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Whistleblower- 
ordningernes  
værdi for det  
psykiske  
arbejdsmiljø
De sidste måneders debat 
om især seksuel chikane 
og seksuelle krænkelser 
har blæst nyt liv i debatten 
om virksomhedskulturer. 
Hvordan står det egentlig 
til i egen organisation? 
Hvor store er mørke- 
tallene? Hvordan griber  
man som HR bedst ind  
for at sikre nultolerance  
og det gode psykiske  
arbejdsmiljø?  
En whistleblowerordning 
kan være en del af  
løsningen, som for øvrigt 
også er lovpligtig pr.  
17. december 2021.* 

(* for alle organisationer med mere end 
50 ansatte, både offentlige og private).

Tekst:  Karin Hoeck, organisationsudviklingskonsulent med speciale i psykisk 

arbejdsmiljø og hovedansvarlig for whistleblowerordningen Trust-Culture.dk 

“Øh, har vi seksuelle 
krænkelser hos os?”
Det var sætningen min kollega 
blev mødt med, da hun var til 
møde hos én af landets større 
A-kasser for at forberede lance-
ringen af den forestående APV. 
Spørgsmålet kom fra direktøren, 
der stak hovedet ind ad døren til 
mødelokalet. I rummet sad end-
videre HR-chefen og et par styk-
ker mere. Historisk set var der ud 
fra de forrige års APV-resultater 
ingen grund til at antage, at det 
var tilfældet. Ikke desto mindre 
var spørgsmålet yderst aktuelt. 
Og ingen i rummet kunne svare.

Flere vil sikkert kunne nikke gen-
kendende til denne situation. For 
uagtet om virksomheden har en 
yderst opmærksom HR-afdeling, 
så kan der være flere gode 
grunde til, at en ansat ikke føler 
sig tilstrækkelig tryg i forhold til 
at kunne henvende sig, når der 
opleves overtrædelser af virksom-

hedens personalepolitik. Og derfor 
undlader at gøre det. Det være sig 
krænkende adfærd, chikane, bedra-
geri, korruption, miljøovertrædelser 
med mere, hvilket for virksomheden 
kan have uanede negative konse-
kvenser, der kan aflæses på bl.a. per-
sonaleomsætningen, sygemeldinger, 
performance, tiltrækningskraften af 
dygtige medarbejdere, dårlig omtale 
i medierne m.m.

At have en whistleblowerordning til-
knyttet kan være én af parametrene, 
der sikrer, at problemerne gribes i 
opløbet og dermed kan handles på, 
inden skaderne bliver for store.

Hvad er formålet med  
en whistleblowerordning?
Formålet er først og fremmest at 
få mørketallene og uetisk adfærd 
frem i lyset. En WBO er en uvildig 
tredjepart, som grundlæggende har 
ét sigte, nemlig at beskytte whistle-
bloweren, således at vedkommende 
ikke bliver udsat for repressalier ved 

at gøre opmærksom på hændelser, der overtræder love og regler, 
som har negative konsekvenser for enkeltpersoner, organisationen 
og/ eller omverdenen. 

Det betyder med andre ord, at når en virksomhed indgår en aftale 
med en whistleblowerordning, så har alle et trygt og fortroligt 
sted, hvor de kan adressere uetiske hændelser. Dermed får virk-
somheden en relativ stor forsikring om, at hvis der ingen indbe-
retninger kommer, så er der formodentlig god ro og orden i de 
fleste hjørner af organisationen. Derfor kan denne ordning med 
fordel være ekstern, idet den sikrer, at der ikke er andre interesser 
involveret.

Ud over at beskytte indberetteren har whistleblowerordninger 
også det mål for øje at sikre dokumentation for påstandene, såle-
des at der kan overdrages en rapport og konstruktive anbefalinger 
til virksomheden, som aktivt kan bruges i opfølgningen på de 
indberettede problematikker. 

Afslutningsvist; formålet er ikke, at udstille syndebukke. Formålet 
er i højeste grad at skabe forudsætningerne for at udvikle organi-
sationskulturen i et sundt psykisk arbejdsmiljø, hvor det ikke bare 
er muligt at sige til og fra, men hvor det prioriteres og skabes rum 
for, at det består.

Mistes eller vindes kontrollen?
Det kræver mod at sikre sig indblik i det, som rører sig i organi-
sationen. Også i de blinde vinkler. Og det kan gøre ondt at skulle 
se dem i øjnene. Til gengæld giver det handlemuligheder, der kan 
bremse eskaleringen af den uønskede adfærd, og hvor prisen for 
alle involverede partner mindskes ved at tage det i opløbet. 

Med andre ord, så vindes kontrollen ved at anerkende, at der er hjør-
ner, man som ledelse og HR ikke ser i egen organisation. Det hænder 
også, at oplevelserne er funderet på misforståelser, som der hurtigt 
kan rettes op på. 

Nogle vil af gode grunde postulere, at APV’erne og trivselsmå-
lingerne er et tilstrækkeligt måleredskab. Her hos os kan vi blot 
konstatere, at ofte er det, men langt fra altid. Qua det faktum, 
at der indimellem opleves begrænset anonymitet og kvalitet på 
opfølgningsarbejdet af disse målinger, fører det til tilbageholdelse 
af information. Individet passer på sig selv, forbliver tavs og så er 
man lige vidt. 

Er det en skraldespandsordning?
Nogle af de spørgsmål, vi ofte møder, er behæftet med bekymrin-
gerne om, at whistleblowerordningen bliver brugt som en skralde-
spand for utilfredse medarbejdere eller bliver brugt af dem, som 
bevidst ønsker at hævnudstille kollegaer. Erfaringerne giver et helt 
andet billede. 

