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Livene våre begynner å slukne den dagen vi forholder oss tause om det som betyr noe.  
 

Martin Luther King Jr. 
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Forord  
Jeg vil først og fremst rette en hjertelig takk til de som har vært mine veiledere under den 
langvarige prosessen med denne avhandlingen; Professor Lena Gonäs og Professor Jan 
Ch. Karlsson. De har vært en trygg base, interessante diskusjonspartnere, utholdende og 
raske lesere og gode, profesjonelle forbilder for meg gjennom hele avhandlingsprosessen.  
Da det økonomiske grunnlaget for prosjektet forsvant 18. juli 2008, har mine veiledere 
lagt ned en god del gratis arbeid i tillegg til at de klarte å finne en løsning der prosjektet 
ble støttet økonomisk av Karlstads Universitet. Tusen takk. Tusen takk også til mine 
foreldre, G-sport, AOF, Skeidar og Birgitta Eriksson (prefekt ved Arbetsvetenskap) som 
har sikret mat på bordet det siste året.  
 
Uten samtykke og samarbeid med de ansatte og ledelsen ved skolen, sykehjemmet og 
fabrikken som er intervjuet i forbindelse med dette prosjektet, så ville ikke denne boken 
blitt til. Det er vanskelig eller umulig å utvikle kunnskap om arbeidslivet uten at noen 
stiller opp slik de gjorde. Jeg vil derfor uttrykke min takknemlighet for at de tok seg tid til 
å snakke med meg til tross for høyt arbeidspress og spørsmål om vanskelige tema. Jeg 
håper at de vil kjenne seg igjen i analysene som presenteres i avhandlingen og at de finner 
dem nyttige for å forstå og forklare egne og andres handlinger i arbeidslivet. 
     
Tusen takk til Birgitta Jordansson for at hun som opponent ga grundig og viktig kritikk av 
utkast til avhandlingen på sluttseminaret. Det at hun var så konkret, klar og tydelig gjorde 
det mulig for meg å jobbe mer effektivt med å sluttføre prosjektet.   
 
Høgskolen i Østfold og UNISKA-samarbeidet var avgjørende for at dette prosjektet kom 
i gang. Jeg vil takke avdelingsleder ved avdeling for Økonomi, Samfunnsfag og Språk i 
Halden, Eva Lambertsson Bjørk, for at hun hadde tro på meg og ville gi meg den unike 
muligheten for utvikling som en rekrutteringsstipendiatstilling innebærer. Tusen takk for 
all oppmuntring underveis.    
 
Jeg vil takke alle mine kolleger ved Arbetsvetenskap ved Karlstads Universitet for at de 
alltid har fått meg til å føle meg velkommen. En spesiell takk til Henrietta Huzell for at 
hun badet med meg i Atlantern da jeg trengte det, og for at hun har vært så sjenerøs og 
inkluderende at hun har gitt meg en seng å sove i og et sted å føle meg riktig hjemme når 
jeg har vært i Karlstad. En spesiell takk rettes også til Louise Weibull for at hun faktisk har 
besøkt meg i Norge og til Ulrika Jansson for en lang rekke oppmuntrende mailer.    
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Som norsk doktorand i Karlstad har jeg delt skjebnefellesskap med flere. Jan Moren og 
Jörg Kirchoff har vært de som jeg har delt flest bilturer, kurs og seminarer med. Vi har 
hatt det morsomt, utviklende, skremmende og interessant. Tusen takk for all støtte, 
utfordring, råd og trøst i prosessen. Dere hjalp meg blant annet til å fininnstille mitt 
faglige fokus. En takk rettes også til Catharina Bjørkquist, Karen Patrick Knutsen og 
Wenche Falch for et nødvendig kvinnefellesskap og inspirasjon.  
 
Ved Høgskolen i Østfold i Halden finnes det også en rekke mennesker jeg vil takke. Egil 
Skorstad vil jeg takke, fordi han i tillegg til å være en inspirerende samtalepartner har 
introdusert meg for sitt internasjonale faglige nettverk. Han er så mye som en professor 
som deler med seg, og slike professorer trenger vi mange av i akademia. Camilla Bjørke og 
Rania Maktabi må takkes fordi de representere en god porsjon moro, trøst og inspirasjon 
på jobb og på fritida. Frode H. Haaland skal takkes for svært verdifulle kommentarer til 
arbeidet. Din åpne og ærlige kritikk fikk meg videre i prosessen. Takk også til Kjeld 
Qvortrup, Tom B. Gundersen, Arve Negaard og Tor Claussen for den omtanken dere har 
vist for meg og interessen dere har vist for mitt prosjekt. Det har vært viktig. Glenn Ole 
Hellekjær fortjener også en spesiell takk, fordi han inviterte oss doktorander på power- 
lunsjer og stilte alle de ubehagelige spørsmålene om hva vi faktisk hadde gjort i 
doktorgradsprosjektet. Geir Afdal fortjener takk for den hjelpen han ga for å få meg i 
gang med Atlas.  
 
Jorun Amundgård, Elisabeth Langøy, Kirsten Eriksen, Rania Maktabi, Camilla Bjørke og 
Tina Søgård skal takkes spesielt, fordi de ikke en eneste gang gikk i venninnefella og var 
enige med meg da jeg ville avbryte doktorgradsprosjektet. Mette Amundsen vil jeg takke 
for at hun ringte meg og hørte om det var liv i meg i en av de mest ensomme periodene. 
Lise Fuglevik ønsker jeg å takke, fordi hun mot alle odds klarte å overbevise meg om at 
det går an å synge ut, i dobbel forstand. 
 
Gjertrud Nysæter Lien, Greta Flågan, Inger Tafjord og Solveig Bøhle har vært 
intellektuelle forbilder for meg i flere år, tusen takk. Jeg vil takke naboen min, Harald 
Nilsen, for mange friske og interessante diskusjoner. De har gitt meg interessante 
perspektiver. Horacio Jainez Comles ved Biblioteca de Juridica i Leon i Nicaragua skal 
takkes for oppmuntrende smil, kommentarer og en iskald cola da jeg trengte det som 
mest. Muchas grasias.  
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Mine svigerforeldre Britta og Leif Holte har stilt opp som barnevakt på gunstige og 
ugunstige tider for dem. Jeg kan ikke se for meg at jeg hadde klart å fullføre prosjektet 
uten deres støtte. De fortjener derfor også en helt spesiell takk.  
 
Karen Patrick Knutsen har vært til uvurderlig hjelp i forbindelse med det engelske 
summaryet i avhandlingen. Tusen takk. Johanna Seem i Seem Tekst har bidratt med den 
siste korrekturlesingen.   
 
Til slutt vil jeg takke mine tålmodige, livlige, og jordnære barn; Nora og Johannes. Jeg 
beklager at dere til tider ufrivillig har betalt en høy pris for dette prosjektet. Jeg takker 
dere for at dere har oppmuntret meg og for at dere stadig minner meg om at livet er her 
og nå. Tusen takk til Jon Helge for at du har holdt ut. Jeg vet at det ikke alltid har vært 
like lett å leve med meg de siste seks årene.  
 
