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Forord - tillegg 

Jobbfast, poliklinikk for psykososiale belastninger i arbeidslivet tilbyr utredning og 

behandling til mennesker med redusert helse som følge av konflikter, mobbing, seksuell 

trakassering eller varsling i arbeidslivet. Målet er at pasientene får bedre helse og kan 

fungere godt i arbeidslivet.  

Denne rapporten omtaler spørsmål knyttet til varsling for pasienter som var på Jobbfast 

i perioden august 2011 til oktober 2015. Den er et tillegg til rapporten Jobbfast – Status 

og utfordringer etter 4 års drift, datert 14.9.2016.  Øystein Hoprekstad og overlege ved 

Jobbfast Nils Magerøy, Yrkesmedisinsk poliklinikk, Haukeland universitetssykehus har 

forfattet den.  
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Varsling på jobben 

Da pasientene var på Jobbfast ble de stilt en rekke spørsmål knyttet til egne erfaringer med det å varsle 

om klanderverdige forhold på arbeidsplassen. I introduksjonsteksten ble varslingsbegrepet nyansert før 

pasientene ble bedt om å ta stilling til hvorvidt de selv hadde tatt på seg rollen som varsler: 

Varsling beskriver situasjoner der en ansatt (tidligere eller nåværende) sier fra om en uetisk, ulovlig, eller sterkt 

klanderverdig handling på arbeidsplassen. Personen sier fra til en person eller instans som har mulighet til å 

endre på forholdet. Personen eller instansen som får beskjed kan være tilknyttet organisasjonen (f.eks. en leder, 

verneombud, tillitsvalgt), men kan også være en utenforstående myndighet eller påvirkningsgruppe (f.eks. politi 

eller andre offentlige myndigheter, media, miljøorganisasjon). Varsling gjelder handlinger som rammer andre 

(person, bedrift, samfunn). Det er ikke varsling om man sier fra om urett som angår en selv. Det er heller ikke 

varsling dersom det gjøres anonymt, når det er i egen vinnings hensikt, eller dersom det gjøres gjennom 

etablerte rutiner for avviksmeldinger. 

Hvor mange av Jobbfastpasientene hadde varslet? 

Det var 55.0 % av pasientene (55 av 100) som ved minst én anledning tatt på seg rollen som varsler. 

Sammenlignet med en landsrepresentativ undersøkelse utført via Statistisk sentralbyrå (SSB) blant norske 

arbeidstakere fant man at 12.2 % rapporterte å ha varslet (1). Blant Jobbfastpasientene var det tilnærmet 

like mange som hadde varslet ved to eller flere anledninger som ved én anledning.  

Blant de 55 pasientene som hadde varslet ved minst én anledning, fikk 32 pasienter en oppdatert versjon 

av spørreskjemaet hvor de ble spurt om varslingen var knyttet til det de var på Jobbfast for. Halvparten av 

disse oppga at varslingen var knyttet til det de var på Jobbfast for.  

Om varslingssakene – når, hvem, hvordan og hvorfor? 

De 55 pasientene som ved minst én anledning hadde varslet ble bedt om å oppgi en rekke detaljer om 

varslingssaken. Disse spørsmålene dekket hvor lenge siden varslingen fant sted, hvilke handlinger eller 

klanderverdige forhold som gjorde det nødvendig å varsle, hvem som utførte den klanderverdige 

handlingen, hvordan det ble varslet og konsekvensene av varselet.  

Det var en forholdsvis stor spredning i hvor lang tid tilbake varslingen fant sted blant Jobbfastpasientene 

(M = 4.64 år, SD = 5.34 år, n = 50). Mens 30.0 % av varslerne blant pasientene hadde varslet for over 5 år 

siden, var det en tilnærmet like stor andel, 28.0 % som hadde varslet det siste året før Jobbfast.  

