas fremgår det af Code of Conduct, at alle 

lederne i organisationen pålægges et ansvar for at etablere rammerne for, at medarbejderne under dem er i 

stand til at handle i overensstemmelse med dokumentets indhold, herunder foretage indrapporteringer (Bilag 

4:2). I Code of Conduct fremgår det dog, at medarbejderne selv er ansvarlige for at sætte sig ind i whistle-

blowerordningens procedurer: “It is your responsibility to make sure, that you understand the Code of Conduct 

and the relevant policies and guidelines” (ibid.). I interviewet med Karinna udtrykkes det ligeledes, at der i 

Vestas’ ledelse er konsensus om, at medarbejderne har et ansvar om at indrapportere: ”[...] hvis der er noget 

der ikke er som det bør være og det skal du egentligt ikke have en belønning for, men det er simpelthen en del 

af din pligt overfor virksomheden, ik’?” (Bilag 1:27). I betoningen af ‘pligt’ signaleres der en entydig medde-

lelse om, at medarbejderen er ansvarlig for at indrapportere i situationer hvor kritisabel adfærd observeres. 

Denne forventning om pligt er mulig at identificere hos informanten Nikola, der til spørgsmålet om, hvorvidt 
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kritisabel adfærd burde indrapporteres udtaler: “Jeg synes, det er en pligt [...] Det tænker jeg på vegne af mine 

33.000 kollegaer. At hvis jeg undlader at rapportere ét eller andet, så kan det gå ud over dem” (Bilag 8:15). 

Der kan således identificeres en psykologisk kontrakt i overensstemmelse med forventningen omkring ansva-

ret i indrapporteringspligten mellem Nikola og ledelsen i Vestas. Vi kan dog identificere, at disse forventninger 

bunder i forskellige fortolkninger, da Karinna udtrykker, at det er med en forventning om at medarbejderne 

har Vestas’ bedste for øje og Nikola i højere grad føler et ansvar overfor sine kolleger (Rousseau, 1995:26).  

 

I interviewet betoner Karinna, at ledelsen kontinuerligt forsøger at kommunikere forventningen om pligten til 

at indrapportere både dagligdagssager og systematiske sager ud til medarbejderne (Bilag 1:28). Hos Lykke er 

der i højere grad en overensstemmelse mellem den psykologiske kontrakt og ledelsens forventninger, idet der 

er en bevidsthed om, at både stort og småt kan indrapporteres gennem Vestas’ whistleblowerordning: 

  

”Og sådan i forhold til de her whistleblowerordninger, så kan de jo sådan bruges til at indrapportere et bredt 

spænd af sager og det kan jo være alt fra netop det helt grelle, men det kan jo også være... Ja, at der er en der 

har fået lidt blomster og vin, at der er noget chikane, at der er noget nepotisme eller korruption [...]” (Bilag 

8:3).  

  

Til forskel fra Nikola giver Lykke en forklaring i overensstemmelse med hvad ledelsen har forsøgt at kommu-

nikere ud omkring ordningens funktion. Selvom der er overensstemmelse i forståelsen, kan der ikke spores 

den samme ansvarsfølelse for at rapportere som hos Nikola. Den sidste medarbejderinformant i Vestas, Bo, 

efterspørger, at whistleblowerordningens funktion italesættes tydeligere i Vestas: 

  

”[...] så kunne man jo bringe det meget mere på dagsordenen, hvis man ønskede at [...] få den opfattelse ændret 

lidt, så det ikke kun er alvorlige ting, men også i helt almindelige dilemmaer, at man så kunne bruge den. [...] 

Så ville det være mere nærværende” (ibid.:10).  

 

Citatet illustrerer, at Bo oplever en distance til whistleblowerordningens relevans i sin hverdag, da oplevelsen 

er, at det ikke bliver tydeliggjort fra ledelsens side, hvorledes den kan anvendes til mindre alvorlige sager. 

Sammenkobles dette til den tidligere analyse af, at medarbejderne først vil anvende whistleblowerordningen i 

grelle tilfælde, vil vi argumentere for, at ledelsen i Vestas ikke formår at signalere en klar og entydig medde-

lelse om, at ordningen kan anvendes i ’helt almindelige dilemmaer’ til alle medarbejderne. Bo er styret af en 

individuel psykologisk kontrakt, idet hans forståelse afviger fra både de andre informanters og ledelsens (Rous-

seau, 1995: 31). Bos fortolkning af kontrakten kan potentielt medføre, at informanten træffer beslutninger som 

strider imod ledelsens interesser (ibid.:112). Dette kommer til udtryk, idet Bo pointerer, at selvom der 
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eksisterer meget kritisabel adfærd i Vestas, afhænger det af situationen, hvorvidt informanten ville foretage en 

indrapportering eller ej (Bilag 8:11). 

 

Den entydige meddelelse kan, ifølge Rousseau, være et effektivt ledelsesredskab med henblik på at aligne 

ledelsens og medarbejdernes forventninger i ansættelsesforholdet. Entydige meddelelser kan således aktivt 

påvirke de forståelser medarbejderne har som medlemmer af organisationen, samt den ansvarsfølelse de be-

sidder i forhold til at indrapportere (Rousseau, 1995:36f). Med udgangspunkt i Karinnas og informanternes 

udtalelser kan der altså spores en diskrepans i, at det der kommunikeres, ikke opfattes ensartet hos alle med-

arbejderne i Vestas. 

 

At informanterne har divergerende individuelle kontrakter i tolkningen af ansvaret kan skyldes, at selvom 

Vestas’ Code of Conduct tager form som en objektiv forskrift på organisatorisk sandhed, underlægges den 

stadig medarbejdernes individuelle fortolkninger (ibid.:38). Det er i forlængelse heraf interessant at Vestas, 

med reference til Bévort & Poulfelt, opererer ud fra det bureaukratiske rationale, idet informanterne udtrykker 

forskellige psykologiske kontrakter der indikerer, at ledelsens forsøg på at standardisere ordningen ikke af-

spejles i medarbejdernes forståelse.  

 

Informanterne udtrykker i ovenstående, at de har et ansvar i forhold til at indrapportere, men da vi i interviewet 

spørger ind til, om de føler et ansvar for at deres kolleger følger Code of Conduct udtrykker de sig anderledes 

i forhold til deres ansvar. Nikola udtrykker, at ansvaret er placeret hos alle medarbejdere for at efterleve Codens 

forskrifter (Bilag 8:15). Lykkes svar er mere tøvende: “Det har man jo indirekte på en eller anden svag måde 

[...]” (ibid.:4). Sidst udtrykker Bo, at man som ansat har et almindeligt medansvar, men ligeledes at “[...] det 

er jo i princippet deres eget ansvar [...]” (ibid.:11). Da formålet med whistleblowerordningen er at indrappor-

tere andres adfærd når Code of Conduct ikke overholdes, finder vi det paradoksalt, at informanterne ikke 

foretager koblingen mellem whistleblowerordningen og adfærdsreguleringen af kollegerne. 

 

I de tilfælde hvor informanternes psykologiske kontrakter ikke stemmer overens med ledelsens forventninger, 

kan det føre til en utilsigtet kontraktovertrædelse, hvor én af parterne træffer en beslutning, der strider imod 

den anden parts interesse (Rousseau, 1995:112). Denne risiko kan identificeres, idet der mellem medarbejdere 

og ledelsen i Vestas er enighed om, at Code of Conduct bør overholdes, men ikke en fælles forståelse af, 

hvornår brud på denne bør rapporteres i praksis. 

 

Hierarkisk betinget ansvar i Deloitte  

Ifølge Jan Bo er ansvaret for at indrapportere i sidste ende ledelsens, idet der ligger en forventning om at 

medarbejderne underretter denne, ved observation af kritisabel adfærd: 
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“[...] men mange gange er det jo sådan, at hvis man opdager et eller andet på et team, så er det jo partnerens 

ansvar i sidste ende at tage action på det, og hvis det får lov til at fortsætte, så har partneren jo en rolle der” 

(Bilag 1:4).  

 

At ansvaret er placeret hos ledelsen, kommer ligeledes til udtryk i interviewene med medarbejderne hvor der 

er en konsensus om, at de vil gå til nærmeste leder, frem for at anvende den formelle del af whistleblowerord-

ningen. Dette tydeliggøres blandt andet når Gerd udtaler: “Altså for jeg tror også, at man bliver lidt usikker på 

sig selv [...] så tror jeg egentligt at jeg ville gå videre med det [...] til en leder, der var oppe højere i systemet 

først [...]” (Bilag 9:19). René udtaler ligeledes at: ”[...] ’hvis man tier stille, jamen så er det mit problem. Men 

hvis jeg taler med min Talent Manager, så er det vores problem’, og ansvaret ryger lynhurtigt ud af mine 

hænder, fordi det ryger opad, og bliver håndteret” (ibid.:11). Lignende synspunkt ses hos Luca, der udtrykker 

at: “Altså jeg ville altid sige det til ledelsen, øhm, men hvad de så gør ved det, det tænker jeg er deres ansvar 

egentligt” (ibid.:3). Hos begge informanter er der en forventning om, at lederen vil tage indrapporteringen 

videre i systemet og dermed påtage sig ansvaret for at sagen bliver fulgt til dørs. Dette er i overensstemmelse 

med en af hovedpointerne i organisationens Code of Conduct: ”Consultation goes to the heart of our culture 

and avoids us having to resolve a difficult ethical situation alone. We are all encouraged to consult with col-

leagues, line managers and leaders when something doesn’t feel right” (Bilag 5:10).  

 

Begge informanter udtrykker ydermere, at de selv påtager sig dette ansvar overfor kolleger der besidder lavere 

positioner i organisationen. På trods af at René ikke har en formel lederrolle, føler informanten stadig et ansvar 

overfor yngre kolleger: “[...] det skal jeg have. Og der bliver lagt særlig vægt på at man som seniorkonsulent 

gør det - særligt [...] til dem der er yngre. Altså man er et forbillede for dem, i forhold til de her ting” (Bilag 

9:10). Hos Luca, som besidder en lederposition, fremgår det ligeledes, at informanten har accepteret denne 

rolle og påtaget sig et større ansvar end medarbejdere på lavere niveauer: “Ja, det synes jeg da egentligt man 

har og det gør man jo bedst ved også selv at følge reglerne og være rollemodel, ikke?” (ibid.:3). Der er dermed 

enighed mellem Luca og René om, at det etiske kompas bliver skærpet des højere stillingsbetegnelse man 

besidder, idet de anser sig selv som ‘rollemodeller’ og ‘forbilleder’. Citaterne illustrerer, at der ligger en for-

ventning om, at lederfigurer i Deloitte vil have et mere veludviklet etisk kompas, og derfor vil være i stand til 

bedre at vurdere om der er hold i anklagen og om sagen er problematisk. Vi identificerer derfor, at denne 

forståelse af at det etiske kompas, og ansvaret for at følge det er indlejret i stillingsbetegnelsen som en selv-

følgelighed. Som tidligere fremanalyseret, er der i Deloitte et professionelt rationale, hvor ansvaret er placeret 

hos dem, der besidder mest faglig respekt. Da tildeling af stillingsbetegnelserne bygger på en faglige anseelse, 

vil medarbejdere med højere stillinger opfattes som de mest kompetente til at kunne udbedre et kritisable 

forhold (Bevort & Poulfelt, 2015: 109f).  
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Eftersom der er identificeret en fælles forståelse mellem ledelsen og informanterne i Deloitte, vil vi argumen-

tere for, at der i Deloitte eksisterer en normativ kontrakt mellem parterne, som styres af en fælles opfattelse af, 

at ansvaret i sidste ende er placeret hos ledelsen. Ifølge Rousseau påvirker den normative kontrakt organisati-

onens medlemmer således, at jo mere de deler samme opfattelse, des mere reproduceres opfattelsen i organi-

sationen (Rousseau, 1995:11). Der følger således en forudsigelighed forbundet med reproduktionen af den 

normative kontrakt, som foreskriver bestemte handlingsmønstre og dermed reducerer usikkerhed i ansættel-

sesforholdet (ibid.:10f). 

 

Betydningen af situationelle faktorer  

På trods af den normative kontakt konsultere nærmeste leder, kan vi i de respektive interviews identificere en 

diskrepans, når den observerede kritisable adfærd udføres af denne leder. Kim ville som den eneste informant 

i Deloitte konfrontere lederen under private forhold, inden der blev eskaleret yderligere (Bilag 9:12). I mod-

sætning hertil pointerer René, at i et sådant tilfælde ville informanten gå et niveau højere op i det organisato-

riske hierarki eller kontakte Jan Bo og hans afdeling:  

 

“[...] jeg har på et tidspunkt fået at vide, at hvis det for eksempel er min projektleder, jeg har et problem med 

[...] så kan jeg tage den person som jeg ikke har et problem med, og så gå til den person [...] eller [...] hvis man 

føler der er en eller anden form for problematik, jamen så kan man også tage fat direkte i, hvad hedder det, 

Risk” (ibid.:9).  

