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Hr. Jensen er bogholder i en
mindre produktionsvirk-
somhed. Hans umiddelbart
foresatte, direktør Pedersen,
beder ham fra tid til anden
om at betale nogle regning-
er, som Jensen er lidt i tvivl
om. 

Det kunne ligne nogle pri-
vate udgifter, men når han
spørger, har Pedersen altid
svar på rede hånd. Svarene –
synes Jensen – er imidlertid
ikke altid lige overbevisen-
de, men når nu direktøren
siger, at man skal – ja, så gør
man det jo.

Fr. Hansen er sygeplejer-
ske på et bosted. Bostedets
leder, Fr. Christensen, får ret
tit ny bil, og sidst der blev
anskaffet fjernsyn til bo-
stedet, havde fr. Hansen lagt
mærke til, at der blev afleve-
ret et apparat helt magen til
inde på privaten til Fr. Chri-
stensen.

Både Hr. Jensen og Fr. Han-
sen er i en lidt penibel situa-
tion. På den ene side har de
en fornemmelse af, at der
kan være noget galt, at Pe-
dersen og Christensen må-
ske ”malker” virksomheden/
bostedet, på den anden side
ved de jo ikke noget sikkert,
og der kan være lovlige for-
klaringer på det hele. 

Både Jensen og Hansen
har, hver på deres måde,
spurgt til transaktionerne,
og ligefrem at beskylde de-
res umiddelbare chefer for
at være kriminelle har de ik-
ke meget lyst til. 

De har heller ikke meget
lyst til at banke på ”højere
oppe” i systemet. Jensen
skulle i givet fald gå til be-
styrelsesformanden eller
den administrerende direk-
tør, og Hansen skulle gå til
områdelederen inde på
kommunen. Men hvordan
vil de mon se på en medar-
bejder, der kommer og ”tyv-
ter” sin egen chef?

Det er her, såkaldte whistle-
blowerordninger kommer
ind som en løsningsmulig-
hed på Hr. Jensens og Fr.
Hansens dilemma. 

Ideen med sådanne ord-
ninger er at skabe en kanal,
hvor virksomhedens eller
myndighedens medarbejde-
re kan komme af med deres
mistanke på en ordentlig
måde, der enten sikrer ano-
nymitet eller dog et ”neu-
tralt” rum, hvor fornuftige
mennesker, der har virksom-
hedens/myndighedens bed-
ste for øje, kan foretage en
vurdering og/eller en under-
søgelse af mistankerne. 

Hvis Hr. Pedersen og Fr.

Christensen har ”rent mel i
posen”, vil det hurtigt kun-
ne blive afdækket uden den
store dramatik, og var der
noget om snakken, vil også
dette have bedre mulighed
for at kunne afdækkes.

American Association of
Fraud Examiners (ACFE) –
en amerikansk organisation
af eksperter, der bistår virk-
somheder med at afdække
og forebygge kriminalitet
rettet mod virksomheden –
udgiver hvert andet år (se-
nest i 2010) en ”Report to
the Nations” om de seneste
statistikker m.v. over krimi-
nalitetstyper, omfang og
herunder også hvorledes
den kriminalitet, de har
hjulpet med at afdække de
forudgående to år, oprinde-
ligt er blevet opdaget/an-
meldt. 

I 2010-rapporten var langt
den største enkeltstående
faktor for opdagelse af svig
tip, der blev givet til virk-
somheden. Det var således
tilfældet i 33,8 pct. af de
virksomheder, der ikke hav-
de whistleblowerordninger
(hotlines), mens tallet var
hele 47,1 pct. i virksomhe-
der med en sådan ordning. 

Intern revisions afdækning
var mellem 11,2 og 16 pct.,
og det samme var tilfældet
med ledelsesinitierede un-

dersøgelser. Disse to var
henholdsvis listens nr. 2 og
3. Ifølge samme undersøgel-
se var det gennemsnitlige
tab reduceret med 59,2 pct. i
virksomheder med en whist-
leblowerordning sammen-
lignet med virksomheder
uden en sådan ordning, li-
gesom varigheden af krimi-
naliteten i virksomheden
med en sådan ordning var
13 måneder, mens den var
20 måneder i virksomheder
uden en sådan ordning.

Ser man endelig på, hvorle-
des mængden af kriminali-
tet, der blev afdækket på
grund af oprindelige tip, for-
deler sig mellem forskellige
typer af »offervirksomhe-
der«, ser man, at i private
virksomheder var tips den
udløsende faktor i 35,8 pct.
af tilfældene, medens den
for så vidt angik statslige/of-
fentlige myndigheder (pu-
blic government) var helt
oppe på 46,3 pct.