Den typiske whistleblower er den loyale samvittighedsfulde 
medarbejder, som før henvendelsen til os har forsøgt at adres-
sere problematikkerne internt uden held. De ønsker, at forholdene 
forbedres, fordi arbejdspladsen har betydning for dem. De ønsker 
forandring, ikke at lade stå til. 

Der er også nogle typiske symptomer 
hos dem, som ikke får adresseret 
oplevelser af uetisk adfærd, som kan 
være værd at nævne. Først og frem-
mest kan der desværre spores en 
korrelation med sygefraværet. Der er 
en klar sammenhæng mellem ek-
sempelvis oplevet chikane, mobning, 
krænkende adfærd og så stress og 
depression – som afspejles i antallet 
af sygedage. 

Dernæst er der også en sammenhæng 
mellem magtesløsheden og frustra-
tionerne ved ikke at blive mødt og 
hørt – og de sager, som eksponeres 
i medierne. Langt de fleste sager, 
som havner i medierne, er på forhånd 
forsøgt adresseret internt først. Sofie 
Linde var en af dem, som var modig 
og ikke så anden udvej end at sige det 
højt og direkte, hvilket vi alle kender 
konsekvenserne af. Men ikke alle har 
det mod.

Uden tillid er der ingenting
Der vil altid være lige så mange 
opfattelser af virkeligheden, som 
der er mennesker involveret. Det er 
én af grundene til, at det næsten er 
umuligt at definere sig ud af, hvad en 
krænkelse egentlig er og består af. Én 
ting er man dog nogenlunde enige 
om: at det er de udsatte, som afgør, 
om grænserne er overtrådt. Derfor er 
dialogen helt central.

Det lader til, at vi går en ny tid  
i møde, hvor det er ikke blot  
skal være muligt at sige fra,  
men forventes at man  
gør det. Ikke bare for sig selv, 
men for hele organisationens 
trivsel.
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Der er stor evidens for, at 
der er sammenhæng mellem 
dårligt psykisk arbejdsmiljø og 
sygemeldinger. Derfor kan der 
også på den økonomiske bund-
linje være store besparelser  
at hente ved at skabe de  
bedste betingelser for det 
gode arbejdsmiljø.

 

Ifølge Stressforeningen  
koster en langtidssygemelding 
pr. medarbejder op mod  
1 mio. kr. om året i direkte  
og indirekte omkostninger.  
En leder i 50.000 kr.-klassen 
op mod 4 mio. kr. Samlet  
koster dårligt psykisk arbejds-
miljø samfundet ca. 63,3 mia. 
kr. om året. Det kan derfor 
godt betale sig at sikre de 
bedst tænkelige forudsæt-
ninger for at tage vare på 
arbejdsmiljøet. 

Har vi råd til at 
lade være?

!

Karin Hoeck 



TEMA |  KRÆNKELSESKULTUR

32  HR chefen  l  FEBRUAR  2021  l  danskhr.dk

Følgende overvejelser  
kan være fordelagtige at gøre sig: 

• Typen af whistleblowerordning, skal den være 
intern eller ekstern? Såfremt den er ekstern, 
er det fordelagtigt, at supplere det juridiske 
aspekt med psykosociale kompetencer

• Arbejde mod krænkende/chikanerende  
adfærd i en kulturel kontekst indlejret i  
ledelsesgrundlaget, i MU, i CoD, og som en  
del af organisationens rapporteringsmateriale 
ved årsrapporter/-beretninger etc.

• At indsatsen gøres til ledelsens opgave, her-
under direktionens og bestyrelsens – og ikke 
alene HR’s.

• HR står ikke alene med indberetningerne; indberetningerne kan få mere lydhørhed omkring 
interne problemstillinger 

• Man undgår, at magtdimensioner spænder ben for henvendelserne (eksempelvis som følge af 
antagelsen om, at fortroligheden ikke er 100 % intakt)

• Organisationens personalepolitikker bliver tydeliggjort i praksis

• En tydelig, fælles og anerkendt linje for, hvilken adfærd der accepteres og ikke accepteres

• En whistleblowerordning virker præventivt, når konsekvenserne ved overtrædelse af persona-
lepolitikerne bliver tydeliggjort fra start

• HR og ledelsen får anbefalinger til, hvordan interne problematikker kan gribes an internt i 
organisationen

• Den eksterne part sikrer også, at der bliver fulgt op på indberettede problematikker.

• Mindre sygefravær

• Der leves op til kravet fra EU-direktivet om etablering af whistleblowerordning for alle orga-
nisationer med mere end 50 ansatte, private som offentlige, inden 17. december 2021.

DER KAN VÆRE YDERLIGERE GEVINSTER FOR HR,  
SOM KAN VÆRE VÆRD AT BEMÆRKE: 

!

Særligt etableringen af det tillidsfulde rum for 
feedback, ufiltrerede diskussioner og svære sam-
taler. Hvor magtdimensionerne er minimeret, og 
hvor det er muligt at adressere selv de vanskeligste 
problematikker. Hertil kan whistleblowerordningen 
være løftestangen til, at dette miljø kan etableres, 
trænes, og i sidste ende opleves som uundværlig i 
fremtidens organisationer.

Afgørende er det i allerhøjeste grad, at organisatio-
nen stiller sig spørgsmålet: Vil vi investere den på-
krævede tid til opfølgningen på de indberetninger, 
som måtte komme? Hvis ikke, så er chancen for, at 
tilliden til ledelsen og HR lider alvorlige knæk, stor. 
Hvilket også er lidt af pointen. 

Det lader til, at vi går en ny tid i møde, hvor det er 
ikke blot skal være muligt at sige fra, men forven-
tes at man gør det. Ikke bare for sig selv, men for 
hele organisationens trivsel.
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