 

For Gerd er valget ikke så ligetil, da det: “[...] er trods alt ens leder [...]” (ibid.:18) og udtrykker derfor tvivl 

om, hvad den rigtige reaktion ville være i sådan et tilfælde. Informanterne giver altså udtryk for forskellige 

handletendenser i situationer, hvor de ikke kan følge den forudsigelighed som den normative kontrakt ellers 

foreskriver. Derfor kan det identificeres at de i disse situationer i højere grad er styret af deres psykologiske 

kontrakter (Rousseau, 1995:27). Informanterne giver udtryk for, at det blandt andet er ‘svært’ og ‘kommer an 

på situationen’ (Bilag 9). Usikkerheden der kommer til udtryk, kan tilskrives den normative kontrakt der i høj 

grad er styret af kollektive rationaler, som er svære at ændre, når de først er etableret (Rousseau, 1995:31). Det 

udfordrer derfor informanterne at skulle forholde sig til potentielt at indrapportere om nærmeste leder, da dette, 

qua det professionelle rationale, ikke stemmer overens med den gængse forståelse af, at folk højere i systemet 

har et mere veludviklet etisk kompas end de selv besidder som fremanalyseret i afsnit 5.2. 

 

Den normative kontrakt kommer ydermere til kort hos enkelte informanter, når en kritisabel handling fra le-

delsens side ikke stemmer overens med informanternes eget etiske kompas. Dette kan vi identificere hos Kim 

og Luca, som er loyale overfor Deloitte så længe, der er alignment mellem deres individuelle etiske kompas 
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og organisationernes værdisæt. Kim udtrykker, at hvis der er: “[...] ledere, der på den måde tager så store risiko, 

eller for egen vinding tager nogle beslutninger som har negative konsekvenser, ikke bare for virksomheden, 

men måske endda for samfundet, så er det ikke et sted jeg kan stå ved” (Bilag 9:17). Af citatet fremgår det 

altså, at informanten ville opleve dette som et tillidsbrud, som ville medføre reaktionen exit. Luca udtrykker 

lignende overbevisning; 

 

“Ja, jeg har altid arbejdet fordi jeg synes det var sjovt og ikke fordi, at jeg var nødt til det [...] Så jeg har aldrig 

haft på den måde et afhængighedsforhold [...] jeg ville rapportere det og hvis jeg ikke fandt, at de gjorde noget 

ved det og jeg synes at det var af en sådan karakter, at jeg synes det var svært at være i, så ville jeg rykke 

videre” (ibid.:4).  

 

For Luca fordrer det transaktionelle ansættelsesforhold at informanten ikke har bekymringer omkring job-

skifte, da informanten ikke føler et afhængighedsforhold. Dermed vægtes tilliden til sit eget etiske kompas 

højere end tilliden til organisationen, da der ikke forekommer en bekymring for opretholdelsen af levestandar-

den (Rousseau, 1995:138). I situationer, hvor forventningerne til den etiske standard brydes, vil vi argumentere 

for, at informanterne i højere grad vil være loyale overfor deres egen faglighed og ikke mindst moral, frem for 

organisationen (ibid.:134). Dette vidner om, at informanterne er bundet af en rationel loyalitet, lig den Vande-

kerckhove & Commers præsenterer, hvilket indebærer, at informanterne vurderer om den observerede adfærd 

divergerer fra organisationens Code of Conduct og dermed det socialt accepterede kompas (Vandekerckhove 

& Commers, 2004:230). Da loyaliteten hos Luca og Kim ikke blindt er placeret hos Deloitte kan det antages, 

at deres forventninger styres af sociale kontrakter påvirket af uddannelse, medierne og de relaterede instituti-

oner, informanterne har stiftet bekendtskab med (Rousseau, 1995:205). Dette medfører blandt andet at infor-

manterne så vidt muligt vil tage konfrontationen i øjenhøjde, men drejer det sig sig om grelle forhold begået 

af ledelsen, ville de være tilbøjelige til at forlade Deloitte frem for at anvende whistleblowerordningen. Infor-

manterne vil således foretrække at berettige om problemerne i forbindelse med en opsigelse, end at forsøge at 

påtage sig et yderligere ansvar for at løse problemerne, imens de stadig er tilknyttet organisationen. Jan Bo 

nævner, at netop denne reaktion forekommer og at det er en problematik for dem: 

 

“Ja men altså nogle gange må vi jo sige, at der har vi fået en henvendelse fra folk der har besluttet sig for at 

rejse [...] Vi vil jo hellere blive involveret inden vedkommende beslutter sig for at rejse, fordi de synes, at der 

er foregået noget, som de ikke selv kan stå på mål for. Og det har vi også været så heldige at have haft mulighed 

for nogle gange [...]” (Bilag 1:4). 

 

Der foreligger altså en problematik i Deloitte om medarbejdere, der forlader organisationen inden de giver 

ledelsen chancen for at udbedre kritisable forhold. Denne konsekvens afspejler problematikken omkring 
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sociale kontrakter, idet de er skabt på baggrund af udefrakommende faktorer, der til dels er uden for ledelsens 

kontrol. Ifølge Vandekerckhove & Commers opstår denne problematik når ledende profilers adfærd ikke stem-

mer fuldstændig overens med de normer og etiske strømninger, der eksisterer i samfundet (Vandekerckhove 

& Commers, 2004:255). 

 

I ovenstående har vi fremanalyseret, at der i Vestas er en forventning fra ledelsen til medarbejderne om, at 

disse har ansvaret for at indrapportere. Dette kompliceres af, at medarbejderne har divergerende psykologiske 

kontrakter i relation til ansvarsforståelsen. I Deloitte placeres ansvaret hos lederen eller de personer i organi-

sationen, som tildeles størst faglig anseelse, hvilket er en forventning der, både hos ledelse og medarbejderne, 

kan identificeres som en normativ kontrakt. Dog begrænses de af den normative kontrakt, da den forudsige-

lighed kontrakten bringer, gør det svært for dem at identificere alternative handlemuligheder, når situationelle 

faktorer skifter. Samtidig begrænses den normative kontrakt yderligere i situationer, hvor sociale kontrakter er 

dominerende for beslutningsgrundlaget, idet medarbejderne tildeler ledelsen et ansvar for efterlevelsen af sam-

fundets normer, og ikke blot organisationen egen Code of Conduct. 

 

5.4.2: Forventninger om kendskab til whistleblowerordningerne 

En proces der relaterer sig til opfattelsen af whistleblowerordningerne, er den interne introduktion til systemets 

eksistens og funktion. Ledelsen i begge caseorganisationer giver udtryk for, at kendskabet til ordningerne op-

står gennem internt introduktionsmateriale, som alle medarbejderne møder ved ansættelse. Alle ansatte skal 

igennem dette materiale hvorfor der, ifølge ledelsen, burde være et strømlinet kendskab til whistleblowerord-

ningerne og disses funktioner. I indeværende afsnit vil det blive identificeret hvorledes denne forventning 

stemmer overens med medarbejdernes oplevelse af introduktionsmaterialet. 

 

Forventninger til kendskab i Vestas 

I forbindelse med kendskabet til whistleblowerordningens funktion i Vestas tilkendegiver Karinna, at der fo-

religger et kontinuerligt arbejde i at skabe opmærksomhed omkring ordningen internt i organisationen, da 

Vestas, som tidligere fremanalyseret, benchmarker og har en interesse i, at højne antallet af indrapporteringer 

årligt: 

 

“Du kan ikke stole på, at du har hørt noget i en e-learning for et år siden [...] for der er jo simpelthen så meget 

information, og når du arbejder i Compliance så er det jo fuldstændigt ‘top of your mind’ hele tiden [...] men 

du skal huske, at når man sidder i organisationen langt væk specielt, så er det jo ikke ‘top of mind’ [...]” (Bilag 

1:13)   
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Ud fra citatet kan der identificeres en forventning om, at medarbejderne ikke nødvendigvis er bevidste om 

ordningen i deres dagligdag, trods introduktionsforløbet. Ledelsen søger at skabe denne bevidsthed ved at 

ophænge plakater på organisationens forskellige lokationer: 

  

”Vi har jo sådan en plakat lige nu, og der talte vi jo også meget om det her du ved, der var bare sådan en 

klassisk én, hvor han holder en fløjte [...] i munden og der var vi også sådan meget frem og tilbage med ’okay, 

er det den måde vi gerne vil portrættere det på?’ [...] men det er den association man får mange gange, hvis 

man tænker på en altså sådan whistleblower, ikke?” (ibid.: 19).  

  

Gennem distributionen af plakater, forestillende en mand som blæser i en fløjte, forsøger ledelsen i Vestas 

således at øge medarbejdernes kendskab til whistleblowerordningen. I forlængelse af dette nævner Karinna, at 

der blandt ledelsen hersker tvivl om, hvorvidt plakaterne har en effekt: ”[...] det er jo interessant at se om det 

så rykker. Jeg tror virkelig det afhænger af, hvor du er henne” (ibid: 19). Af citatet kan det udledes, at hun ikke 

anser plakaten som et behjælpeligt værktøj alle steder i Vestas.  

I medarbejderinterviewene i Vestas er der generel klarhed omkring hvor whistleblowerordningen skal findes, 

samt ordningens konkrete funktion. Blandt andet udtrykker Bo, at:  

 

“[...] Vestas har gjort meget ud af på forskellige områder, også i introduktionskurser og så videre... og hvad 

skal man sige... informere folk om [...] hvornår er det, man skal acceptere tingene og hvornår er det man skal 

[indrapportere, red.] og hvordan skal man tackle det [...] Der bliver gennemgået forskellige case i uddannel-

ses... i introduktionsuddannelsen af vores nye” (Bilag 8:6). 

 

Af citatet fremgår det, at det Bo har taget med sig fra introduktionsmaterialet, er forskrifter om, hvornår og 

hvordan indrapporteringer skal finde sted og informanten oplever, at undervisningen i introduktionsmaterialet 

er fyldestgørende. Da vi efterfølgende spørger ind til, hvad Bo ville gøre hvis han skulle finde informationer 

om whistleblowerordningen eller foretage en indrapportering er svaret: ”[...] det ville jo være på hjemmesiden 

for EthicsLine og så gå ind og oprette en rapport derinde og så forventer jeg at den kører igennem og der får 

man jo så at vide om den er godtaget” (ibid.:8). Citatet illustrerer, at Bo har et kendskab til formålet med 

whistleblowerordningen. Det samme gør sig gældende for Nikola der, i beskrivelsen af ordningen, henviser 

til, at den kan findes på Vestas’ intranet: ”Den finder jeg inde på vores intranet, som faktisk er det første der 

dukker op, hver gang vi åbner vores computere. Så bliver man præsenteret for en hel masse forskellige genveje, 

hvor de ligger hurtigt tilgængelige for dig” (ibid.:13). For Lykke er whistleblowerordningens funktion primært 

af informativ art, hvor generelle adfærdsreglementer præsenteres. Undervisningsmaterialet beskrives som: 

”[…] en tegneserieverden man lever lidt i, når man går igennem dem, men det giver egentligt et godt billede 
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på det, hvis man er i tvivl så skal man reagere” (ibid.:2). Lykke refererer således til, at udbyttet af undervis-

ningsmaterialet i sidste ende er, at man som medarbejder skal reagere, hvis man er i tvivl.  

 

Informanternes beskrivelser af whistleblowerordningens funktion og hvor information om den kan lokaliseres, 

fortæller ikke meget om den resterende del af processen, hvilket vi antager enten kan skyldes en forventning 

om, at selve whistleblowerprocessen ikke har relevans for informanterne i deres arbejdsliv eller, at undervis-

ningsmaterialet er henvendt til, hvordan den enkelte medarbejder kan sikre egen adfærd, frem for at indrap-

portere andres. Der kan hermed identificeres en normativ kontrakt i Vestas idet der, mellem ledelsen og med-

arbejderne, eksisterer en fælles forventning om, at der ikke kræves et dybdegående kendskab til processerne 

relateret til whistleblowerordningen, men blot en forventning om, hvor relevant information kan lokaliseres, 

hvis nødvendigt. Vi vil argumentere for, at denne normative kontrakt har medført en kollektiv afvigelse fra 

den standard informanterne har underskrevet i organisationens Code of Conduct, hvor der, som tidligere nævnt, 

er pålagt medarbejderne et ansvar om, at de selv skal sætte sig ind i ordningens processer (Rousseau, 1995:11). 