Man kan på dette sted rekapi-
tulere fordelene ved en
whistleblowerordning:
N Den giver medarbejderne
et sted at ”komme af med”
deres eventuelle mistanker
på en ordentlig måde.
N Den giver ledelsen mulig-
hed for at få information,
den måske ikke ville få ad-
gang til ellers.

N Den minimerer antageligt
virksomhedernes tab ved
kriminaliteten.
N Den forkorter den krimi-
nelle periode.
N Den ”virker” i såvel den
offentlige som den private
sektor.

Hvad er der at betænke sig
på? Hvis vi spørger Bodil Ot-
to, formand for HK/Kom-
munal, ja, så er whistleblo-
werordninger »… udtryk for
symptombehandling af
nogle klart uhensigtsmæssi-
ge strukturer og kan nemt
føre til en usund stikkerkul-
tur«, som hun bl.a. skrev i et
debatindlæg her i Jyllands-
Posten tirsdag i sidste uge. 

I stedet pegede hun på, at
en løsning kunne være, at
den ansatte »… finder en
tredje person at betro sig til.
Det kan f.eks. være den lo-
kale tillidsrepræsentant …«,
og vigtigst måtte være, at
lønmodtagerne »… kan fun-
gere på arbejdspladser, der
er prægede af en åben, ærlig
og tillidsfuld kultur. At sikre
en sådan atmosfære er først
og fremmest en ledelsesop-
gave.« 

Det er naturligvis rigtigt, at i
en ideel verden ville alle
som noget helt naturligt
kunne henvende sig til alle
led i organisationen, og alle
ville tillidsfuldt tale og lytte

til hinanden, og ingen be-
høvede at bekymre sig om
usaglige hensyn og fyringer. 

Man kunne tilføje, at i en
sådan verden besjælet af dis-
se ideelle væsener (som ikke
kun kan skabes af ledelsen),
ville enhver snak om whist-
leblowerordninger forstum-
me, for så ville der heller ik-
ke være kriminalitet rettet
mod virksomheder og myn-
digheder fra de ansatte og
deres ledere. 

Men desværre ved vi med
sikkerhed, at der forekom-
mer kriminalitet i både pri-
vate og offentlige virksom-
heder og i myndigheder, og
vi ved, at der findes elendige
chefer og dårlige og sladder-
vorne medarbejdere de sam-
me steder. 

Det er rigtigt, at det er en le-
delsesopgave – og den vig-
tigste i enhver henseende –
at medvirke til at skabe en
loyal og tryg atmosfære i
virksomheder og myndighe-
der. Det er imidlertid også
en ledelsesopgave at have
fokus på, at kriminalitet skal
forebygges og opklares hur-
tigst muligt, når den finder
sted. 

Til det er whistleblower-
ordninger et instrument
blandt flere, der kan indfø-
res med erfaringsmæssigt
gode resultater. En god ord-
ning er et tilbud om at kom-

me af med mistanker – det
må ikke være en opfordring
til at ”stikke” hinanden for
alt mellem himmel og jord.
Derfor bør der heller ikke
være belønninger for at bru-
ge ordningerne – og helst
skal de kun bruges sjældent,
fordi det kun sjældent vil
være nødvendigt at bruge
dem. 

I øvrigt kan man dårligt tale
om ”stikkeri”, idet medar-
bejdere jo – uanset om de er
privat eller offentlig ansatte
– har en loyalitetsforpligtel-
se over for den virksomhed,
hvor de er ansat. Har de der-
for en mistanke om krimi-
nalitet rettet mod virksom-
heden, har de også en pligt
til at give denne mistanke
videre til rette vedkommen-
de. 

Det ændrer whistleblo-
werordninger ikke på. De
anviser blot et sted, hvor
man kan give sådanne mis-
tanker videre på en udrama-
tisk måde.

Det er vanskeligt at forstå,
at en del fagforeninger tilsy-
neladende har indtaget det
standpunkt, at »sådan noget
kan vi ikke lide« – i betragt-
ning af, at det som oftest vil
være deres egne medlem-
mer, der står med ”aben” og
ikke ved, hvor de kan gøre
af den, hvis der ikke er en
whistleblowerordning.
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FAGFORENINGER AFVISER FLØJTE
WHISTLEBLOWER: Har en medarbejder observeret, at en chef tilsyneladende snyder virksomheden,
kan en ordning med formel adgang til ledelsen bremse fifleriet. Nogle fagforeninger afviser dog den
type ordninger, selv om de gavner deres egne medlemmer.
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