 
Kjersti Lien Holte  
Spjærøy, Hvaler 1. Juli 2009 
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Kapittel 1 Gapet mellom intensjon og realitet  

Det finnes et gap mellom de ideologiske og politiske retningslinjene for åpenhet om 
arbeidsrelatert kritikk hos ansatte og det som oppfattes, operasjonaliseres og erfares av 
ansatte. En rekke katastrofer og avsløringer av korrupsjon, ulovlige og uetiske forhold ved 
forskjellige arbeidsplasser har satt behovet for ansatte som sier fra, på den politiske 
dagsorden. I Norge har det ført til holdningskampanjer og lovendringer som skal 
oppmuntre ansatte til å si fra om arbeidsrelatert kritikk. Samtidig som det tas mange 
initiativ for mer åpenhet, står stadig flere varslere frem og forteller om kraftig 
sanksjonering fra arbeidsgivere og kolleger etter at de har sagt fra om kritikkverdige 
forhold på sine arbeidsplasser. Det er med andre ord en viss avstand mellom politikk og 
empiri på dette området. I dette kapittelet beskrives det politiske og ideologiske målet om 
åpenhet og det empiriske mønsteret for taushet om arbeidsrelatert kritikk slik det ser ut 
foreløpig.     
 

Intensjonen om åpenhet hos ansatte 

Det formelle eller politiske grunnlaget for åpenhet fremkommer blant annet i skriftlige 
dokumenter som er vedtatt i demokratisk valgte organ. Det vil si at det finnes i lover, 
forskrifter, retningslinjer og avtaler.  
 
Utgangspunktet er at alle ansatte har rett til å ytre seg fritt på lik linje med andre borgere. 
Denne retten beskyttes av artikkel 19 i FNs menneskerettserklæring, av artikkel 19 i FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter, av artikkel 10 i den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen og av § 100 i den norske grunnloven.  
 

I FNs menneskerettserklæring artikkel 19 står det: 
 

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde 
meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer 
gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 

I artikkel 19 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter står det: 
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1. Enhver skal ha rett til meningsfrihet uten inngrep. 

2. Enhver skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett omfatter frihet til å søke, motta 
og meddele opplysninger og tanker av alle slag, uten hensyn til landegrenser, enten 
i muntlig, skriftlig eller trykt form, eller ved kunstneriske eller andre uttrykksmidler 
etter eget valg. 

3. Utøvelsen av de rettigheter som er fastsatt i denne artikkels paragraf 2 medfører 
særlige forpliktelser og et særlig ansvar. Den kan derfor gjøres til gjenstand for 
visse begrensninger, som dog må være fastsatt ved lov, og være nødvendige av 
hensyn til: a. Respekten for andres rettigheter eller omdømme. b. Beskyttelse av 
nasjonale sikkerhet, den alminnelige samfunnsorden, den offentlige helse eller 
moral. 

Ansattes frihet til å ytre seg ble ytterligere styrket da grunnloven ble endret 30. september 
2004. Ansattes ytringsfrihet begrenses innenfor visse rammer av arbeidsgivers krav om 
lojalitet og troskap (NOU 1999:27 pkt 6.2.4). Rammene for lojalitetsplikten kan ha rettslig 
grunnlag i lov, arbeidsavtaler eller i den ulovfestede lojalitetsplikten som gjelder i alle 
arbeidsforhold. I følge sivilombudsmannen er den ulovfestede lojalitetsplikten forankret i 
arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og innebærer at ansatte skal være 
lojale mot arbeidsgivers interesser så langt det er nødvendig for arbeidsforholdet. 
Styringsretten gir imidlertid ikke generell adgang til å regulere eller sanksjonere ytringer 
hos ansatte. Begrensninger av ansattes ytringsfrihet gjelder bare for ytringer som skader 
arbeidsgivers legitime og saklige interesser på en illojal måte. Ytringer som oppfattes som 
uønskede, uheldige eller ubehagelige kan ikke begrenses hvis de ikke skader arbeidsgivers 
interesse. I følge sivilombudsmannen skal det i hovedsak være anledning til å gi uttrykk 
for egne oppfatninger så lenge det ikke er underlagt taushetsplikt.1 Ansatte skal ha et vidt 
spillerom når det gjelder form og innhold. De skal kunne gi uttrykk for sin mening, også 
om forhold på egen arbeidsplass. I retningslinjene fra Justisdepartementet står det at 
”arbeidsgiver må tåle et visst nivå av offentlig kritikk fra egne ansatte” og at 
”arbeidsgivere må lære seg toleranse for uenighet og kritikk, og styrke sin ”dannelse” og 
lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor 
arbeidsrettslige tiltak mot den ansatte.” (St.meld. nr. 26 2003-2004:110). 
 
De ansattes åpenhet søkes regulert gjennom det juridiske apparatet. I tillegg til 
menneskerettighetene består det av forarbeider, lov, forskrifter, avtaleverk og rettspraksis. 

                                                 
1 http://www.sivilombudsmannen.no/sivilombudsmannen.html 
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De siste årene har det vært en omfattende utredning og endring av det juridiske 
grunnlaget som gir ansatte rett til å si fra og plikt til å tie. I Norge ble det vedtatt at 
ansattes ytringsfrihet skulle vernes ytterligere gjennom arbeidsmiljøloven. I Ot.prp. nr. 84 
(2005-2006), Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), kommer det fram at 
hovedformålet med endringen av § 2-4 i arbeidsmiljøloven er å signalisere at varsling er 
både lovlig og ønsket. Ordlyden i § 2-4 er som følger:  

 
Arbeidsmiljølovens § 2-4: Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten.  Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. 
Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller 
virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter 
eller andre offentlige myndigheter.  Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har 
skjedd i strid med denne bestemmelsen. 
 

Med kritikkverdige forhold menes det i lovens forstand; forhold som er i strid med lov eller 
etiske normer, for eksempel korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, fare for 
pasienters liv og helse, farlige produkter eller dårlig arbeidsmiljø (Ot.prp nr. 84 (2005-
2006). I følge Hedin, Månsson og Tikkanen (2008:46-67) er bildet av hva ansatte blir 
kritiske til komplekst. De skiller mellom seks forhold som lett gir opphav til kritikk i 
arbeidsorganisasjoner. 
  

1. Nedskjæringer og omorganiseringer som rammer brukere. 
2. Upraktiske eller uetiske arbeidsmetoder og mangel på profesjonell moral. 
3. Forsøk på å fortie rapportering og informasjon. 
4. Økonomisk uryddighet. 
5. Krenkende særbehandling og diskriminering 
6. Dårlig arbeidsledelse og dårlig arbeidsmiljø.  

 
Det er denne forståelsen av kritikkverdige forhold som ligger til grunn for begrepet 
’arbeidsrelatert kritikk’ slik det brukes i denne studien.  
 