Den normative kontrakt afføder således en større klarhed omkring hvilken funktion whistleblowerordningen 

har, frem for whistleblowerordningens konkrete processer og handleforskrifter. 

 

Forventninger til kendskab i Deloitte 

Ifølge Jan Bo hersker der ikke nogen tvivl om hvorvidt medarbejderne i Deloitte er bekendt med whistleblo-

werordningen og dens proces: 

 

”Ja ja. Der er kommunikeret væsentligt omkring det her. Vi laver også en gang om året, eller i hvert fald en 

gang hvert 2. år et såkaldt etik-survey som går ud til alle, hvor man ligesom kan, du ved, kommentere på 

forskellige spørgsmål” (Bilag 1:4).  

 

Undervisningen der tilrettelægges for både medarbejdere og lederne samt Deloittes Non-Retaliation Policy 

sikrer, ifølge Jan Bo, kendskabet til ordningen og hvordan den fungerer, således at: ”[…] alle er fuldstændig 

klar over hvad spillereglerne er” (ibid.). Ifølge Jan Bo vidste den seneste survey at flertallet kendte til whist-

leblowerordningen, og at kun en begrænset andel frygtede repressalier, hvilket tilskrives et kulturelt element i 

den danske kultur, som er mindre autoritetstro end i de andre medlemslande i Deloitte Global. Jan Bo er grund-

stenen for kendskabet til whistleblowerordningen i Deloitte, at det er uetisk at træffe en beslutning, hvis man 

er i tvivl: ”Men hvis man er i tvivl om hvad for en beslutning man træffer, og ikke spørger andre, og så træffer 

en forkert beslutning, så er det forkert” (ibid.:6). 

 

På trods af, at Kim er nyligt ansat i Deloitte og har fået tilsendt træningsmaterialet, er det ikke noget der hidtil 

har været en prioritet: 
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”Jeg er blevet inviteret til en masse sådan undervisning, også netop sådan omkring, hvem skal man tale med, 

hvornår, og sådan nogle ting. Men når man har super travlt og kommer ind med det samme, så får man også 

at vide, at det skal man kun prioritere hvis der er tid, og det er der ikke” (Bilag 9:13).  

  

Kim har således en forventning om, at arbejdsopgaverne kommer i første række, og hvis en problematik skulle 

opstå inden undervisningen er fuldført, burde det, ifølge informanten, være muligt at finde information om 

retningslinjerne på intranettet (ibid.). Ifølge Jan Bo er der i Deloitte en øget opmærksomhed på, at medarbej-

dere som kommer fra andre organisationer, med anderledes kulturer, især har brug et fyldestgørende introduk-

tionsforløb, samt undervisning i værdierne: 

 

”Og der kan man da sagtens forestille sig at, der kommer nogle nye ind, som skal bruge én eller anden periode 

på at blive onboarded, og måske har haft en lidt anden opfattelse af hvordan agerer man i visse situationer osv. 

Det prøver vi så at håndtere. […] Men det er jo et spørgsmål om, hvad skal vi sige, hvor gode og succesfulde 

vi er til at onboarde nye folk, som måske er vokset op med nogle andre værdier end dem vi gerne vil have i 

Deloitte” (Bilag 1:5). 

 

For at udbygge ovenstående tilføjer Jan Bo, at der ikke er afdelinger i Deloitte, som er mere tilbøjelige til at 

indrapportere end andre, hvilket dog er vanskeligt at bekræfte, idet der ikke er bliver målt på fordelingen af 

årlige indrapporteringer (ibid.). Eftersom Kim ikke har taget den obligatoriske undervisning, antager vi dog, 

at der alligevel kan spores en forskel i afdelingernes forventninger til og prioritering af whistleblowerordnin-

gen. René har, modsat Kim, gennem introduktionsmaterialet opnået en referenceramme, som informanten i 

høj grad rationaliseres ud fra i sin besvarelse af interviewspørgsmålene. Det fremgår af interviewet, at e-læ-

ringen blev taget som en naturlighed del af informantens introduktionsforløb, hvilket ifølge René er blevet 

understreget af flere overordnede: ”‘Nu er det vigtigt at du tager dem her, for vi skal være compliant’. Det fik 

jeg sådan set at vide inden jeg havde skrevet under på kontrakten […]” (Bilag 9:8). I interviewet fremgår det 

dog, at René ikke har kendskab til den formelle del af whistleblowerordningen, hvor det gennem Navex-sy-

stemet er muligt at foretage en indrapportering (ibid.). Holdes dette op mod Jan Bos antagelse om, at alle 

medarbejdere i Deloitte kender til ordningen, som følge af at de er blevet introduceret til den i starten af deres 

ansættelse, kan der identificeres modstridende psykologiske kontrakter mellem ledelsens forventninger og og 

Renés oplevelse af whistleblowerordningens funktion. Dette kan ydermere forklare hvorfor den normative 

kontrakt omkring ledelsens etiske suverænitet kommer til kort, når informanterne, som fremanalyseret i afsnit 

5.2.6 præsenteres for dilemmaer, som den formelle del af whistleblowerordningen potentielt kunne afhjælpe.  

 

I interviewet med René betoner informanten flere gange, hvordan Code of Conduct fungerer som en rettesnor 

for informantens daglige adfærd i Deloitte. På trods af dette, udtrykker informanten et manglende kendskab til 
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andre indrapporteringsmuligheder end konsultation med overordnede. Da vi i interviewet oplyser informanten 

om den formaliserede del af whistleblowerordningen og dens processer konstaterer René, at denne mulighed 

fortsat er ukendt og heller ikke har relevans for arbejdskonteksten:  

  

”Det fylder ikke særlig meget, blandt andet fordi jeg jo ikke sidder med noget salgsansvar. Jeg har ikke salgs-

KPI’er […] Hvis man skal købe morgenmad på kontoret, så begynder jeg at tænke over det, ikke? For nu er vi 

i gang med at give en kunde ét eller andet her. Men ellers er det, nej, så er det ikke noget der fylder […] Jeg 

tror heller ikke der er så mange ‘red flags’ i den rolle, som jeg udfører lige nu” (ibid.:9). 

  

Da René, som tidligere nævnt og som fremgår af citatet, ikke har kundekontakt, er det for informanten utæn-

keligt, at der vil opstå større etiske dilemmaer end at afgøre, hvorvidt morgenmadsindkøb på kontoret er etisk 

forsvarligt. René anser altså ikke, at den formaliserede del af whistleblowerordningen er relevant for ham 

grundet hans position. Ifølge Rousseau har introduktionsmateriale i organisationer det formål at oplyse og 

forbedre whistleblowerordningens funktion, hvilket i Renés tilfælde er til genstand for en uintenderet kontrakt-

overtrædelse, idet de tillærte kompetencer ikke kan relateres til arbejdskonteksten hos informanten (Rousseau, 

1995:112). Paradoksalt i denne sammenhæng er at Kim, der netop har kundekontakt i sit daglige arbejde, ikke 

har gennemført introduktionsforløbet endnu, hvilket indikerer at undervisningsindholdet ikke er en lige stor 

prioritet i alle afdelinger i Deloitte. 

 

Gerd er opmærksom på, at whistleblowerordningen eksisterer, men kender ikke til processen omkring brugen 

af den: ”[…] hvis jeg stod konkret nu med en sag, så ville jeg ikke lige vide, hvad det var jeg skulle gøre, så 

ville jeg skulle undersøge noget for det” (Bilag 9:19). Det er ifølge Gerd positivt, at der eksisterer retningslinjer 

i Code of Conduct, men for informanten er den etisk korrekte adfærd i højere grad tillært løbende:  

 

“Ja etik og moral [...] det er jo noget man har fået ind som læring imens man er her, så det er jo sådan ligesom 

en del af læringen, at få at vide hvordan man gebærder sig på arbejdspladsen. Det kommer meget naturligt [...] 

ind med modermælken, mens man er startet her og sådan lidt løbende [...]” (ibid.:20). 

 

Ifølge Gerd foregår denne læring i samspil med kollegerne i Deloitte, hvorfor Code of Conduct ikke er den 

dominerende rettesnor for informantens adfærd (ibid.).  

 

På de forrige sider har vi fremanalyseret, at medarbejderne i Vestas opfatter introduktionsmaterialet som un-

dervisning der i højere grad omhandler regulering af egen adfærd frem for andres. Medarbejderne er bevidste 

om hvor de kan lokalisere whistleblowerordningen, men har ikke et kendskab til processerne bag. Der er en 

fælles normativ kontrakt om, at der ikke kræves et dybdegående kendskab til processen for 
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whistleblowerordningen, hvilket afviger fra standarden sat i Code of Conduct. I Deloitte har vi fremanalyseret, 

at der fremgår en forskel i hvor højt introduktionsmaterialet prioriteres fra afdeling til afdeling, samt at flere 

informanter ikke er bevidste om den formaliserede del af ordningens eksistens hvilket tilskrives, at medarbej-

derne enten ikke forventer at whistleblowerordningen vil have relevans for arbejdskonteksten, eller at infor-

manternes etiske kompas er tillært i samspil med kollegerne, frem for introduktionsmaterialet.  

 

5.4.3: Forventning til opfølgning på indrapporteringer 

Endnu et tema som er relevant at behandle ud fra det empiriske materiale, er de forventninger som medarbej-

derne i de to caseorganisationer har til ledelsen og måden, hvorpå denne følger op på de indrapporteringer 

kommer gennem whistleblowerordningerne. Vi behandler dette tema, da flere af informanterne giver udtryk 

for at opfølgning vil være afgørende for deres oplevelse af processen.  

  

Forventninger til opfølgning i Vestas 

Karinna ekspliciterer ikke opfølgning i interviewet men nævner, at der i Vestas’ whistleblowerordning er en 

chatfunktion som kan anvendes af medarbejderne til at følge udviklingen af deres indrapporteringer. Denne 

kan skabe dialog mellem medarbejdere og den designerede person, som behandler indrapporteringerne: “Så 

har de jo så mulighed for for eksempel at chatte, altså hvor de får sådan en kode, hvor du kan logge ind i 

systemet for at se din sag [...]” (Bilag 1:10). I forlængelse af dette giver ingen af informanterne i Vestas udtryk 

for, at de kender til en sådan chatfunktion. Det er ligeledes kun to af informanterne der forventer en opfølgning 

i forbindelse med en indrapportering. Bo tilkendegiver denne forventning, men udtrykker samtidigt, at alle 

detaljer ikke behøver at blive offentliggjort i forbindelse med opfølgningen:  

 

“Men om min forventning er, at [...] få alle detaljerne, det har jeg faktisk ikke nogen forventninger om. Men 

jeg har en forventning om, at jeg får resultatet at vide… om der kom noget, hvad skal man sige, ja konklusionen 

[...] Om der var ‘vi gør ikke noget ved tilfældet, fordi det viste sig ikke være noget særligt’ eller om hvis 

vedkommende blev fyret, hvad er så grunden for det?” (ibid.).  

 

Citatet illustrerer at Bo er mere interesseret i at vide, om der var belæg for den foretagede indrapportering, 

men udtrykker ikke et behov for at være en del af den øvrige efterforskningsproces. En sådan forventning kan 

dog spores hos Nikola, som udtrykker en forhåbning om at blive involveret i processen: “[...] de to fat i mig 

direkte, hvis muligt [...] Og det ville jeg også foretrække, at det blev ansigt til ansigt. Og jeg ville regne med 

at de gjorde det så hurtigt, som muligt” (Bilag 8:15). Nikola giver således udtryk for en forventning om, både 

at blive involveret i hele processen men ligeledes, at der ville blive taget fat i informanten direkte når sagen 

var afgjort. Vi kan herigennem identificere divergerende forventninger hos informanterne omkring opfølgning 

i Vestas.  
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Karinnas betoning af chatfunktionen sammenkoblet med informanternes forventning om opfølgning vidner 

om, at der i Vestas er “[...] a perception of agreement and mutuality, if not agreement in fact” (Rousseau, 

1995:10). En interessant distinktion hertil er dog, at hverken Bo eller Nikola nævner denne chatfunktion, som 

stedet hvor de ville opsøge den forventede opfølgning hvilket syner af, at medarbejderne og ledelsen har di-

vergerende fortolkninger, af hvordan opfølgningen ville ske i praksis, og at der derved er en diskrepans i de 

psykologiske kontrakter i Vestas (ibid.). 

 

Forventninger til opfølgning i Deloitte 

Selvom majoriteten af medarbejderne i Deloitte ikke har indrapporteret gennem whistleblowerordningen kan 

der generelt spores en forventning hos dem om, at de ville få resultatet af en eventuel efterforskning at vide. 