I tabell 1 ser vi årsakene til at pasientene varslet, rangert etter hyppighet. Merk at det var mulig å krysse 

av for flere typer handlinger eller klanderverdige forhold som gjorde det nødvendig å varsle, slik at 

trakasserende atferd mot andre eksempelvis kunne kombineres med brudd på sikkerhet. 

Tabell 1. Handlinger Jobbfastpasientene varslet om   

Hvilke type handlinger eller klanderverdige forhold gjorde det 

nødvendig å varsle? Flere valg mulig (n = 55) n % 

Trakasserende atferd mot andre 34 61,8 

Annet 19 34,5 

Grov illojalitet mot organisasjonen/driften 10 18,2 

Brudd på sikkerhet 10 18,2 

Grov omsorgssvikt, vanskjøtsel eller feilbehandling 10 18,2 

Grove økonomiske misligheter/ tyveri 8 14,5 



Det aller vanligste å varsle om blant pasientene var trakasserende atferd mot andre, og rett under to 

tredjedeler av varslerne varslet om dette. Å varsle om trakasserende adferd mot andre er også det 

vanligste i andre norske undersøkelser om varsling på arbeidsplassen.  

I figur 1 kan vi se hvem som utførte den kritikkverdige handlingen. 

 

Samlet sett omhandlet 60.4 % av sakene kritikkverdige handlinger utført av en eller flere ledere. Videre 

var det forholdsvis vanlig at det bare var én person som utførte de kritikkverdige handlingene, ettersom 

30.2 % varslet om en kollega og 28.3 % varslet om en overordnet. 

Et mye omtalt spørsmål knyttet til varslingssaker er hvorvidt det varsles lojalt, i betydningen at man først 

varsler om de kritikkverdige handlingene innad i virksomheten før man eventuelt varsler en 

utenforstående person eller instans. Hele 66.7 % av varslerne i pasientgruppen varslet utelukkende innad 

i organisasjonen, mens ytterligere 27.8 % varslet innad i organisasjonen før de varslet utad. I den grad 

man kan snakke om lojal varsling som begrep, ser vi at hele 94.5 % av varslerne varslet på denne måten. 

Dette samsvarer godt med landsrepresentative tall (1), hvor 98.5 % varslet lojalt – altså bare internt eller 

internt før de gikk utad. I noen situasjoner er det ikke hensiktsmessig eller mulig å varsle innad først. 

Det er rimelig å anta at opplevelsen av å varsle og konsekvensene av et varsel vil kunne være forskjellig 

for noen som varsler aleine sammenlignet med noen som varsler med flere andre. Rett under en fjerdedel 

av varslerne i pasientgruppen varslet sammen med andre, mens resten av varslerne tok initiativ og varslet 

på egen hånd. Denne fordelingen samsvarer også svært godt med de landsrepresentative tallene, hvor 

25.1 % varslet sammen med andre, mens 74.9 % varslet på egen hånd.  

Konsekvenser av varslingen 

Det er en rådende oppfatning at varslere i større grad enn andre arbeidstakere som ikke har varslet står i 

fare for å bli utsatt for mobbing og utstøtt fra det sosiale fellesskapet. Samtidig tyder landsrepresentative 

funn på at varslere mesteparten av tiden ikke opplever noen negative konsekvenser selv, og at varslingen 

ofte er effektiv i den forstand at de kritikkverdige forholdene reduseres eller opphører (1). I fortsettelsen 
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Figur 1. Hvem utførte den kritikkverdige handlingen? 

(n = 53)



skal vi se på hva som skjedde med de kritikkverdige handlingene og personene som sto bak disse, og ikke 

minst hva som skjedde med varslerne.   

I figur 2 kan vi se hva varslerne blant Jobbfastpasientene opplevde skjedde med de kritikkverdige 

forholdene etter at de var blitt varslet. 