Med varsling menes det i lovens forstand; at en arbeidstaker sier fra om kritikkverdige 
forhold internt til ledelsen, andre i virksomheten eller eksternt til tilsynsmyndigheter eller 
media (Ot.prp nr. 84 (2005-2006). Tidligere ble varsling forstått som å si fra om ulovlige 
forhold på arbeidsplassen. Dette er nå utvidet til kritikkverdige forhold. Selve varslingen 
må skje på en forsvarlig måte (ibid.). Av forarbeidene fremgår det også at varsling bør skje 
med det formål å stoppe den kritikkverdige praksisen. Det ble samtidig innført en 
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paragraf i arbeidsmiljøloven som skal gi ansatte et gjengjeldelsesvern hvis de har varslet 
om kritikkverdige forhold (Arbeidsmiljøloven § 2-5). Det betyr at det er forbudt for 
arbeidsgiver å straffe eller sanksjonere ansatte som har varslet. Brudd på denne 
bestemmelsen kan medføre et erstatningsansvar for virksomheten. Det samme gjelder 
avstraffelse av ansatte som for eksempel samler dokumentasjon med tanke på varsling.  
 
Definisjonen av varsling innebærer at ytringer om arbeidsrelatert kritikk i tilknytning til 
ansattes deltakelse i dialog, diskusjon eller i politiske eller faglige debatter innenfor eget 
eller virksomhetens fagfelt ikke omfattes av den beskyttelsen som endringene i 
arbeidsmiljøloven gir.  
 
Forarbeidene til lovendringene går langt i å forklare hva som menes med ”forsvarlig 
varsling”. Et sentralt punkt er at ansatte bør forsøke å varsle internt før det varsles 
eksternt (Ot.prp nr. 84 (2005-2006)). Det har blitt utarbeidet en varslingsplakat som skal 
være retningsgivende for ansatte som har arbeidsrelatert kritikk. Der står det blant annet 
at varsling til media bare er forsvarlig hvis det ikke fører fram å si fra internt eller hvis 
intern varsling ikke fremstår som hensiktsmessig. Varslingsplakaten påpeker at varsling til 
øverste og nærmeste ledelse, ansvarlig fagenhet, tillitsvalgte, vernetjenesten, 
arbeidsmiljøutvalget, interne revisorer eller kontrollorganer og offentlige tilsyn og 
myndigheter alltid er forsvarlig. Dersom det ikke kommer noen tilbakemelding eller 
reaksjon kort tid etter at det er varslet, oppfordres ansatte til å varsle til den øverste 
ledelsen uansett. For å oppfylle forsvarlighetskravet oppfordres varslere til å gjøre det 
skriftlig, i et språk som er saklig og nøkternt. Videre står det i varslingsplakaten at det skal 
ryddes opp i de forholdene som det varsles om og at varsleren skal ha beskjed innen en 
uke. Hvis kritikken viser seg å være grunnløs, skal varsleren likevel få en ordentlig 
forklaring. Ledelsen har ansvar for å ta vare på både varsleren og den som eventuelt 
rammes av kritikken. I forarbeidene tas det ikke høyde for at ledelsen i mange tilfeller selv 
rammes av arbeidsrelatert kritikk.  
 
De momentene som nå er nevnt skal bidra til å sikre de ansattes autonomi og en vesentlig 
dimensjon ved demokrati i arbeidslivet. Det finnes ytterligere to ideologiske og politiske 
begrunnelser for åpenhet. Det ene er at åpenhet om arbeidsrelatert kritikk bidrar til 
sikkerhet og kvalitetssikring ved produksjon, mens det andre er at åpenhet bidrar til 
innovasjon og kunnskapsutvikling fordi verdifull kompetanse blir mer tilgjengelig.  
 
Et perfekt kvalitetssikringssystem for menneskelig virksomhet finnes ikke. Derfor vil 
ytringer og tilbakemeldinger fra ansatte om forhold som ikke fungerer, svikt i systemer og 
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hos personer, til syvende og sist bli den egentlige kvalitetssikringen. Fortielser av kritikk 
vil derfor kunne føre til manglende sikkerhet og skjulte økonomiske utgifter. Taushet hos 
ansatte kan være en usynlig barriere mot kvalitet, sikkerhet, produktivitet og innovasjon i 
organisasjoner (Ryan mfl 1991 og Trinkaus & Giacalone 2005:11). Helsetilsynet fikk 
innrapportert 1178 meldinger om nestenulykker og betydelig skade på pasienter i 2003. 98 
meldinger gikk på unaturlige dødsfall, mens 412 handlet om betydelige skader på pasienter 
(Røed Larsen 2005:17). Dette er skader som man ideelt sett kan unngå med at ansatte er 
åpne med arbeidsgiver om kritikkverdige forhold (Kraman og Hamm 1999). 
 
Røed Larsen (2005:16) skiller mellom person- og materiell sikkerhet. Med personsikkerhet 
menes sikkerhet for enkeltansatte og grupper av ansatte, enkeltbrukere eller grupper av 
brukere. Med brukere menes for eksempel kunder, elever, pasienter osv.   Personsikkerhet 
kan også være avhengig av samfunnssikkerhet og den nasjonale sikkerheten. Det omfatter 
også mulige psykiske skadevirkninger og risikoen for følgeskader eller senskader. 
Mobbing er for eksempel en trussel mot personsikkerhet. Med materiellsikkerhet menes 
sikring av de fysiske lokalene, hjelpemidler, produksjonsmidler, apparat og 
instrumentsikkerhet og bygningssikkerhet (Røed Larsen 2005:17). Han trekker også inn 
betydningen av tredjepartssikkerhet, hvilket innbærer at både person og materiellsikkerhet 
må ivaretas i virksomhetens nærmiljø og omgivelser. 
 
Det finnes mange eksempler på at åpenhet kunne reddet menneskeliv. Ett eksempel er 
Nordsjødykkerne som ble påført skader under dykking etter olje i Nordsjøen på syttitallet. 
Til tross for at anerkjente medisinske tidsskrift allerede på midten av femtitallet 
rapporterte at det var store helseskader knyttet til dypdykking på seksti til åtti meter, ble 
nordsjødykkerne sendt ned mot fem hundre meters dyp. De involverte opplevde ikke at 
det var trygt, men gjennomførte likevel dykkene. Ansatte er i mange tilfeller de nærmeste 
til å ha verdifull og unik informasjon av betydning for de ulike formene for sikkerhet. 
Informasjonen det er snakk om vil variere fra virksomhet til virksomhet og fra situasjon 
til situasjon. Kraman og Hamm (1999) argumenterte for ærlighet som sikkerhet i 
artikkelen; ”Risk Management: Extreme Honesty May Be the Best Policy”. 
 
Når det gjelder kunnskapsutvikling og innovasjon er man i teorien overbevist om at 
åpenhet om arbeidsrelatert kritikk er det beste. I teorier om lærende organisasjoner blir 
kritikk, erfaring og intern uenighet ansett som nyttig. Uenigheter skal ideelt sett håndteres 
på en slik måte at det ikke skapes varslere og konflikter når ansatte sier fra. I lærende 
organisasjoner skal virksomhetens praksis og spilleregler ideelt sett kunne revideres og 
diskuteres (Argyris og Schön 1978 og Hetle 2005). Deming (1986), Dutton mfl. (1993), 
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Floyd mfl. (1994), Glauser (1984) og Saunders mfl. (1992) argumenterer alle for at 
informasjonsflyten bør være god nedenfra og oppover i organisasjoner. Åpenhet er selve 
grunnlaget for at organisasjoner skal være lærende. 
 