Hertil udtrykker Kim en forventning om at ”[...] det ville blive kommunikeret ud, at det var blevet opdaget, at 

der var foregået noget som ikke skulle foregå, men at det ikke kom ud på nogen måde, at informationen om-

kring sagen var givet af en ansat” (Bilag 9:15). Lignende forventning kan identificeres hos Alex der udtaler, 

at ”[...] så jeg ville - på en eller anden måde - have en forventning om, at der også var en der [...] vendte tilbage 

til mig og ligesom fortalte mig om jeg havde ret eller ej” (ibid.:30). På trods af, at det ikke er en situation 

informanten tidligere har stået i, er René ligeledes sikker på, at der ville komme en opfølgning:  

  

”[...] jeg har oplevet for eksempel at der var én der blev ansat [...] og så fik personen meget hurtigt efter en flot 

stilling, og så blev der, også meget hurtigt efter meldt ud, hvorfor det var at personen ikke fortsatte. Jeg fore-

stiller mig, at det er den samme reaktion der vil være, hvis der sker ét eller andet [...] Der tror jeg de ville have 

en meget kort lunte, og være hurtige til at melde det ud. Det er mit helt klare indtryk” (ibid.:10). 

 

Der kan hos René identificeres en social læring, idet informanten trækker på et situationsbestemt eksempel 

hvor ledelsen har udvist gennemsigtighed, som René forventer vil gøre sig gældende i alle situationer, uanset 

omfanget (Rousseau, 1995:135). Vi vil således argumentere for, at der kan identificeres endnu en normativ 

kontrakt i Deloitte, da informanterne deler samme forventning om, at de vil få en opfølgning efter at have 

foretaget en indrapportering (ibid.:11). Da vi i interviewet med Jan Bo spørger ind til processen bag efterforsk-

ningen, er opfølgning til whistlebloweren ikke et element der lægges vægt på (Bilag 1). Opfølgning skitseres 

ikke som en reel del af processen og deraf den efterforskning, som Jan Bo varetager. Sidstnævnte underbygges 

af Chris, der som den eneste informant, har anvendt Deloittes whistleblowerordning. Informanten beskriver, 

hvordan der i den konkrete sag, i lighed med de øvrige informanter, lå en forventning om, at der ville komme 

en reel opfølgning på indrapporteringen, men at dette ikke gjorde sig gældende i praksis:  
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“Nej der skete ikke noget efter det møde der [...] de går ud i forretningen og fortæller at X har fundet andre 

veje og vi holder en reception for ham den og den dato, så står man sådan lidt, altså det er jo en stor løgn ikke, 

så det kunne have været meget fedt med en opfølgning” (Bilag 9:25).  

 

Der kan hos Chris identificeres uoverensstemmelse mellem informantens forventninger og den faktiske ople-

velse. Dette sker, da Chris oplever at håndteringen af indrapporteringen i højere grad er rettet mod ‘det politiske 

spil’ i Deloitte, frem for at give whistlebloweren den opfølgning som efterspørges: 

 

“Hvis du havde spurgt mig for et par år siden, så ville jeg slet ikke kunne forstå, hvorfor man ikke sagde 

sandheden, men der har jeg bare været i gamet så længe at nu, at jeg kan se at man beskytter bare folk også 

selvom de har gjort noget forkert, og det er hele det der politiske spil. Men det lærer man at sådan gør man og 

sådan gør man også andre steder og det er det, der er lidt skævt” (ibid.:23). 

 

Ud fra citatet vil vi antage at Chris reagerer med stilhed, da det accepteres, at der fra ledelsens side blev løjet 

om sagens udfald overfor resten af organisationen. Dette kan bunde i en psykologisk kontrakt hos informanten, 

der på trods af manglende opfølgning, opfattede sagens udfald som procedural retfærdig (Rousseau, 

1995:128). Informanten har således indgået et kompromis, hvor sagens udfald i sidste ende vægtede højere 

end ønsket om opfølgning og en eksplicitering af den sande årsag til afskedigelsen.  

 

Sammenkobles informanternes forventning om opfølgning, Jan Bos ikke-eksisterende fokus på selv samme 

og Chris’ reelle oplevelser med en konkret indrapportering kan der således argumenteres for, at der i Deloitte 

potentielt sker en utilsigtet overtrædelse af den normative kontrakt, da både ledelse og medarbejdere har ind-

villiget i at overholde kontrakten, men fortolker indholdet forskelligt (ibid.:112). En forklaring på, hvorfor 

informanterne forventer en opfølgning kan spores i normen i Deloitte om, at man i organisationen indgår i 

dialog, hvis problemer opstår. Dette medfører, at kontrakten tolkes ud fra den norm, medarbejderne oplever at 

være en del af: “[...] institutionalizing the contract as part of the shared culture of the organization” (ibid.:11). 

Derved sker der en utilsigtet overtrædelse af kontrakten da medarbejderne forventer, at der med indrapporte-

ringer - ligesom i alle andre tilfælde af hverdagen i Deloitte - vil være en åben dialog. 

 

5.4.4: Forventninger til medarbejderbeskyttelse 

I relation til whistleblowerordningernes processer er der forskellige forventninger forbundet med opretholdel-

sen af anonymitet og medarbejderbeskyttelse i forbindelse med en indrapportering i caseorganisationerne. 

 

 



 103 

Forventninger til medarbejderbeskyttelse i Vestas 

I det empiriske materiale fra Vestas kan der spores en gennemgående skepsis omkring opretholdelsen af ano-

nymitet i whistleblowerprocessen. Bo italesætter en lav forventning til beskyttelsen af medarbejderen, der 

vælger at rapportere gennem den formaliserede del af ordningen, da der er en frygt for at identiteten ikke kan 

holdes skjult (Bilag 8:8). Informanten udtrykker yderligere, at det er:  

  

”[...] ikke på grund af datasikkerheden men på grund af anonymiteten i det... altså hvad sker der med det? Jeg 

ville være mere... jeg kunne godt finde på at være mere tryg ved at finde en person, jeg havde tillid til, og så 

kunne følge processen hos den person” (ibid.) 

 

Lykke stoler på samme måde ikke fuldt ud på anonymitetssikringen, men vælger at sætte sin lid til, at det kan 

lade sig gøre, med ønsket om at bevare tilliden til Vestas som arbejdsplads:   

”Jeg håber, at det er en del af det fordi, hvis jeg ikke bliver anonym på det så vil jeg være lidt skuffet fordi så 

vil det jo sætte mig selv i et meget dårligt lys måske overfor nogle af mine nærmeste […] Det er en forventning, 

ellers så synes jeg ikke, at systemet virker, så falder det hele til jorden […] så vil jeg miste tilliden til systemet” 

(ibid.:3).  

 

Lykkes forventning om anonymitet er således forbundet med tilliden til Vestas som organisation og ikke ord-

ningen per se. Af citatet kan vi udlede, at Lykke har høje forventninger til whistleblowerordningen og deraf 

ledelsen, som vi anskuer som et resultat af, at ledelsen ligeledes har høje forventninger til Lykke og de øvrige 

medarbejdere. Ifølge Rousseau er der her overensstemmelse mellem Lykkes psykologiske kontrakt og ledel-

sens, idet informanten er indforstået med hvilke handlinger der betragtes som forkerte og hvilke konsekven-

serne disse medfører. En konsekvens ved dette er dog, at der ligeledes skabes en forventning til arbejdsgiveren 

om, at agere etisk korrekt i alle henseender, hvilket kan medføre højere potentiale for, at der opstår kontrakt-

brud (Rousseau, 1995:131). I Lykkes tilfælde vil vi argumentere for, at informanten i første omgang vil ty til 

reaktionen stemme, da det i interviewet pointeres, hvordan informanten i første omgang ville gå til ledelsen 

med sin utilfredshed, da han har tillid til ledelsen (ibid.:137f). Hvis ledelsen ikke kan leve op til de forventnin-

ger informanten har om tillid mellem parterne, kan det potentielt fører til reaktionen forsømmelse, hvor med-

arbejderen frasiger sig sine forpligtelser og dermed kan skade organisationen (ibid.:138). 

 

Karinna anerkender den uvished, som Bo og Lykke påpeger omkring medarbejderbeskyttelse i den formalise-

rede del af whistleblowerordningen, da hun har en forventning om, at medarbejderne potentielt kan finde det 

grænseoverskridende og skræmmende at anvende EthicsLine: 

  



 104 

”Hvis man synes det er lidt uhyggeligt eller sådan intimiderende at skulle rapportere noget direkte til et system 

med dit navn på, selvom man måske er anonym, så er det jo stadig sådan… hvis du siger; ‘lige pludselig har 

jeg som individ sådan oplyst et eller andet som måske lå i mørke før, og hvad for nogle konsekvenser kommer 

det til at have’[...]” (Bilag 1:13). 

 

Karinna identificerer områder, hvor processen kan opleves som konfliktfyldt, hvorfor det anbefales at medar-

bejderen i stedet går til sin nærmeste leder med observationen hvis han eller hun frygter repressalier: 

 

”[…] du har pligt som medarbejder til at informere din manager, hvis du ser noget som du ikke synes er i 

overensstemmelse med Coden. Og manageren har pligt til at rapportere det til Compliance […] eller hvis du 

ikke føler, at din manager tager det alvorligt [...] så kan du gå til Ethics Line. Det må du gerne fra starten af, 

men det der med at du i hvert fald informere din manager, så er det faktisk manager responsibility at eskalere 

tingene opad” (ibid.). 

Der kan i Karinnas handleforskrifter identificeres et paradoks, da hun både tilkendegiver at den formaliserede 

del af ordningen kan have konsekvenser for medarbejderne, og samtidig erkender at en konsultation med den 

nærmeste leder ligeledes kan fremstå konfliktfyldt. Bo tilkendegiver i forlængelse heraf, at have været udsat 

for ledere gennem tiden, som ikke havde personligheder som indbød til dialog omkring kritisabel adfærd:  

”Der er nogen [ledere, red.] der indbyder til, at man tager nogle tætte samtaler om svære emner og andre […] 

der kan du godt give op på forhånd, men det har ikke ret meget med Vestas at gøre, det er faktisk mest perso-

nen” (Bilag 8:9).  

Det er i denne sammenhæng vanskeligt for Bo at spore procedural retfærdighed, idet ledelsen   forventer at 

medarbejderen informerer enten deres leder eller EthicsLine, men ingen af mulighederne synes at indeholde 

den beskyttelse af medarbejderen, som der er nødvendig i whistleblowerprocessen og de procedurer, der med-

følger (Rousseau, 1995:124). Der kan herigennem identificeres en uoverensstemmelse i kontraktforholdet mel-

lem Bo og ledelsen, omhandlende hvor retfærdig proceduren opfattes. Karinna fremsætter tydelige handlefor-

skrifter om den forventede adfærd i relation til whistleblowerordningen, hvilket kan betegnes som det Rous-

seau kalder the hot stove rule, hvilket indebærer at der er konsistens i hvilken konsekvens der er forbundet 

med konkrete handlinger (ibid.:131). Denne disciplinære foranstaltning skaber ligeledes en forventning hos 

medarbejderen om, at ledelsen efterlever dennes løfter omkring beskyttelse af medarbejderne, hvilket ikke 

opleves som konsistent af Bo, idet der er for mange usikre elementer forbundet med processen. Der kan derfor 

identificeres et utilsigtet kontraktbrud, da det afhænger af den enkelte leders psykologiske kontrakt, som på-

virker de individuelle forventninger til deres rolle i relation til whistleblowerordningen og dens procedure 

(ibid.:112).  
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Ud fra ovenstående analyse vil vi argumentere for at Bo, grundet den normative kontrakt, og usikkerheden 

omkring medarbejderbeskyttelse, vil være mere tilbøjelig til at have reaktionen stilhed end exit, da loyaliteten, 

som fremanalyseret i afsnit 5.2.6 først og fremmest ligger hos kollegerne (ibid.:138). Da Bo ikke oplever 

procedural retfærdighed, vil han dermed være mere tilbøjelige til at lade kritisabel adfærd fare: “[...] men jeg 

ville ikke gøre så stor en sag ud af det hvis det bare var kritisabelt fordi dem har vi eddermame mange af” 

(Bilag 8:10).  