 

Kun 11.3 % av pasientene opplevde at de kritikkverdige forholdene ble avsluttet umiddelbart, mens 13.2 

% opplevde en reduksjon i de kritikkverdige forholdene. Samlet sett ser vi at varslene i forholdsvis liten 

grad førte til positive endringer i form av reduksjon eller opphør av de forholdene pasientene varslet om, 

og i 56.6 % av tilfellene forble forholdene uendret eller økte. Erfaringene som varslerne i pasientgruppen 

rapporterer om skiller seg her betydelig fra landsrepresentative tall (1), hvor en mye større andel av 

varslerne opplevde at de kritikkverdige forholdene ble avsluttet (34.2 %) eller redusert (24.7 %). 

I rett over en femtedel av sakene (22.2 %) rapporterte Jobbfastpasientene at den eller de som stod bak de 

kritikkverdige forholdene fikk irettesettelse fra organisasjonens styre eller ledelse, mens det var svært 

sjelden at personene ble omplassert/degradert eller oppsagt/avskjediget. En overraskende stor andel 

(16.9 %) av de som sto bak hendelsene det ble varslet om ble forfremmet.  

Sammenlignet med de landsrepresentative tallene (9) rapporterte varslerne blant Jobbfastpasientene i 

noe mindre grad at de som sto bak de kritikkverdige handlingene fikk irettesettelser fra ledelsen (35.1 % 

vs. 22.2 % blant pasientene), og i større grad at de som sto bak handlingene ble forfremmet (2.1 % vs. 

16.7 % blant pasientene). Varslerne i pasientgruppen rapporterte også i større grad at de ikke visste hva 

som skjedde med de som sto bak hendelsene (55.6 %) enn det varslerne i den landsrepresentative 

undersøkelsen gjorde (14.2 %). Samtidig svarte 31.6 % i sistnevnte undersøkelse at «ingenting» skjedde, 

et alternativ som ikke ble gitt Jobbfastpasientene. 
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Figur 2. Hva skjedde med de kritikkverdige eller ulovlige forholdene 

etter at de var blitt varslet? (n = 53)



I tabell 2 ser vi hva som skjedde med pasientene selv etter varslingen.  

Tabell 2. Hva skjedde med pasientene etter at de varslet?  

Flere svar mulig (n = 54) n % 

Ingenting 23 42,6 

Ble belønnet 0 0 

Ble straffet av arbeidskollegaer 15 27,8 

Ble straffet av ledelse/styret 25 46,3 
 

Under halvparten av varslerne i pasientgruppen (42.6 %) svarte «ingenting», og opplevde altså verken å 

bli belønnet eller straffet i etterkant av varslingen. Ingen opplevde å bli belønnet for sin varsling. De 

resterende rapporterte derimot å ha blitt straffet av arbeidskollegaer og/eller ledelsen/styret. Over 

halvparten av varslerne opplevde altså å bli straffet etter varslingen, og i 25 av 30 tilfeller opplevde 

varslerne at ledelsen var involvert.  

Reaksjonene som varslerne i pasientgruppen fikk var i større grad negative sammenlignet med det som 

ble rapportert i den landsrepresentative studien (1). Der har 89.9 % rapportert at det ikke skjedde noe 

med dem etter varslingen, mens 6.3 % og 2.1 % rapporterte å ha blitt straffet av henholdsvis ledelsen 

og/eller kollegaer. Der SSB-studien (1) altså konkluderer med at sanksjoner fra kolleger eller ledelsen ikke 

er hovedregelen ved varsling, ser vi at varslerne blant Jobbfastpasientene oftere enn ikke opplever å bli 

straffet av kolleger eller ledelsen etter å ha sagt ifra.  

Kommentar 

Vi kan anta at en fjerdedel av Jobbfastpasientene i perioden 2011 – 2015 kom knyttet til at de hadde 

varslet. Derfor er også naturlig at pasientene ved Jobbfast i større grad opplevde negative reaksjoner enn 

det som ble rapportert i SSB studien etter varsling, fordi det er nettopp disse som vil kunne få 

helseproblemer (2), og derved søke seg inn til Jobbfast. 
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