Dersom man skal ta visjonen om kunnskapssamfunnet på alvor, så skal det ideelt sett 
baseres på den vitenskapelige tenkemåte. Med det menes blant annet at sannhet kan nås 
gjennom en dialektisk prosess der meninger utveksles og fremsatte påstander korrigeres i 
møte med nye påstander. I følge Popper (1986:38) er falsifisering grunnleggende for all 
kunnskapsutvikling. Bakgrunnen for det er at all innsikt kan være påvirket av 
maktforhold, irrasjonalitet eller personlige begrensninger. Kritikk er derfor av avgjørende 
betydning for å sikre at den kunnskapen vi forholder oss til er sannest mulig. I følge 
Selvik (2005) er åpenhet og ærlighet hos ansatte derfor sentralt for at 
beslutningsgrunnlaget i virksomheten skal være best mulig. Med en høyt utdannet 
arbeidskraft skulle dette også være mulig, men det er en forutsetning at kompetansen ikke 
går på tomgang.  
 
Rasjonalitet er i følge Habermas avhengig av at det kan avgis begrunnelser om gyldighet 
og at handlinger, praksis eller beslutninger i prinsippet kan kritiseres. Rasjonalitet er nært 
knyttet til det å være sosial og kommunikativ. Å nekte å la seg kritisere eller avstå fra å 
begrunne det man gjør, er, i følge han, det samme som å erklære seg som ikke rasjonell 
eller ikke tilregnelig. Det vil være en utmelding av den sosiale praksis (Habermas i 
Vetlesen 2006:4). Prinsippet om at delt virkelighet gir felles forståelse utgjør mye av 
grunnlaget for ønsket om en offentlig debatt. For at høyt kvalifisert arbeidskraft skal 
kunne være tilgjengelig, er åpenhet og deling viktig. Bare slik kan kompetansen bli felles. I 
en tid hvor mange organisasjoner gjennomgår stadige omorganiseringer er dette spesielt 
viktig. Milliken og Morrison (2000) hevder at åpenhet om kritikk i organisasjoner er en 
forutsetning for implementering av endringer i en pluralistisk verden, og at ansattes 
taushet vil være en barriere mot det samme. 
 
Grunnlaget for den kritiske tradisjon kan også trekkes tilbake til Hellas. Parrhesia er gresk 
og betyr frimodighet til å snakke sannhet til makten, slik at det medfører en personlig 
risiko. Ytringene skulle være informert kritikk og ikke sure oppstøt. Med informert kritikk 
menes at kritikken er basert på en kunnskap som kritikeren har. Dette var både en 
rettighet, men også en plikt. I Athen var det ikke mange som hadde slik kunnskap 
(Neumann 2003). Med dagens utdanningsnivå i Norge er det rimelig å anta at det finnes 
mange ansatte som har mulighet til å formulere informert kritikk.   
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Oppsummert kan vi si at det formelle politiske og ideologiske grunnlaget for ønsket om 
åpenhet hos ansatte om arbeidsrelatert kritikk er hensynet til demokrati og autonomi, 
sikkerhet og kvalitetssikring ved produksjon og innovasjon og kunnskapsutvikling. En 
ting er å ha gode intensjoner og en bra politikk, men spørsmålet er hvordan dette 
oppfattes, operasjonaliseres og erfares i praksis? Det er foreløpig gjort forholdsvis få 
undersøkelser om utbredelsen av taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte, men det 
finnes nok til at vi kan snakke om et empirisk mønster som til en viss grad avviker fra 
intensjonen om åpenhet. I det følgende presenteres noen representative undersøkelser for 
et slikt empirisk mønster.  
 

Det empiriske mønsteret 

Vi skal se nærmere på seks undersøkelser som er gjort i Norge og Sverige. Her 
presenteres de i kronologisk rekkefølge.  
 
Aronsson og Gustafsson (1999:196) fant at 16 % kvinner og 12 % menn drar seg for å si 
hva man syns om arbeidsmiljø og -vilkår. 11 % svarte at de tiet fordi de fryktet en 
dårligere stilling på arbeidsplassen, mens 21 % trodde at de ikke ville bli hørt i sine 
synspunkter. 23 % svarte at de fryktet å bli møtt med uvilje hos sjefen. Det var ikke bare 
relasjonen til overordnede som vakte ansattes bekymring. 11 % svarte at de var redd for å 
bli møtt med uvilje fra kolleger hvis de ikke tiet om arbeidsrelatert kritikk. Det var først 
og fremst ansatte i midlertidige stillinger og i offentlig sektor som opplevde liten trygghet 
og tillit til overordnede. Blant ansatte i den svenske staten var det nesten dobbelt så vanlig 
som i resten av studiegruppen at ansatte rapporterer en risiko for at deres posisjon på 
arbeidsplassen ville bli dårligere hvis de ikke holdt tilbake kritikk. Problemet Aronsson og 
Gustafsson (1999) ville undersøke var om arbeidsmarkedet og ansettelsesforhold kunne 
ha betydning for om ansatte ville si fra om arbeidsmiljøkritikk.2 De stilte også spørsmålet 
om det hadde innvirkning dersom det var forventning om nedskjæring i virksomheten. 
Resultatene de kom fram til har vært betydningsfulle, fordi det var en av de første 
skandinaviske undersøkelsene på området. Studien støttet deres hovedhypotese om at 
makroforhold så vel som de individuelle kontraktene har betydning for de ansattes 
tilbøyelighet til å si fra om kritikk. De argumenterte for at det ikke bør tolereres at ansatte 
opplever slike begrensninger i ytringsfriheten. De trakk frem at de syns det var spesielt 

                                                 
2 Undersøkelsen ble gjennomført i 1997 ved SCBs arbeidskraftundersøkelse. Det var over 40 yrkesgrupper 
representert. De gjorde et stratifisert delutvalg med 3812 personer som var ansatt og i arbeid. Resultatene ble 
analysert med logistisk regresjonsanalyse med 95 prosent konfidensintervall, i tillegg til at de gjorde en 
Spearman’s rangkorrelasjon for å sjekke samvariasjonen mellom nedskjæringstruet virksomhet og aspekter ved 
taushet hos ansatte (Aronsson og Gustafsson 1999:193). 

 
 
14 



illevarslende for helse- og skolesektoren siden 41 prosent av legene og 40 prosent av 
lærerne på gymnasnivå oppga at de risikerte å bli møtt med uvilje fra sjefen dersom de 
framførte kritiske synspunkter på arbeidsmiljø og arbeidsvilkår (Ibid.1999:202). 
Ansettelsesformen ble av dem tolket som en avspeiling av individenes maktposisjon, og 
sammenhengen mellom den og deres mulighet til å si fra ble bekreftet i datamaterialet. 
Innen skole og undervisning var det grunnskolelærere som i størst utstrekning ville unngå 
å si hva de mente med henvisning til arbeidsmarkedssituasjonen og frykt for represalier 
(Ibid.1999:203). Denne undersøkelsen viste tydelig at ansatte har taushet om 
arbeidsrelatert kritikk.  
 