 

I afsnit 5.2 fremanalyseres det, at kulturen i Vestas bygger på opretholdelsen af det gode kollegaskab, og at 

man ikke ville gå bag om ryggen på en kollega medmindre der var tale om grelle sager. Dette understøttes af 

ovenstående idet forventningerne til anonymitet og beskyttelse er høje hos medarbejderne. Der kan dermed 

identificeres en normativ kontrakt om, at det er forkert at rapportere om sine kolleger og at medarbejderbe-

skyttelse derfor anses som nødvendig af medarbejderne (Rousseau, 1995:11). Selvom hensigten med whist-

leblowerordningen fra ledelsens side er at skabe en tryg mulighed for indrapporteringer for medarbejderne, er 

der i Vestas opstået en kollektiv afvigelse fra denne mulighed blandt medarbejderne, da frygten for at blive set 

som en forræder af sine kolleger, og usikkerheden omkring medarbejderbeskyttelsen, overskygger ledelsens 

handleforskrifter (ibid.). 

Forventninger til medarbejderbeskyttelse i Deloitte 

I Deloitte er det, modsat Vestas, i højere grad de psykologiske kontrakter der gør sig gældende i forventningen 

om anonymitet. For Kim giver bevisbyrden forbundet med whistleblowing anledning til konflikt:   

 

“For hvis det er, at man skal tage billeder eller sende samtaler ind eller noget, så kan det hurtigt også blive 

inkriminerende for personen. Selvom at det er anonymt, så er det klart at hvis man bliver nødt til at sende 

sådan nogle ting ind, så vil der komme en dialog efterfølgende, der vil blive involveret chefer, og så er spørgs-

målet jo hvor anonymt det egentlig er. Så jeg synes idéen er god, men i praksis så forestiller jeg mig at det er 

svært rent faktisk at komme i mål med på en måde hvor man kan være anonym” (Bilag 9:13). 

 

Kim anerkender ledelsens forsøg på at yde medarbejderbeskyttelse gennem anonymitet, men har samtidig 

svært ved at stole på, om dette kan lade sig gøre i praksis. Gerd har en forventning om at processen indebærerer 

diskretion, da det ifølge informanten er hele formålet med at anvende whistleblowerordningen, men erkender 

samtidig at anonymiteten bliver vanskelig at opretholde i praksis: “[...] men også fordi vi sidder i en enhed på 

måske [nævner afdelingens størrelse, som er lav, red.], det er ikke en afdeling på 180 mennesker, så det kan 

godt ske at den er anonym men altså” (ibid.:19). 
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Alex har omvendt en tiltro til ledelsen om at kunne forblive anonym, hvis det er et løfte fra ledelsens side: 

“Altså hvis de kan garantere, at jeg kan forblive anonym, ja så ville jeg stole på at jeg kunne det“ (ibid.:30). 

For René er der ligeledes en klar forventning om og tillid, til at ledelsen lever op til deres løfter omkring 

anonymitet: “Jeg fornemmer det vil kunne virke i praksis fordi, alle dem som jeg snakker med, er meget kom-

promisløse i kulturen. Altså, inklusion og informationssikkerhed, og sådan nogle ting. Så det er jeg ret tryg 

ved faktisk, ja” (ibid.:9). René nævner i interviewet, at den forrige arbejdsplads var præget af mistillid til både 

ledelsen og de interne processer hvorfor vi antager, at informantens tidligere oplevelser har resulteret i høje 

forventning til Deloitte, da de udviser en adfærd der i højere grad stemmer overens med Renés forventninger 

til en etisk forsvarlig organisation. Denne antagelse underbygges ved at René, i mødet med Deloitte, påvirkes 

af nye situationelle faktorer og gennemgår en social læring, som afføder øget loyalitet (Rousseau, 1995:134f).  

 

René og Alex oplever at ansættelsesforholdet er af positiv karakter, og stoler på ledelsen i håndteringen af 

whistleblowerprocessen, hvorfor det ud fra ovenstående kan udledes at de oplever en procedural retfærdighed 

forbundet med denne.  Dette stemmer overens med Rousseaus argument om at medarbejdere vælger at indrap-

portere internt, hvis ansættelsesforholdet er opretholdt af tillid (ibid.:112). Dette kontraktforhold kan, ved et 

fejlslagent forsøg på at opretholde anonymiteten internt, potentielt resultere i en kontraktovertrædelse, der vil 

opleves som et tillidsbrud og tab af loyalitet over for Deloitte (ibid.:112). Denne overtrædelse kan dog ligeledes 

forekomme som en kontraktforstyrrelse uden for ledelsens kontrol, hvilket skete i Chris’ tilfælde hvor infor-

manten oplevede, at anonymiteten ikke blev opretholdt idet en involveret part, uden for ledelsen, brød anony-

miteten efter opsigelse. Chris’ oplevelse problematiserer løftet om fuld anonymitet, idet ledelsen principielt 

kun har mulighed for at kontrollere parter internt i organisationen. 

 

5.4.5: Delkonklusion 

I denne analysedel har vi identificeret fire overordnede temaer hos begge caseorganisationer, der alle indebærer 

forskellige forventninger til hvordan whistleblowerordningen og dens procedure forstås. I Vestas placerer le-

delsen ansvaret for at indrapportere primært hos medarbejderne. Dog har medarbejderne i Vestas divergerende 

forståelser af, hvordan dette ansvars udmøntes, hvilket dannes ud fra medarbejderens individuelle forståelser 

af introduktionsmaterialet. Indholdet i dette materiale opfattes som undervisning i regulering af egen adfærd, 

frem for andres. Ydermere er der blandt medarbejderne en fælles forståelse om, at der ikke kræves et dybde-

gående kendskab til whistleblowerordningen og de medfølgende processer. Der er i Vestas opstået en kollektiv 

afvigelse blandt medarbejderne fra at anvende whistleblowerordningen, på trods af ledelsens hensigter om at 

skabe en tryg mulighed for at indrapportere kritisabel adfærd.  Denne distancering tilskrives frygten for at 

blive set som en forræder af sine kolleger, samt usikkerhed vedrørende omfanget af medarbejderbeskyttelse i 

form af anonymitet for whistlebloweren. 
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I Deloitte placerer både ledelsen og medarbejderne ansvaret for en adressering af kritisabel adfærd ved whist-

leblowerens nærmeste leder, eller de personer, som tildeles størst faglig anseelse i organisationen. Medarbej-

derne oplever dog en barriere, når indrapporteringen omhandler nærmeste leder, idet ‘normale’ handleforskrif-

ter gøres uanvendelige. Der opstår ligeledes en barriere når udefrakommende forventninger dominerer medar-

bejdernes forståelse af ansvaret.   Introduktionsmaterialet prioriteres forskelligt fra afdeling til afdeling i De-

loitte, hvorfor et fåtal af medarbejderne er bevidste om, at whistleblowerordningens formaliserede del eksiste-

rer. Medarbejderne etablerer deraf deres etiske kompas gennem interaktion med kollegaer, frem for introduk-

tionsmaterialet og tilskriver ikke whistleblowerordningen stor relevans for deres arbejdskontekst. Hos flere 

informanter er der tillid til at ledelsen vil håndtere anonymitetsprocessen retfærdigt, hvilket indebærer høje 

forventninger til ledelsen som denne ikke altid kan efterleve, grundet manglende kontrol over ekstern ageren, 

hvilket illustreres ved en tidligere whistleblowers beretninger om Deloitte. 
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6.0: Diskussion 

I analysen har vi identificeret, hvordan caseorganisationerne opererer ud fra forskellige ledelsesrationaler, hen-

holdsvis et bureaukratisk i Vestas og et professionelt i Deloitte. Vi har fremanalyseret, hvordan whistleblo-

werordningerne i begge organisationer er implementeret på baggrund af et pres fra omverdenen, men at orga-

nisationerne har implementeret og anvender ordningerne forskelligt. Vi har yderligere undersøgt hvilke 

magtdynamikker der udspiller sig i de to organisationer og illustreret, hvordan medarbejderne og ledelsens 

forventninger til whistleblowerordningen skaber flere typer af psykologiske kontrakter i Deloitte og Vestas. 

Med udgangspunkt i det fremanalyserede ønsker vi i indeværende kapitel at diskutere relevante elementer for 

besvarelsen af problemformuleringen, ved at holde den eksisterende forskning om whistleblowerordninger op 

imod en dansk kontekst. Hensigten med diskussionen er ikke at frembringe normative handleforskrifter til 

problemstillinger vedrørende whistleblowerordningerne, men derimod at tydeliggøre paradokser ved disse, 

som kan påvirke ledelsen af de menneskelige ressourcer. 

 

6.1: Vestas 

Det er tidligere fremanalyseret at whistleblowerordningen hos Vestas er et redskab til ekstern risikoledelse, 

hvor ledelsen gennem bureaukratisk standardisering forsøger at sikre ekstern legitimitet gennem eksplicitering 

af mål for indrapporteringer. Denne opfattelse deles af medarbejderne, der sidestiller whistleblowerordningens 

formål med ekstern legitimitet for Vestas. Dette stemmer overens med Miceli et al., som anser whistleblower-

ordninger som et ledelsesredskab til at sikre, at ledelsen er på forkant med kritisable forhold og dermed sikre 

organisationens omdømme og spare retslige omkostninger (Miceli et al., 2009:380). Ifølge Barnett er en for-

udsætning for at whistleblowerordninger kan give den tiltænkte værdi for både samfund og organisation, at 

den af medarbejderne opfattes som et værktøj, der ikke blot tilgodeser eksterne forhold, men også tilgodeser 

dem (Barnett, 1992:956). Meningen med ordningen er ifølge Barnett at give medarbejderne en mulighed for 

at omgå bureaukratiet i organisationer og dermed have oplevelsen af, at blive hørt og beskyttet, hvis de vælger 

at indrapportere (ibid.). Vestas’ fokus strider imod Barnets best practice forskrifter, idet det er på omkostnings-

minimering frem for medarbejderhensyn. Ifølge Miceli et al. er dette dog ikke nødvendigvis et skråplan idet 

de argumenterer for, at whistleblowerordninger alligevel gavner samfundet så længe de bidrager til, at kritisa-

bel adfærd minimeres (Miceli et al., 2009: 380).  

 

Med udgangspunkt i forfatternes forskellige synspunkter kan det diskuteres, om ledelsen i Vestas formår at 

imødekomme den interne kompleksitet whistleblowerordningen medfører med det bureaukratiske ledelsesra-

tionale, hvor de gennem tvang forsøger at øge antallet af indrapporteringer.  
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Vestas-medarbejdernes forsøg på at gøre indrapporteringer unødvendige ved at adfærdsregulere hinanden gen-

nem ironi, gør det vanskeligt for informanterne at forestille sig scenarier, hvor de ville gøre brug af ordningen. 

Dette kan anses som problematisk, da der i Vestas kan spores en best practise forståelse af, at etiske problem-

stillinger bør håndteres centralt, idet ledelsen ønsker en standardisering i håndteringen af sagerne (jf. afsnit 

5.1). Vi antager, at denne standardisering ønskes, idet der kan være for stor forskel på i hvor høj grad kontek-

stuelt bundne løsninger lever op til den etiske standard, der er sat i organisationen. Der kan dermed stilles 

spørgsmålstegn ved om whistleblowerordningen kan skabe den værdi som ledelsen ønsker idet værdiskabelsen 

fordrer, at ordningen bruges af medarbejderne.  

 

Karinna udtrykker selv, at en konsekvens ved den bureaukratiske sagsbehandling er, at medarbejderne er fra-

koblet processen og dermed ikke har en føling med hvordan sagen håndteres, hvilket kan skabe en usikkerhed 

omkring det at indrapportere (Bilag 1:10). Dette udfald fremstår ydermere sandsynligt da det er fremanalyseret 

i punkt 5.4.2 at det ikke lykkes for ledelsen i Vestas at sikre kendskabet til processen angående whistleblower-

ordningen. Denne afkobling, kan potentielt også opstå for ledelsen, idet behandlingen af indrapporteringerne 

sker distanceret fra konteksten, hvilket kan resultere i, at ledelsen får en manglende føling med den kontekst, 

som sagerne udspiller sig i - hvilket ellers kan være afgørende for sagens udfald, når den vurderes af etik-

kommitéen. Det bureaukratiske rationale kan altså medvirke, at sagerne forbliver et ledelsesanliggende, og 

relevansen for medarbejderne og kommunikationen heraf bliver fraværende. Det er i denne forbindelse inte-

ressant at stille spørgsmålstegn ved hvilken indflydelse det kan have på anvendelsen af whistleblowerordnin-

gen, at dens relevans for medarbejderne ikke er etableret.  

