
Teaterdirektør om 
obligatorisk 
whistleblowerordning fra 
december 2023:

“Det kan vi lige så 
godt tage fat på nu”

Fra december skal større danske virksomheder og organisationer tilbyde en whistleblowerordning, hvor 
krænkelser og mistanke om fx miljøsvineri og hvidvaskning kan tages op. Men flere mindre virksomheder er 
allerede i gang. Det gælder fx på Folketeatret, hvis direktør Kasper Wilton oplever stor forskel i unges og 
ældres formuleringer om køn.

“Folketeatret vil gerne sende et signal både eksternt og internt om, at vi tager vores egen krænkelsespolitik alvorligt. Måden, vi 
taler til hinanden på, er under forandring lige nu. Der er fx stor forskel på, hvordan unge og ældre formulerer sig omkring køn.
Det kan vi lige så godt tage fat på.” Det siger direktøren for Folketeatret, Kasper Wilton, som har valgt at etablere en 
whistleblowerordning allerede fra i år, selvom lovkravet for mindre først træder i kraft i december 2023. Han har også valgt en 
ekstern ordning, som ikke ligger i Folketeatrets advokathus. Om det siger han: 

“Det er ikke hensigtsmæssigt for os at lægge vores whistleblower ordning i et advokathus. Det kan også ende med at blive dyrt, 
for så står taxameteret og tæller. Vores ordning er forankret hos en ekstern, som ikke er viklet ind i husets kultur og som har 
speciale i psykosocialt arbejdsmiljø. Vi har en fast økonomisk aftale, og vi regner ikke med at få brug for den. Men ligesom med
andre forsikringer, giver det stor tryghed at have den på plads.”

Skal hæve arbejdsglæde og effektivitet 

Også Karin Hoeck, grundlægger af TrustCulture, som står for Folketeatrets whistleblowerordning, anbefaler et stærkt fokus på 
psykosociale kompetencer i whistleblowerordninger. Det sikrer, at virksomhederne får et konstruktivt fokus på eventuelle 
hændelser.

”Menneskelig indsigt vil i langt de fleste sager resultere i et bedre arbejdsmiljø for alle - ikke mindst i MeToo-sagerne. En tryg 
whistleblowerordning kan bruge overtrædelser og krænkelser til konstruktive tiltag, som hæver både arbejdsglæde og 
effektivitet,” siger hun.

Hellere oprydning end gabestok 

Whistleblowerordninger, der ligger i advokathuse kan i nogle tilfælde forhindre de ansatte i at henvende sig, mener Karin Hoeck:

”Ordninger i advokathuse kan skræmme den enkelte medarbejder, som ikke ønsker sin kollega udstillet i gabestok – hun vil bare 
gerne have respekteret sine grænser. Hun har måske i årevis negligeret og undertrykt oplevelser. Disse oplevelser har hun i 
første omgang brug for at vende i et trygt rum, hvor fokus er at gribe både den krænkede og den formodede krænker i den 
svære situation, de er i. Ofte er disse sager også et symptom på andre kulturelle problematikker i organisationen. For at sikre, at 
der bliver taget bedst hånd om disse problematikker, skal sagerne vurderes og handles på i en større sammenhæng.”

Kasper Wilton Direktør for Folketeatret
Foto: Jakob Søby

Skrevet af journalist Marianne A.O. Andersen for CSRPR