I 2004 offentliggjorde Utdanningsforbundet i Oslo og Oslo Redaktørforening en 
spørreundersøkelse som het ”Vær stille”. Det var en undersøkelse som ble gjennomført 
blant skoleledere i Oslo og Akershus. Over 50 % av de 168 svarene rapporterte at kravet 
om lojalitet fra arbeidsgiver hadde gjort at de vegret seg for å delta i offentlig debatt. 67 % 
mente at klimaet for å kunne kritisere kommunens administrative eller politiske ledelse 
offentlig var blitt dårligere. Utdanningsforbundet hadde da en rekke eksempler på ansatte 
som hadde blitt innkalt til sjefen etter at de hadde uttalt seg i media.  De svarte at de 
fryktet gjengjeldelsesreaksjoner som refs, oppsigelse eller reduserte karrieremuligheter 
(Jensen 2004). Denne undersøkelsen viste den samme empiriske tendensen som går igjen i 
flere undersøkelser.  
 
Skivenes og Trygstad (2005:114 -116)3 ønsket å kartlegge kritikkverdige forhold på 
arbeidsplasser og hvordan arbeidstakere håndterer det å ha kritikk. De gjennomførte en 
kvalitativ undersøkelse blant varslere i tillegg til en kvantitativ undersøkelse blant 
arbeidstakere uten varslererfaring. Det var kommunalt ansatte i barnevern, pleie og 
omsorg og undervisning som svarte på spørreundersøkelsen. Den kvantitative 
undersøkelsen viste at 46 prosent ikke ville si fra om arbeidsrelatert kritikk, fordi de 
trodde konsekvensene ville bli store og ubehagelige. Hver tredje svarte at de ikke var 
modige nok, mens 20 prosent trodde at det ville ødelegge deres karrieremuligheter hvis de 
ikke tiet. En av fire svarte at de ikke visste hvordan de skulle gå fram hvis de skulle si fra, 
mens 20 prosent svarte at de ikke meldte ifra fordi de ikke hadde nok kompetanse til å 
vurdere noe som kritikkverdig. Nesten halvparten av de spurte i undersøkelsen til 
Skivenes og Trygstad (2005 114 - 116), svarte at de ikke ville si fra om kritikk som rammet 
kolleger. 28 prosent ville ikke si fra om kritikk som kunne ramme overordnede. Skivenes 
og Trygstad (2005:114 -116) hevder at taushet kan være en frivillig eller ufrivillig erfaring 
                                                 
3 Den kvantitative undersøkelsen hadde 834 respondenter. Svarprosenten var på 60. (Skivenes og Trygstad 
2005:7). 
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for ansatte. Resultatene fra undersøkelsen tyder kanskje mest på at det først og fremst er 
en ufrivillig erfaring. Det er som regel en ufrivillig erfaring når tausheten er en konsekvens 
av at de ansatte opplever frykt for sanksjoner eller at de skal oppfattes som inkompetente 
(Ibid.). Undersøkelsen til Skivenes og Trygstad dokumenterer også at taushet om 
arbeidsrelatert kritikk forekommer hos ansatte.    
 
En liknende undersøkelse ble utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i Oslo (Hetle 
2005). Studien omhandlet både taushet og det å si fra, og ble utført på initiativ og oppdrag 
fra Norsk Sykepleierforbund.4 Kartleggingsundersøkelsen viste blant annet at 43 prosent 
hadde latt være å si fra internt på egen arbeidsplass om kritikkverdige forhold som var av 
betydning for pasienters helse. 82 % hadde en eller flere ganger hatt behov for å si fra 
internt om generelle kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass (Hetle 2005:3). 
Undersøkelsen viste også at ansatte erfarte at kvalitetssystemer ikke fungerte, og ga 
inntrykk av at overordnede trenerte og ignorerte (Enehaug og Klemsdal 2005:45). Ansatte 
erfarte også at det ble forventet at man måtte ha medfølgende løsning for at kritikken 
skulle være legitim.  
 
I Sverige gjennomførte SEKO5 en undersøkelse som viste det samme empiriske 
mønsteret. De fant at 43 prosent mente at ansattes muligheter for å framføre kritikk mot 
arbeidsgiver hadde blitt dårligere. På spørsmål om ansatte våget å framføre kritikk svarte 
44 prosent nei. Undersøkelsen viste også at kvinner, offentlig ansatte og ansatte i 
midlertidige stillinger var de som hadde minst tillit til overordnede i denne 
sammenhengen. På spørsmål om hva de som ansatte ville gjort hvis de skulle slå alarm 
om mangler ved arbeidsmiljøet eller sikkerheten, så svarte 11 prosent at de ikke våget å ta 
den samtalen med arbeidsgiveren. 15 prosent svarte at de ikke ville våge å gå til 
fagforeningen, mens 56 prosent trodde at de ville få problemer hvis de kontaktet en 
journalist (Rapport for SEKO 2005). 
 
Vi har nå sett på en rekke kvantitative undersøkelser som dokumenterer at taushet om 
arbeidsrelatert kritikk hos ansatte forekommer. Noen av undersøkelsene peker også på 
årsaker og spesielle bransjer eller sektorer. I tillegg til disse finnes det også kvalitative 
undersøkelser som har dokumentert at taushet om arbeidsrelatert kritikk forekommer hos 
ansatte. En studie av arbeidssituasjonen til traineer viste at de opplevde det som 

                                                 
4 Undersøkelsen består av en representativ kartleggingsstudie blant sykepleiere i offentlig sektor, kvalitativ 
intervjuundersøkelse blant tillitsvalgte, tidligere tillitsvalgte og enkelte ledere og en prosessorientert 
casebeskrivelse. Utvalget var på 1060 sykepleiere. 502 fra helseforetak, 254 fra sykehjem og 304 i annen 
kommunal helsetjeneste. Svarprosenten var på 58 %.   
5 Svensk fagforening for service og kommunikasjon. Har 140 000 medlemmer. Er organisert under LO.  
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problematisk å si sin mening til sjefer, selv om ærlighet var et sentralt tema i 
organisasjonskulturen og i traineeutdannelsen (Porsfelt 2001:102). Målet med opplæringen 
var blant annet ærlighet i interaksjonen på gulvet, mellom gulvet og enhetssjefene, og fra 
høyere sjefer mot alle andre i organisasjonen. Til tross for dette observerte Porsfelt 
manglende ærlighet i alle ledd bortsett fra ovenfra og ned i virksomheten. Ukyndighet og 
meninger kunne vises til alle i og utenfor organisasjonen, men ikke til overordnede. Selv 
om traineene ble oppfordret til å komme med synspunkter og kritikk, var det ikke alltid 
mulig å gjøre det åpent. Under et gruppearbeid der traineene skulle arbeide med et internt 
styredokument observerte forskeren at det fremkom flere kritiske synspunkter under selve 
gruppearbeidet. En av traineene uttalte; ”Om inte vi förstår vad det här innebär, hur ska 
då lagerkillarna och chaufförerna göra det?!” Resultatet av gruppearbeidet ble presentert 
til en høyere sjef uten at de kritiske punktene ble presentert. Da sjefen uttalte; ”Jag vill ju 
använda er som opponenter. Ni ska ju lära er av oss, men ni kommer ju och är unga och 
har en ny syn, så jag vill veta hur skulle ni göra, vad skulle ni ta bort?” Det ble stille i 
rommet. Porsfelt konkluderte med at forholdene lå bedre til rette for at den tause 
organisasjonskulturen kunne reproduseres, enn at sjefens bønn om ærlighet kunne 
imøtekommes (Porsfelt 2001: 80-81).  
 