 

Hvis medarbejderne ikke oplever det, Miceli & Near begrebsliggør som Locus of Control er der risiko for, at 

medarbejderne ikke ser en relevans i at gøre brug af ordningen. Locus of Control omhandler medarbejdernes 

følelse af at kunne kontrollere udfaldet af indrapporteringen, hvilket styrkes hvis medarbejderen tidligere er 

blevet bevidste om at processen fører til det ønskede resultat, og indrapportering dermed ses som en effektiv 

handlemåde. Hos Vestas er resultaterne af sagerne fremstillet i organisationens årsrapport og er derfor synlige 

for omverdenen, hvormed der gøres et forsøg på at vise at whistleblowerordningen har en effekt. Det lader dog 

til, at årsrapporten som medie ikke er noget, der giver genklang hos medarbejderne, som efterspørger et større 

fokus på ordningen internt i organisationen i afsnit 5.2.5. Vi finder det derfor paradoksalt, at der gøres så meget 

fra ledelsens side for at kommunikere whistleblowerordningen eksternt men ikke internt, da den ønskede eks-

terne legitimitet netop afhænger af den interne brug af ordningerne. Uden den interne brug kan det diskuteres, 

hvorvidt ordningen blot bliver et tomt ledelsesværktøj, der vil klinge hult i omverdenens ører. 

 

Vestas har, trods fraværet af det interne fokus, forsøgt at forbedre organisationens markedsvilkår gennem re-

guleringen af samarbejdspartnere, der har skabt stabilitet i deres organisatoriske omverden. Selvom 
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implementeringen af ordningen bunder i et forsøg på at sikre organisationen mod dårlig omtale ved at pålægge 

samarbejdspartnerne ansvaret, påtager Vestas sig samtidig et samfundsansvar, ved at forlange samfundsan-

svarlige praksisser i hos disse. Denne tvang har dog ikke samme effekt hos medarbejderne, der som fremana-

lyseret afsnit 5.2.6 styres af de danske normer.  

 

Det er derfor en interessant diskussion om den tvang og ansvarstildeling, som den eksisterende forskning fo-

reskriver, er fyldestgørende til at skabe den nødvendige tillid hos medarbejderne til ordningen i en dansk kon-

tekst. Ud fra det fremanalyserede har det at fratage medarbejderne valget gennem tvang og pligt, som et forsøg 

på at retfærdiggøre whistleblowerhandlingen, ikke den ønskede effekt. Eftersom der i den danske kontekst er 

skabt en norm der stigmatiserer whistlebloweren som værende enten ‘stikker’ og ‘forræder’, samt at selve 

handlingen for Vestas’ medarbejdere er forbundet med usikkerhed i forhold til processen, kan det diskuteres, 

hvorvidt denne strategi er hensigtsmæssig. Denne diskussion opstilles, idet der kan stilles spørgsmålstegn ved, 

om der i højere grad er behov for at revidere forståelsesrammen omkring hvorvidt det er etisk forsvarligt at 

indrapportere i en dansk organisatorisk kontekst. Near et al. betegner denne proces som en redefinering af 

whistlebloweren (Near et al, 1993:406). Denne proces indebærer et skift i de eksisterende organisatoriske for-

tællinger om, at whistleblowere skader frem for at skabe værdi for organisationen og dens medlemmer. Dette 

indebærer således en forståelse af, at whistleblowerhandlingen ikke udfordrer det kollegiale sammenhold, men 

derimod bidrager til at styrke det og styrke kulturen generelt. Ledelsesstrategisk kan dette operationaliseres 

ved at ledelsen udviser viljen til at skabe de nødvendige rammer for whistleblowerordningens succes gennem 

opbygningen af stærke relationer, hyppig kommunikation omkring whistleblowerordningens relevans og en 

investering i medarbejderinvolvering (Rousseau, 1995:133). 

 

6.2: Deloitte   

Som illustreret i analysen bygger Deloittes håndtering af whistleblowerordningen på et professionelt ledelses-

rationale, hvor problemløsning styres af fagligheder i specifikke kontekster, og at centraliserede løsninger først 

bør afsøges, når faglighederne fejler. I Deloitte er der tillid til, at ‘nærmeste leder’ er kompetent til at varetage 

etiske problemstillinger på en hensigtsmæssig måde, da denne befinder sig i den specifikke kontekst sagerne 

opstår og behandles i. Dermed anses whistleblowerordningen ikke som et redskab medarbejderne kan anvende 

til at omgå nærmeste leder, idet ledelsen hellere ser tingene løst ‘lokalt’ i afdelingerne af dem der har det bedst 

udviklede etiske kompas. Vi anser denne proces, som en der skaber en gennemsigtighed for de involverede, 

idet potentielle konflikter håndteres effektivt på tomandshånd, da sagerne således ikke skal gennem et længere 

behandlingsforløb med flere led, som det kan være tilfældet i organisationer der opererer efter et bureaukratisk 

rationale (Bévort & Poulfelt, 2015: 109f). At ledelsen i Deloitte udviser en sådan tillid overfor personer med 
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lederansvar, afspejles ligeledes i medarbejdernes opfattelse, da informanterne udtrykker det som usandsynligt, 

at deres nærmeste ledere kan agere uetisk.  

 

Det er yderligere fremanalyseret, at forventningerne sættes højt i Deloitte i forbindelse med anonymitet i whist-

leblowerprocessen. Dette løfte har vist sig ikke at kunne efterleves i praksis, og sammenholdes dette med 

tiltroen til mellemledernes etiske kompas kan det diskuteres, om det tillidsbånd ledelsen har skabt balancerer 

på et usikkert grundlag. Alford argumenterer for, at et brud på moralsk tiltro potentielt kan medføre et tab af 

‘kærlighed’ til jobbet, da medarbejdernes forventninger i sådanne situationer ikke lever op til virkeligheden, 

hvorfor de tvinges til at finde mening andetsteds (Alford, 2007:239). Med denne konsekvens in mente kan det 

diskuteres, om Deloitte sætter barren for højt, da de oplever at medarbejderne ophæver forlader organisationen 

ved brud på det tillidsbånd ledelsen har skabt.  

 

Så på trods af, at det professionelle rationale muliggør kontekstnære løsninger, kan der spores en problematik 

ved, at det etiske ansvar centreres hos nærmeste leder. Med udgangspunkt i Rousseau behøver dette et tillids-

brud dog ikke resultere i reaktionen exit, hvis bruddet er forbundet med processuel retfærdighed, og processen 

er et resultat af etableret medarbejderinvolvering (Rousseau, 1995:133). Netop denne medarbejderinvolvering, 

i form af tildeling af beslutningsrettigheder og større ansvarsfølelse, argumenterer Vandekerckhove & Com-

mers for, er nødvendig for at organisationerne kan håndtere den kompleksitet, der er forbundet med deres 

omverden (Vandekerckhove & Commers, 2004:225f). Dette ville potentielt medføre, at medarbejderne i stedet 

for at forlade Deloitte ville være mere motiverede til at bidrage med løsningsmuligheder, fremfor at fralægge 

sig ansvaret. Den manglende forudsigelighed, der er forbundet med indrapporteringer hvor konsultation med 

nærmeste leder ikke er muligt, kunne muligvis udbedres ved at skabe en bevidsthed hos medarbejderne om 

hvad der bør rapporteres om, og hvordan den formaliserede del af whistleblowerordningen foregår. På denne 

måde vil det oplevede tillidsbrud fra ledelsens side i højere grad kunne retfærdiggøres, hvis der ikke er lig-

hedstegn mellem Deloittes værdigrundlag og den individuelle leders etiske kompas.  

 

I lyset af ovenstående finder vi det relevant at diskutere, hvor operationel opdelingen af Deloittes værdigrund-

lag og den individuelle leders etiske kompas er i praksis, grundet den internalisering, som Deloitte medarbej-

derne foretager. Problematikken opstår, idet der her er tale om identitetskonstruktioner som er svære at ændre, 

når de først er etablerede. I analysen er det identificeret at nogle informanter i Deloitte tillærer sig etiske kom-

passer i samspil med deres kolleger, hvorfor det ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de etiske for-

skrifter i Code of Conduct. Det er altså ikke nødvendigvis de officielle etiske forskrifter som internaliseres, 

men derimod etiske forskrifter der afhænger af deres respektive afdelinger, som i høj grad kan være præget af 

de dominerende fagligheder. Det kan dermed være svært at sikre den samme forståelse af den etiske standard 

på tværs organisationen. Som nævnt finder vi det paradoksalt, at de informanter som sidder med kundekontakt, 
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og som finder introduktionsmaterialet relevant for deres stilling, ikke har prioritereret materialet, hvorimod de 

informanter, der ikke sidder med kundekontakt, har svært ved at se relevansen for materialet i deres dagligdag. 

På baggrund heraf kan der stilles spørgsmålstegn ved, om der i Deloitte er de rette prioriteter i forhold til dette 

introduktionsmateriale, idet der hverken er en konsekvent betoning af undervisnings- og introduktionsmateri-

alets vigtighed, eller en tilpasning til forskellige funktioner og afdelinger. Medarbejdernes forskelligartede 

faglige udgangspunkter kan have en indflydelse på hvilken adfærd der betragtes som kritisabel, og hvad du 

som medarbejder er i stand til at identificere.     

 

Som etableret i afsnit 5.1 har Deloitte i implementeringen af whistleblowerordningen også adopteret den før-

omtalte Non-retaliation Policy med henblik på at øge deres legitimitet overfor omverdenen. Udover den eks-

terne legitimitet har politikken mod repressalier til formål at beskytte medarbejderen og skabe tillid til proces-

sens retfærdighed. Man kan diskutere om dette forsøg på at beskytte medarbejderen potentielt kan skabe et 

rationale omkring repressalier som værende en forventelig og iboende problematik interpersonelt i organisati-

onen, idet kulturen i Deloitte bygger på ideen om tillid og åbenhed, hvor repressalier ikke er en naturlige 

reaktion. Hvis der skabes et rationale om at repressalier mod whistlebloweren vil forekomme kan whistleblo-

werhandlingen komme til at fremstå som uacceptabel og indbyde til gengældelse. Deloittes politik mod re-

pressalier, der er indført som en beskyttende foranstaltning, kan dermed paradoksalt påvirke billedet af whist-

leblowerens handlinger i en negativ retning. 

 

Implementeringen af whistleblowerordningen antages at have styrket Deloittes position på markedet idet det 

udtrykkes fra ledelsen at de etiske standarder har bidraget til at tiltrække både kunder og medarbejdere. Modsat 

Vestas er antallet af sager der kommunikeres ud til omverdenen og medarbejdere meget begrænset og der er 

ikke samme åbenhed om det i Deloitte. Dog har organisationen lige været igennem en større offentlig whist-

leblowersag, hvor den til medierne detaljeret har udpenslet hvordan sag blev håndteret og hvilket udfald det 

har haft (Berlingske.dk/Deloitte). Det kan derfor diskuteres, om Deloitte kun ønsker at kommunikere sagerne 

til offentligheden når de er tvunget til det, da kommunikationen i forbindelse med den pågældende sag er 

eksternt og ikke internt rettet. Deloittes valg om at holde kortene ‘tæt til kroppen’ kan muligvis forklares ud 

fra at organisationen, i langt højere grad end Vestas, er afhængige af etisk forsvarlighed blandt medarbejder-

staben, idet produktet er eftertragtet professionel viden og beslutningskompetencer - der kan derfor stilles 

spørgsmålstegn ved, om det vil underminere produktets kvalitet, hvis medarbejderne ikke er i stand til at træffe 

etiske ansvarlige beslutninger.  

 

6.3: Et demokratisk spørgsmål 

For den interne whistleblower består dilemmaet, ud fra vores analyse, i om loyaliteten bør ligge overfor kol-

legaer eller organisationens værdier ekspliciteret gennem Code of Conduct. Som det er fremanalyseret dikterer 
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de danske normer, at man bør udvise loyalitet overfor sine kollegaer i relation til whistleblowerprocessen, 

hvilket ifølge Jubb ikke er tilfældet hvis man vælger at indrapportere om disse (Jubb, 1999:91). Ud fra de to 

Codes of Conduct i caseorganisationerne kræves der fra medarbejdernes side loyalitet over for både kolleger 

og organisationens værdisæt hvilket vi anser som et dikotomisk krav. Det kan i den forbindelse diskuteres, om 

der dermed kun forekommer én etisk forsvarlig handlemulighed for medarbejderen, nemlig at konfrontere sine 

kolleger direkte, når kritisabel adfærd observeres. Muligheden for anonymisering bidrager ydermere til at re-

producere den stigmatisering, som de danske normer opstiller, og siden hverken ledelse eller medarbejdere 

kan afskrive sig disse, ender anonymiseringsmuligheden som et dikotomisk element i ordningerne, der kon-

flikter med den danske kontekst. Der eksisterer derfor et paradoks i at foranstaltningen der er inkorporeret til 

at fremme indrapporteringer, muligvis forstærker fremmedgørelsen af whistleblowerordningen. Vandekerck-

hove & Commers kritiserer dog, at der opstilles et loyalitetskrav, idet arbejdsmarked i dag ikke bygger på 

livslange ansættelser hvorfor der ikke kan kræves en loyalitet fra medarbejderen, som ikke gengældes af ar-

bejdsgiveren (Vandekerckhove & Commers: 229). Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved om Deloitte og 

Vestas stiller for høje krav til deres medarbejdere i forhold til hvad de tilbyder og giver deres medarbejdere til 

gengæld.  