For flere undersøkelser av taushet, se f.eks. McGowan (2003) “Organizatinal discourses: 
Sounds of Silence”, Gollan (2003) “All talk but no voice: Employee Voice at the 
Eurotunnel Call Centre” og Athanassiades (1973) “The sounds of silences of employee 
communication”.  De viser alle at taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte er noe 
som forekommer til tross for at de formelle politiske og ideologiske retningslinjene sier 
noe annet. Hedin, Månnsson og Tikkanen (2008:11) hevder i sin bok; När man måste säga 
ifrån, at det er snakk om en taushetskultur i arbeidslivet.  
 

Sammenfatning 

Konklusjonen på dette kapittelet er at det finnes et gap mellom intensjon og realitet når 
det gjelder åpenhet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. Det finnes et ideologisk og 
politisk grunnlag for åpenhet hos ansatte som er knyttet til prinsipper om demokrati og 
autonomi i arbeidslivet, sikkerhet og kvalitetssikring ved produksjon og innovasjon og 
kunnskapsutvikling. Retten og plikten til å si fra om arbeidsrelatert kritikk er nedfelt og 
beskyttet av internasjonale avtaler så vel som nasjonal lovgivning. Lovendringer har hatt 
til hensikt å verne om ansatte som sier fra. Til tross for dette finnes det en rekke 
undersøkelser som alle viser det samme empiriske mønsteret; mellom 30 og 45 % ansatte 
tier om arbeidsrelatert kritikk i stedet for å si fra. I neste kapittel skal vi se nærmere på 
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hvordan den arbeidsvitenskapelige litteraturen forklarer hvorfor de ansatte tier om kritikk 
på jobb.  
  

 
 
18 



 

Kapittel 2 Forklaringer av taushet hos ansatte 

Hvordan forklares taushet om kritikk hos ansatte i den arbeidsvitenskapelige litteraturen? 
Det er forholdsvis lite litteratur som søker å belyse dette temaet direkte, men det finnes en 
mengde litteratur som belyser temaet indirekte. Her har jeg gjort et utvalg av den 
litteraturen som er mest relevant for min problemstilling. Det er således ikke en 
uttømmende presentasjon av all litteraturen på området.   
 
Det arbeidsvitenskapelige feltet er flerdisiplinært (Holmer og Simonson 2006). Det vil si 
at forklaringer av ansattes taushet er inspirert av mange forskjellige vitenskapelige 
disipliner. Denne presentasjonen konsentreres rundt fire hovedforklaringer. Den ene 
forklarer taushet hos ansatte med forhold ved organisasjon og styring, den andre med 
forhold ved de ansatte som personlighet og grupperelasjoner. Den tredje forklarer taushet 
hos ansatte ved hjelp av et læringsperspektiv, mens den fjerde forklaringen handler om 
normative perspektiv som etikk og moral. Felles for forklaringene som presenteres i dette 
kapittelet er at de alle bidrar med relevante momenter og at de antyder at det finnes noe 
skjult som påvirker ansatte til taushet. Selv om forklaringene har mange fruktbare 
elementer, så legges det for mye vekt på enkelte elementer på bekostning av andre ting i 
forklaringene. Det skjulte blir hengende i luften, bare delvis belyst. Dette motiverer 
forskningsspørsmålet for denne avhandlingen; Hvordan ser den skjulte policyen for 
taushet ut?   

Organisasjon og styring 

Allerede i de klassiske Hawthorn-undersøkelsene observerte man forhold hos ledelsen 
som førte til taushet hos ansatte. Roethlisberger og Dickson (1964) fant at ignorerende 
atferd fra overordnede kunne føre til taushet.   

 
”Negative responses lead to silence, since employees see no point in speaking to an 
unresponsive and uncaring, supervisor and to an organization which fosters such 
reactions and behaviors (Ibid.1966:181). 

 
Tourish og Robson (2006) konkluderte også med at konstant negative tilbakemeldinger 
fra overordnede fører til taushet hos ansatte. De hevdet at dersom forslag fra ansatte over 
tid blir møtt med avvisning eller uenighet fra overordnede, så vil det gjøre at ansatte 
begynner å føle at det ikke er noe vits å si fra fordi man ikke blir hørt likevel. Colquitt og 
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Greenberg (2005) fant også at styringsutøvelse som var preget av unngåelse eller 
dominering kunne forårsake taushet hos ansatte.  
 
Med ’Double Bind Leadership’ kan overordnede også ha den effekten at ansatte tier 
(Hennestad 1990). Det er en taktikk som innebærer at ansatte blir bedt om å komme med 
forslag og å si fra samtidig som de uformelt får budskap om at de ikke har nok 
kompetanse til å uttale seg og at de mangler autoritet og legitimitet til å handle, at de ikke 
spiller på lag og at deres reaksjoner bare skaper trøbbel og negative følelser mellom dem. 
Dette motsetningsforholdet peker i retning av at det finnes en skjult policy for taushet 
som virker mot den offisielle holdningen om åpenhet. 
 
En annen forklaring er at arbeidsgiver ikke klarer å adressere de aktuelle problemene i 
organisasjonen. Det skjer enten ved at de prøver å unngå problemer eller ved at de ser 
etter raske løsninger som ofte gjør ting verre. Dette kan føre til at ansatte føler at det er 
lite håp for noen varig løsning. Det kan føre til at de mister håpet om at det vil skje 
endring (Vakola mfl. 2005). De hevder også at det er særlig tre forhold ved ytringsklimaet 
i organisasjoner som kan forklare ansattes taushet (Ibid. 2005:4). De tre er; topplederes 
holdning til taushet, supervisors holdning til taushet, og muligheter for å si fra. De 
undersøkte også hvilke konsekvenser taushet hos ansatte kunne ha for deres 
jobbtilfredsstillelse og lojalitet til organisasjonen. De forventet at det ville være en positiv 
korrelasjon mellom holdninger til taushet hos toppledelsen og mellomledere og taushet 
hos ansatte. Videre hadde de en hypotese om at ansattes taushet ville korrelere negativt 
med kommunikasjonsmuligheter. De gjennomførte en kvantitativ undersøkelse i en 
virksomhet.6 Konklusjonen var at det var sammenheng mellom holdninger til taushet hos 
overordnede og forekomsten av taushet hos ansatte. Resultatene viste også at det var en 
sammenheng mellom ansattes opplevelse av mulighetene for å si fra og deres taushet. De 
bruker betegnelsen ’Climate of Silence’ om det som kan forklare taushet. De peker på 
holdninger hos de overordnede. Dette er alle forhold som ligger skjult i organisasjonen og 
kanskje også for de personer det angår. De antyder at det er en sammenheng mellom 
disse kategoriene. Teorien antyder at det finnes en skjult helhet som kan forklare taushet; 
en skjult policy.  
 
Skivenes og Trygstads kvantitative og kvalitative undersøkelse av ansatte i kommunal 
sektor (2005) peker på to forhold ved ledelsen som forklarer taushet hos ansatte. Det ene 

                                                 
6 Utvalget var tilfeldig og innebar svar fra 677 personer. Det oppgis ikke hvilken eller hvilke bransjer 
respondentene er fra. Svarprosenten var på 88 prosent.  Dataene ble analysert ved hjelp av en hierarkisk 
regresjonsanalyse (Vakola mfl. 2005:6-7). 
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er iverksetting eller trusler om sanksjoner mot de som sier fra. Det andre er at ledelsen 
ikke kommer med noen reaksjon etter at kritikkverdige forhold er innrapportert. De 
argumenterte også for at ulike rollefunksjoner i organisasjonen kan skape 
lojalitetskonflikter som gjør at ansatte holder tilbake kritikk (Ibid. 2005:56). Videre pekte 
de på at organisasjoner med høy arbeidsintensitet kan gjøre at ansatte ikke får tid til å 
delta i møter der informasjon, kritiske bemerkninger og konstruktive forslag kan 
utveksles. Høy arbeidsintensitet kan således være en forklaring på taushet. Videre viser de 
til funn som indikerer at antall møtepunkt er redusert gjennom omorganiseringer og at 
dette påvirker kommunikasjonsflyten negativt (Ibid. 2005:143). Umiddelbart kan det sies 
at deres analyser av materialet fra den kvantitative undersøkelsen er begrenset til 
frekvensopptelling. De fungerer derfor best som utgangspunkt for videre utforskning.  
 

I bidraget til Enehaug og Klemsdal i AFIs kvantitative og kvalitative undersøkelse av 
sykepleiere i kommunal sektor (Hetle 2005:45-84) forklares taushet hos ansatte med at det 
foregår taushetsbringende prosesser i arbeidsmiljøet. På grunnlag av intervju presenterer 
Enehaug og Klemsdal en rekke forhold i arbeidsorganisasjoner som kan lede til at ansatte 
er tause om arbeidsrelatert kritikk. I likhet med litteratur som allerede er nevnt, så fant de 
at reaksjoner hos overordnede kan lede til taushet hos ansatte. I tillegg til sanksjonering 
og trenering fant de at reaksjoner som å spille ballen tilbake til de som kritiserer og 
individualisering av organisasjonsproblemer også er reaksjoner som kan lede til taushet 
hos ansatte (Enehaug og Klemsdal 2005:48 og 60). Kvalitetssystemer som ikke fungerer 
kan gi et inntrykk av at overordnede trenerer og ignorerer (Ibid. 2005:45).  De 
argumenterer også for at det finnes en forventning i organisasjoner om at kritikk må ha 
medfølgende løsning for å være legitim. Det gjør at ansatte holder kritikk tilbake hvis ikke 
de har en løsning på problemet (Ibid. 2005:53). Videre skriver de at det ser ut til at det 
finnes en institusjonalisert angst for å si fra som gjør at ansatte er tause (Ibid. 2005:50). 
Denne angsten førte blant annet til at tillitsmannsapparatet blir brukt av både 
overordnede og ansatte for å unngå ubehageligheter med å ta opp kritikk. Tillitsvalgte 
uttrykte at de fikk ansvaret for å si fra om en uforholdmessig stor del av kritikken. En 
rigid forståelse av tjenestevei som eneste vei for å ta opp kritikk kunne også bidra til 
taushet. Ansatte opplevde at ansvaret forvitret gjennom omorganiseringer og utstrakt 
bruk av deltidsstillinger og fleksibel arbeidskraft (Ibid. 2005:68). Tjenestevei kunne således 
bli en uforutsigbar og usikker vei og føre til at ansatte heller ville holde tilbake kritikk.  
 
Målstyring knyttet til økonomiske mål skaper unødvendige dilemma som Enehaug og 
Klemsdal mener forklarer at ansatte har taushet. De begrunner det med at økonomiske 
mål fremstår som klare og tydelige, og kvalitative mål som diffuse. Det kan bidra til at 
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ansatte er tause om kvalitativ kritikk fordi de opplever at slike argumenter taper. 
Delegering av budsjettansvar forsterker dette dilemmaet, fordi den nærmeste leder først 
og fremst blir målt på økonomiske resultater (Ibid. 2005:61). Enehaug og Klemsdal viser 
at ansatte utrykker at de ikke vil presse sin nærmeste leder på dette dilemmaet. Økonomi 
kan således brukes som en buffer for å unngå kritikk (Ibid. 2005:64). Tillitsvalgte uttrykte 
at de ofte opplevde at de måtte vurdere sannsynligheten for gjennomslag når de skulle ta 
opp kritikk: ”Jo mer ressurskrevende økonomisk en sak er, jo vanskeligere er det å få 
gjennomslag.”, sa en tillitsvalgt (Ibid. 2005:73). I tillegg til de forklaringene som er nevnt, 
hevder Klemsdal (2005:40) at selve linjeorganisasjonen i kommunen er en 
munnkurvmekanisme som fører til at ansatte tier om kritikk. Overordnede kan lett påpeke 
at det er prosedyrefeil av ansatte å hoppe over ledd. Klemsdal (2005:41) hevder at det ikke 
er riktig at det er prosedyrefeil når annen varsling først er prøvd. Han skriver videre at 
avviksmeldinger kan bli brukt mot ansatte som skriver dem i stedet for at kritikken blir 
tatt opp i organisasjonen. Studien er sentral fordi den har en detaljert beskrivelse av 
forhold som motvirker åpenhet i arbeidslivet. Det er derfor synd at den ikke har fått 
større plass. En av grunnene til det kan være at den anses som bransjespesifikk. Det er 
derfor en utfordring å utvikle teori på dette området som har gyldighet utover 
enkeltbransjer. Det forsøker jeg å ta høyde for i dette prosjektet.  
 
Dette viser at taushet har blitt forklart med forhold knyttet til ulike måter å organisere 
arbeidet og utøvelse av styring. Felles for alle undersøkelsene er at de peker på at noe 
skjult eller uformelt kan føre til taushet hos ansatte, men det beskrives ikke nærmere.   
Det er nyttig å ta med perspektiver knyttet til både organisasjon og styring, men det 
holder ikke som forklaring alene. Enkelte undersøkelser viser at det kan være forhold 
knyttet til grupperelasjoner og ansatte som også kan forklare at ansatte tier.    
 