 

Selvom caseorganisationerne opererer efter forskellige ledelsesrationaler, og har formået at implementere ord-

ningerne succesfuldt i overensstemmelse med de respektive rationaler, er det fælles for dem begge, at elemen-

ter i den danske kontekst hindrer en succesfuld opretholdelse af whistleblowerordningen. Dette illustreres ved, 

at begge caseorganisationer anvender whistleblowerordningen som et ledelsesredskab til risikominimering, og 

ikke for at tilgodese medarbejderens demokratiske ret. Der kan i den forbindelse opstilles en etisk diskussion, 

om hvorvidt det er forsvarligt at kræve en loyalitetsforpligtelse af medarbejderne, som kan medføre personlige 

konsekvenser for dem såfremt denne loyalitet imødekommes. Dette bliver potentielt problematisk når organi-

sationerne hverken kan garantere anonymitet eller beskyttelse mod repressalier. Med udgangspunkt i denne 

konflikt er det relevant at diskutere hvilke implikationer whistleblowerordningen har for ledelsen af de men-

neskelige ressourcer, med henblik på at afværge etisk forkastelig adfærd i organisationerne. Betragter vi den 

danske aftalemodel er arbejdsgiver givet ledelsesretten, mens medarbejderne har ret til at organisere sig.  Le-

delsen har derfor juridisk belæg til at stille krav, såfremt disse krav ikke volder skade på medarbejderen (la 

Cour, 2014:22). Vi finder det derfor interessant, hvorvidt kravet om altid at indrapportere reelt kan stilles til 

medarbejderne, når ledelsen ikke er i stand til at afværge de potentielle skadelige konsekvenser, som en ind-

rapportering kan medføre. Whistleblowerordninger kan dermed betragtes som et redskab til at begrænse den 

frihed og fleksibilitet der kendetegner det danske arbejdsmarked (ibid.:53). Der kan derfor stilles spørgsmåls-

tegn ved om en ordning der tvinger medarbejdere til at ytre sig uden reel beskyttelse, kan betragtes som de-

mokratisk, idet ytringsfriheden i det danske samfund i lige så grad indeholder en ret til ikke at ytre sig.  
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Med retten til frihed og fraværet af loyalitet over for organisationen kan det diskuteres, om motivationen for 

at anvende whislteblowerordningen, skal komme af egen fri vilje. Fra et ledelsesperspektiv indebærer dette, at 

der bliver skabt rammer omkring whistleblowerordningen, så denne mulighed synes favorabel for medarbej-

derne at anvende (Miceli et al., 2009:392). For begge caseorganisationer er det blevet diskuteret, at på trods af 

forskellige ledelsesrationaler og medfølgende innovationer i forhold til processen, udfordres begge af de dan-

ske normer. Med disse udfordringer in mente afskriver vi ikke ekstern værdiskabelse i relation whistleblower-

ordningerne i en dansk kontekst, men opstiller blot en diskussion om, hvorvidt de fremstillede interne para-

dokser burde medtænkes i organisationers anvendelse af whistleblowerordninger. Selvom whistleblowerord-

ningerne bidrager til organisationerne i relation til ekstern legitimitet, kan det for videre forskning være rele-

vant at undersøge, hvilke øvrige tiltag der på samfunds- og organisatorisk plan vil kunne fremme den moralske 

oprydning af ellers tvivlsomme praksisser i det danske erhvervsliv, for at undgå tavshed eller opsigelser fra 

medarbejdere der har observeret kritisabel adfærd. 
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7.0: Konklusion 

Deloitte og Vestas har ud fra et henholdsvis professionelt og bureaukratisk rationale introduceret whistleblo-

werordningerne i organisationerne med formålet om at fremstå legitime i de brancher de hver især opererer i. 

Denne opfattelse deles af både medarbejdere og ledelsen i begge caseorganisationer der tilskriver ordningernes 

formål med ekstern værdiskabelse. Der har ved implementeringen altså ikke været tale om rationelt funderede 

beslutninger på baggrund af et ønske om øget effektivisering internt, men grundet et pres og forventninger fra 

omverdenen, der fortsat gør sig gældende i opretholdelsen af whistleblowerordningerne. På trods af at begge 

caseorganisationer har haft samme formål med at implementere ordningerne, har de ud fra forskellige ledel-

sesrationaler tilpasset ordningerne til hver deres organisatoriske kontekst. Grundlaget for caseorganisationer-

nes forskelligartede udvikling efter indførelsen af whistleblowerordningen tilskrives whistleblowerordninger-

nes ophav. 

 

Vestas’ er i høj grad præget af styresystemet Navex og de anbefalinger udbyderen udstikker, som beror på 

sammenligning og måling, der giver genklang hos omverdenen, idet systemet tilgodeser det bureaukratiske 

ledelsesrationale. Vestas handler derfor proaktivt med henblik på at spotte systematiske tendenser i indrappor-

teringerne. Medarbejderne i Vestas har divergerende forståelser af, hvordan ansvaret der pålægges dem i rela-

tion til whistleblowerordningen skal varetages, og der eksisterer blandt medarbejdere og ledelse en fælles for-

ståelse om, at der ikke påkræves et dybdegående kendskab til whistleblowerordningen og de medfølgende 

processer. EthicsLine opfattes derfor primært som et ‘opslagsværk’, som opsøges ved tvivlsspørgsmål omkring 

retmæssig adfærd, frem for en indrapporteringskanal.  I Vestas er der opstået en kollektiv afvigelse blandt 

medarbejderne fra at anvende whistleblowerordningen, på trods af ledelsens hensigter om at skabe en tryg 

mulighed for at indrapportere kritisabel adfærd. Denne afvigelse tilskrives frygten for at blive anset som en 

forræder af sine kolleger, samt usikkerhed vedrørende omfanget af medarbejderbeskyttelse i form af anony-

mitet for whistlebloweren. Den bureaukratiske sagsbehandling fraskriver en kontekstnær medarbejderinvol-

vering, idet sagens udfald afgøres af Vestas’ etik-kommité og medarbejderne finder whistleblowerordningen 

irrelevant og udtrykker en usikkerhed forbundet med whistleblowerordningens processer. Vestas udnytter de-

res position til at forlange alignment hos deres samarbejdspartnere, hvilket samtidig sikrer organisationen mod 

uhensigtsmæssig medieomtale, skulle samarbejdspartnerne udøve kritisabel adfærd. Dette skaber dog et af-

hængighedsforhold til Navex, idet Vestas ligeledes er afhængige af dennes autoritet på markedet. 

 

Hos Deloitte er processen præget af den amerikanske medlemsorganisation, der er understøttet af amerikansk 

lovgivning, som i en dansk kontekst søges reproduceret gennem formuleringen af en Non-Retaliation Policy. 

Med adoptionen af denne politik kan der skabes en forventning om, at repressalier mod whistlebloweren er 

nærliggende og politikken kan, på trods af at være indført som en beskyttende foranstaltning, paradoksalt 
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forstærke negative associationer af whistlebloweren. På trods af at beslutningskompetencerne er mere decen-

traliserede og ustrukturerede hos Deloitte end i Vestas, er whistleblowerprocessen, i de tilfælde hvor den fun-

gerer, forbundet med effektivitet, idet sagerne ofte kan håndteres mellem medarbejder og nærmeste leder og 

udfaldene dermed er kontekstnære. Selvom medarbejderne har internaliseret ledelsens forskrifter om Speak 

Up Deloitte, oplever de dog en barriere, når indrapporteringen omhandler nærmeste leder, da denne, qua det 

professionelle rationale, tildeles et mere veludviklet etisk kompas. Grundet det professionelle rationale etab-

lerer nogle af medarbejderne deres etiske kompas gennem interaktionen med kolleger, frem for introduktions-

materialet og det er forskelligt i hvor høj grad de anser whistleblowerordningen som relevant for deres arbejds-

kontekst. Det er altså ikke nødvendigvis de officielle etiske forskrifter som internaliseres hos medarbejderne i 

Deloitte, men derimod etiske forskrifter der afhænger af den afdeling medarbejderne er en del af, som i høj 

grad kan være præget af de respektive dominerende fagligheder. Det kan dermed være svært at sikre en fælles 

forståelse af etiske standarder på tværs organisationen, da forskelligartede faglige udgangspunkter kan have 

indflydelse på hvilken adfærd der betragtes som kritisabel, og hvad du som medarbejder er i stand til at iden-

tificere. Yderligere forsøger Deloitte, gennem sin markedsposition, at udøve magt over konkurrenter i marke-

det ved at fremstå som forgangsvirksomhed og sætte en standard for moralsk lydighed i branchen. Dette stiller 

dog høje krav til dem om selv at kunne efterleve selv samme standard.  Grundet caseorganisationeres bureau-

kratiske og professionelle ledelsesrationaler, er der kun sket en delvis implementering af whistleblowerord-

ningen i forhold til de amerikanske best practice forskrifter. Dog har caseorganisationerne alligevel formået at 

internalisere whistleblowerordningerne og opretholder dem gennem den magt, de med ordningen kan udøve 

over den organisatoriske omverden.  

 

For den interne whistleblower består dilemmaet i en dansk kontekst i, om loyaliteten bør ligge hos kolleger 

eller organisationens værdier, ekspliciteret gennem Code of Conduct. De danske normer dikterer en loyalitet 

over for kollegerne i whistleblowerprocessen, hvilket ikke er tilfældet hvis man foretager en formel indrap-

portering om disse. Skal medarbejderne tilgodese begge loyalitetskrav, syner den eneste forsvarlige handle-

mulighed for medarbejderne at konfrontere sine kollegaer direkte, når de udviser kritisabel adfærd. Mulighe-

den for anonymisering bidrager i caseorganisationerne til en reproducering af den stigmatisering af whistleblo-

were som de danske normer opstiller, som hverken ledelse eller medarbejdere kan afskrive sig fra. Der eksi-

sterer derfor et paradoks i at anonymitetsforanstaltningen der er inkorporeret til at fremme rapporteringer, 

muligvis forstærker fremmedgørelsen af whistleblowerordningen.  

 

Ud fra de identificerede paradokser forbundet med anvendelsen af whistleblowerordningerne som risikomini-

meringsredskab, kan det konkluderes at indrapporteringspligten medfører implikationer for ledelsen af de men-

neskelige ressourcer i en dansk kontekst. Implikationerne ved ikke at tilgodese medarbejdernes demokratiske 

rettigheder er, at Deloitte og Vestas stiller for høje krav til deres medarbejdere gennem indrapporteringspligten, 
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da organisationerne hverken kan garantere anonymitet eller beskyttelse mod repressalier. Idet organisationerne 

kræver at medarbejderne indrapporterer kritisabel adfærd som et led i en risikomineringsstrategi, agerer de 

selv etisk uforsvarligt.  Fokuserer caseorganisationerne i stedet på en transparent kommunikation omkring 

processerne og motivere medarbejderne gennem involvering og autoritet, kan der potentielt skabes de nødven-

dige rammer for whistleblowerordningen, så denne synes favorabel for medarbejderne at anvende. På denne 

måde motiveres medarbejderne til i højere grad at bidrage med løsningsmuligheder, frem for at fralægge sig 

ansvaret ved enten at tie eller forlade caseorganisationerne. Selvom whistleblowerordningerne bidrager til or-

ganisationerne i relation til ekstern legitimitet, kan det for videre forskning i ledelsen af de menneskelige res-

sourcer være relevant at undersøge nærmere, hvilke øvrige tiltag der på samfunds- og organisatorisk plan vil 

kunne fremme den moralske oprydning af ellers tvivlsomme praksisser i det danske erhvervsliv. 
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8.0: Perspektivering   
 

Af vores undersøgelse fremgår det, hvorledes ledelsen i organisationer med to veletablerede interne whist-

leblowerordninger i det danske arbejdsmarked, grundet dikotomiske forhold, kun har foretaget en delvis im-

plementering. Med de danske normers påvirkning giver whistleblowerordningerne anledning til anderledes 

innovative formål i caseorganisationerne, end det oprindeligt var tiltænkt med den amerikanske best practise. 

De begrænsninger, vi har identificeret i den eksisterende forskning omkring kontekstuelle variabler, i relation 

til whistleblowerordningerne, opnår især relevans i en dansk kontekst hvor behovet for ledelsesredskaber til 

processerne synes mere presserende end nogensinde før, med henblik på at skabe bæredygtige systemer der 

kan komme kritisabel adfærd i organisationer til livs.  

 

Når formaliserede whistleblowerordninger undersøges i en dansk kontekst, er et relevant element den danske 

aftalemodel der indebærer, at arbejdsmarkedets parter indbyrdes er i stand til at tage stilling til regulering af 

nye tiltag (la Cour, 2014:23). Aftalemodellen vægter kollektiv regulering frem for lovgivning, og én af forud-

sætningerne for modellens overlevelse er, ifølge direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Pernille Knudsen, at 

der er tillid fra befolkningen til, at arbejdsmarkedsparterne i fællesskab kan finde løsninger på samfundets 

udfordringer, selv hvis disse løsninger er svære eller upopulære (Berlingske.dk/danskmodel). Den danske af-

talemodel kan siges at være under pres, idet de mange medieskandaler omkring finansiel svindel og anden 

form for uetisk adfærd i både den private og offentlige sektor, har startet en diskussion omkring mulighederne 

for en mere omfattende lovgivning på området. En sådan lovgivning fratager arbejdsmarkedets parter retten 

til selv at sætte standarder for professionerne, og organisationerne som gør brug af dem, hvilket ikke er i 

arbejdsmarkedets parters interesse: “Styrken ved det danske arbejdsmarked er netop, at det er de mennesker 

med en hverdag på arbejdspladsen og problemerne tæt ind på kroppen, der står bag reglerne og ikke et politisk 

dekret fra Christiansborg” (ibid.). Da specialets konklusion bygger på casestudier fra organisationer, som vi 

har udvalgt ud fra favorable omstændigheder i relation til whistleblowerordninger, kan man alligevel stille 

spørgsmålstegn ved, om lovgivning er en nødvendighed for at gøre op med den normdikterede tavshedskultur. 

Kultur affødes i Danmark af at organisationers medlemmer vælger at tie, frem for at anvende interne indrap-

porteringskanaler af frygt for repressalier. Denne adfærd modarbejder rettidig handlen og udbedring af kriti-

sable forhold i danske organisationer, hvilket i sidste kan resultere i føromtalte utilsigtede offentlige skandaler 

i erhvervslivet (Information.dk/wb).  

 

Den 16. april 2019 blev et nyt EU-direktiv vedtaget, der har til formål at beskytte whistleblowere mod repres-

salier fra arbejdsgivere. I øjeblikket har kun 10 EU-lande en omfattende retsbeskyttelse af whistleblowere, 

hvor de resterende lande, herunder Danmark, kun har delvis beskyttelse rettet mod specifikke sektorer (Eu-

ropa.eu). Den 1. marts 2019 foretog Justitsministeriet proaktivt skridt på vejen, da der blev etableret en 
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whistleblowerordning som udstikker fælles retningslinjer for anonym rapportering for ansatte på ministeriets 

område. Dette inkluderer blandt andet ansatte ved; politiet, anklagemyndigheden, PET og kriminalforsorgen, 

der kan anmelde: ”[...] oplysninger om ’alvorlige forhold’, der har betydning for myndighedens varetagelse af 

opgaver” (HK.dk). Der ses altså en strømning af lovgivende direktiver i Danmark som advokerer for et mere 

demokratisk og offentlighedsrettet sigte, ved beskyttelse af arbejdstageren, og ikke som endnu et ledelsesred-

skab for ledelsen (Information.dk/wb). Professor Peter Bowall, kritiserer denne tolerate model for at love 

whistlebloweren to ting der er vanskeligt at efterleve. Ifølge Bowall er fuld anonymisering ikke muligt, specielt 

hvis efterforskningen kræver at whistlebloweren fremlægger beviser for den observerede kritisable adfærd 

som kun få har adgang til. Den anden del er beskyttelse mod repressalier, hvilket ifølge Bowall ligeledes er 

vanskeligt at identificere, da det kan fremkomme i subtile afskygninger (Bilag 2:27f).    

 

”[…] it is really hard to prove retaliation. Very few companies or bosses today in our enlightened world will 

say; “Oh Robert you blew the whistle, you are fired […] They will not dismiss Robert, but they will make life 

difficult for Robert. And the more discretion there is, the more control they have over his job, his life, the more 

they can punish him” (ibid.:27). 

 

Bowall kritiserer virksomheder i Nordamerika for ikke at gøre mere for at efterleve de løfter der ekspliciteres 

i de politikker der implementeres i forbindelse med whistleblowerordningerne. Han argumenterer for, at både 

den private og offentlige sektor implementerer whistleblowerordninger for at ‘se godt ud’ men oplever, at 

organisationer ikke efterlever dem: “We call it window-dressing, it looks nice but not really effective” 

(ibid.:32). Da organisationerne ifølge Bowall er ude af stand til at beskytte whistlebloweren, advokerer pro-

fessoren for den amerikanske compensation model, der indebærer en risikopræmie tildelt whistleblowere for 

at stå frem. Bowall afviser faren for at medarbejdere udnytter et sådant system, da han er af den overbevisning 

at ”[…] people would rather walk than talk” (ibid.:30). Hvis der er fare for malice i organisationen, altså at 

aktører skader andre for egen vindings skyld, er det ifølge Bowall et ledelsesproblem at få rettet op på en 

rivaliserende kultur (ibid.). Implementeringen af monetære incitamenter er derfor ifølge Bowall fordelagtig, 

hvis man vil komme den kritisable adfærd til livs, idet risikoen forbundet med at whistleblowe er overvæl-

dende, på trods af løfter om beskyttelse mod repressalier (ibid.:27f).  

 

Tidligere whistleblower Anders Kjærgaard, som er stifter af den uafhængige whistleblower-interesseorgani-

sation Veron, er modsat Bowall ikke tilhænger af interne uformelle henvendelser, da medarbejderne velbe-

grundet ikke har tillid til at ledelsen vil udbedre de kritisable forhold (Bilag 2:17). Kjærgaard advokerer i stedet 

for en uafhængig whistleblowerinstans under ombudsmanden, der kan sikre at kritisabel adfærd bliver løst i 

organisationerne uden at whistlebloweren er centrum for efterforskningen (ibid.). Veron kræver, at eksternt 

kontrollerede whistleblowerordninger lig Navex gøres lovpligtige, og i det øjeblik whistlebloweren er kendt 
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af organisationen, skal personen sikres ved lovgivning mod repressalier, og lig Bowall argumenterer Kjær-

gaard for, at en eventuel fyreseddel burde udløse en kompensation: ”[…] hvis man så afskediger sådan en 

medarbejder, så skal der udløses en kompensation, som eksempelvis kunne være 300% af en årsløn. Så det 

altså koster at afskedige en whistleblower, det koster at udføre sanktioner” (ibid.:20). Ifølge Kjærgaard vil en 

monetær kompensation for selve whistleblowerhandlingen dog ikke kunne fungere i en dansk kontekst, da 

motivationen bunder i prosociale agendaer, hvorfor kompensationen i stedet burde være jobsikring i organisa-

tionen (ibid:24). I sin egen whistleblowersag tilskriver Kjærgaard i første ombæring den prosociale intention 

irakernes demokratiske ret, frem for at indrapportere den kritisable adfærd, da styrken eller ville blive trukket 

tilbage: “Men fordi at der var de irakiske valg en måned efter og de irakiske valg, det var jo de første demo-

kratiske valg i 50 år i Irak, så de var… Det var forholdsvist vigtigt ikke?” (ibid.:11) Anders Wejrup som er 

tidligere whistleblower i Nordisk Fjer var ligeledes styret af den prosociale intention i valget om ikke at ind-

rapportere den kritisable adfærd i organisationen: [...] Du er i en virksomhed du kan lide at være i. Folk er 

glade for at være der [...] Du tænker på dig selv, din familie, dine kollegaer og om det du har tænkt dig at 

henvende dig om er bæredygtigt. (ibid.:2) Hvor Kjærgaard tilskriver den prosociale intention som varetagelsen 

af de irakiske fangers velbefindende, er den prosociale intention hos Wejrup placeret hos kolleger og familie. 

De forskelligartede fortolkninger af, hvad der kan betragtes som prosocial adfærd, kan ligeledes være et argu-

ment for en lovgivning der kan sætte rammerne for, hvad der burde betragtes som prosocialt i et større sam-

fundsmæssigt perspektiv (Weiskopf & Tobias-Miersch, 2016:1634).   

 

På trods af de kontekstuelle forskelle i Bowall, Kjærgaard, og Wejrup argumentation er der enighed om, at der 

er behov for gennemgribende lovgivning i efterstræbelsen på at beskytte whistlebloweren. Et formelt pres 

nedsat af et politisk organ som Staten er dog, ifølge DiMaggio & Powell, ikke helt gnidningsfrit, da politikerne 

ofte ikke oplever konsekvenserne af deres krav der påføres brede grupper af aktører, modsat standarder sat af 

arbejdsmarkedets parter. Dette kan derfor potentielt medføre et fravær af innovation, hvilket resulterer i øget 

homogenitet i den private sektor (DiMaggio & Powell, 1991:68). 

 

En forsker der stiller sig i opposition til indgribende lovgivning på bæredygtighedsområdet, er Aditi Sengupta 

(2013). I sin undersøgelse behandler forskeren organisationers strategiske incitament til at investere i bære-

dygtige teknologier på et marked, hvor organisationer konkurrerer på pris, legitimitet og et ydre pres af for-

ventet ansvar. Præmissen for undersøgelsen er en ydre påvirkning i form af forbrugere der er miljøbevidste 

men uinformerede. Med miljøbevidste og uinformerede skal det i denne sammenhæng forstås som forbrugere 

der er villige til at betale mere for det reneste produkt, men er uinformerede om organisationernes faktiske 

produktionsprocesser (Sengupta, 2013:136). Resultatet af undersøgelsen er, at forbrugernes begrænsede viden 

om de faktiske miljømæssige forbedringer som organisationerne præsterer, medfører et højere incitament for 

organisationerne til at investere i bæredygtige teknologier, når de opererer på et konkurrencepræget marked, 
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med implicitte forventninger fra omverdenen om samfundsansvar. Denne markedstilstand hvor forbrugeren 

ikke er fuldt ud informeret og lovgivning ikke er i sigte, indebærer dog moral hazard i kraft af, at mindre 

bæredygtige organisationer kan gemme sig bag en overfladisk legitimitet (ibid.:136). Ifølge Sengupta kan det 

modsat ikke betale sig for virksomhederne at overgå fastlagte standarder fremsat ved lov eller vidende miljø-

bevidste forbrugere, hvorfor incitamentet for organisationen til at investere i bæredygtige tiltag vil blive redu-

ceret (ibid.:136). Den forøgede forbrugerinteresse i bæredygtige tiltag og et forventet samfundsansvar, vil der-

for være et større incitament for at investere, da det medfører en forventning om øget profit og øget markeds-

andel (ibid.:132).  

 

Selvom Senguptas forskning har bæredygtig teknologi som omdrejningspunkt gør forfatteren sig nogle inte-

ressante fund, der kan overføres til whistleblowerordninger. Især måden hvorpå organisationer reagerer på 

pres fra omverdenen om at implementere bæredygtige tiltag, og hvilke konsekvenser lovgivning kan have, 

med henblik på at sikre en kontinuerlig forbedring af etisk ansvarlighed i erhvervslivet, har relevans for spe-

cialets genstandsfelt. I lyset af denne undersøgelse kunne det ligeledes være en relevant betragtning, hvorvidt 

det kræver innovative tiltag for at imødekomme de dikotomiske forhold whistleblowerordningerne befinder 

sig i, og om en lovgivning ville medføre en homogenitet der ikke nødvendigvis er i erhvervslivets bedste. 

Selvom whistleblowerordningerne bidrager til organisationerne i form af ekstern legitimitet, kan det for videre 

forskning blive relevant at fokusere på hvilke øvrige tiltag der på et samfundsmæssigt og organisatorisk plan 

vil kunne fremme den moralske oprydning af ellers tvivlsomme praksisser i det danske erhvervsliv. Bliver en 

omfattende lovgivning en realitet er der unægteligt behov for proaktive ledelsesstrategier både i den offentlige 

såvel som den private sektor, der kan afhjælpe problematikken omkring de dikotomiske forhold mellem de 

amerikanske best practice forskrifter, og de socialt accepterede normer i Danmark. Hvad end ledelsesrationalet 

omkring whistleblowerordningerne bunder i et demokratiske sigte, eller som et risikominimeringsredskab. 
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