Grupperelasjoner og ansatte 

Felles for den litteraturen som forklarer taushet hos ansatte med grupperelasjoner eller de 
ansatte selv, er at forklaringen ligger hos de ansatte alene eller i relasjonen mellom dem. 
Noen forklarer dette med utgangspunkt i psykologi og gruppepsykologi, mens andre 
forklarer det med utgangspunkt i for eksempel sosiologi og sosialantropologi. Van Dyne, 
Soon og Botero (2003) forklarer de ansattes taushet med at de er motivert for det. De 
hevdet at det finnes tre hovedmotiv. De tre er; ettergivenhet, beskyttelse og prososialitet. 
Med ettergivenhet er en motivasjon som kan komme av at ansatte opplever avmakt i 
forhold til det de er kritiske til. Med beskyttelse menes at ansatte har taushet for å beskytte 
seg selv mot negative sanksjoner eller ødelagte sosiale relasjoner som følge av det å si fra. 
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Prososialitet handler om at mennesker som regel er motivert for å etablere og 
opprettholde gode sosiale relasjoner og at taushet i noen sammenhenger er motivert av 
dette (Ibid. 2003:20-21). De hevder at taushet er et multidimensjonalt begrep, og 
argumenterer for at det ikke bør ses i et motsetningsforhold til det å si fra. De hevder at 
det å si fra kan motiveres av de samme tre motivene og at disse prosessene noen ganger 
foregår samtidig. Det kan for eksempel være at ansatte kombinerer prososial voice med 
ettergiven taushet. Det vil si at ansatte verbalt kan gi uttrykk at de er enige, samtidig som 
de tier om problemer og kritikk. Van Dyne, Soon og Botero (2003) tar utgangspunkt i at 
de ansatte er motiverte, men hva de er motiverte i forhold til sies det lite om. Det kan 
være et tegn på at det er noe skjult, noe implisitt som de ansatte forholder seg til. Dette 
beskrives ikke nærmere, men tas for gitt og forblir noe udefinerbart.  Et annet problem 
med teorien til Van Dyne, Soon og Botero (2003) er at de ikke tar høyde for at ansatte 
kan være opportunistiske og gjøre motstand gjennom prososial atferd (Skivenes og 
Trygstad 2005:116 og Huzell 2006). Det er lite i teorien til Van Dyne mfl. (2003) som 
skiller konstruktiv og destruktiv prososial atferd. Jeg deler deres oppfatning av at 
forutsetninger hos ansatte som motivasjon kan være et forklarende element for ansattes 
taushet, men det må ses i sammenheng med andre elementer som inngår i en skjult policy. 
Jeg avviser derfor ikke denne tilnærmingen til forklaringer, men tar det med som grunnlag 
for utvikling av en bedre forklaringsmodell for taushet hos ansatte. 
 
Premeaux og Bedeian (2003) forklarer de ansattes taushet om arbeidsrelatert kritikk med 
deres evne til stadig å vurdere egne prestasjoner. Med det så mener de at ansatte som 
sjelden vurderer sine egne prestasjoner i forhold til reaksjoner i omgivelsene sier fra mer 
enn de som ofte gjør det. Sagt på en enklere måte så er det lettere for de som ikke bryr seg 
om hva andre sier å si fra. Evnen og muligheten til slik vurdering avhenger av 
personlighet og erfaring hos den enkelte ansatte. En som er uerfaren vil kanskje være mer 
opptatt av å vurdere sine prestasjoner i forhold til reaksjoner hos kolleger og 
overordnede. En fare med denne tilnærmingen er at årsakene til taushet individualiseres. 
Da kan man gå glipp av strukturer som får flere enn en til å tie. Den skjulte policyen for 
taushet kan være en slik struktur som virker uavhengig av personlighet og erfaring, men 
som oppfattes og oppleves forskjellig avhengig av nettopp det.  
 
Bowen og Blackmon (2003) forklarer ansattes taushet med at deres individuelle 
persepsjon av arbeidsgruppens holdninger til temaer som det er aktuelt å ta opp. De 
forklarer dette med utgangspunkt i Noelle – Neumanns (1974) teori; The Spiral of Silence. 
Den teorien går ut på at majoritetens meninger blir dominerende og minoritetenes 
meninger blir svekket. Taushet forklares med at det er et horisontalt press i 
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arbeidsgruppen som gjør at ansatte som oppfatter at de vil få støtte i gruppen sier fra, 
mens ansatte som ikke oppfatter at de vil få støtte vil tie. Dette antyder at det finnes et 
press som drives i det skjulte. Ansatte forholder seg til en skjult helhet når de reflekterer 
over sine handlingsvalg. Det kan være tegn på at det er en skjult policy. Bowen og 
Blackmon (2003) hevder at taushet hos ansatte begynner med at de ikke fullt ut kan 
uttrykke sin identitet på jobben. De må skjule deler av sin identitet dersom den ikke 
aksepteres på jobben. Dette reduserer i følge dem selvfølelsen og kan bli avgjørende for at 
skjulte minoriteter ofte vil forholde seg tause. Smith (2004) konkluderer med noe lignende 
i artikkelen; ”If I know it will I share it?”. Der drøfter han gruppesammensetningens 
betydning for om den enkelte ansatte deler unik informasjon med gruppen. Han skilte 
mellom bevisst og ubevisst sårbarhet hos ansatte og var spesielt opptatt av 
minoritetsposisjoner knyttet til kjønn og rase.  
 
Ansattes taushet om kritikk har også blitt forklart med en teori om Groupthink (Janis 
1982). Med det så menes at det utvikles en identitet i gruppen som er basert på at 
arbeidsgruppen er perfekt, at de alltid gjør sitt aller beste og/eller at gruppen er ufeilbarlig 
eller uovervinnelig. Henningsen, Henningsen og Eden (2006:43) som har undersøkt 
symptomer på dette hevder at det finnes skjulte profiler i gruppen som medlemmene av 
gruppen forholder seg til. Her ser vi igjen at taushet forklares med skjulte elementer som 
vi ikke helt har oversikt over.  
 
Brunsson (2006) har ikke som mål å forklare taushet hos ansatte, men han har en teori 
om at ansatte har en unngåelsesatferd i organisasjonen som er basert på forskjellige 
mekanismer om håp (ibid 2006:186 og 211). En del av dette går ut på at ideenes og 
prinsippenes verden holdes adskilt fra den praktiske (ibid 2006:210) og at ansatte tier for 
sakens skyld (ibid 2006:203). Hans teorier har ikke utgangspunkt i psykologi, men 
analyserer like fullt atferd. Hans teorier er også en indikasjon på at det finnes en skjult 
helhet som ansatte forholder seg til. Han antyder også at dette er lært.  
 
Dette viser at taushet har blitt forklart med forhold knyttet til forhold hos ansatte og i 
relasjonen mellom dem. Felles for undersøkelsene som er presentert her er at de peker på 
skjulte eller uformelle momenter som kan føre til taushet hos ansatte, men det beskrives 
ikke nærmere. Det er nyttig å ta med perspektiver knyttet til både organisasjon og styring, 
men det holder ikke som forklaring alene. Enkelte undersøkelser viser at det kan være 
forhold knyttet til grupperelasjoner og ansatte som også kan forklare at ansatte tier.    
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Læringsprosess 

Som vi nå har sett forklares taushet hos ansatte noen steder med forhold knyttet til 
organisasjon og styring eller forhold i eller mellom ansatte. Det tredje 
forklaringsperspektivet forklarer taushet hos ansatte med at det er noe som læres. De 
fleste kombinerer ett eller flere forklaringsperspektiv, men noen er tydeligere eksempel på 
en forklaring enn noe annet. Milliken, Morrison og Hewlin (2003) har flere 
forklaringsperspektiv, men de er et godt eksempel på litteratur som trekker inn læring som 
et sentralt forklaringsmoment. De hevder i likhet med annen litteratur at ansatte tier fordi 
de er redde for å bli sett på som negative og kanskje også å bli stemplet på en negativ 
måte. De intervjuet 40 ansatte i fulltidsstillinger fra ulike bransjer som konsulentbransjen, 
bank, media, farmasøyter og reklame. Det kom frem at de ansatte hadde lært å forbli 
tause, blant annet gjennom samtaler og observasjon av kolleger. Årsaken til taushet hos 
ansatte er i følge Milliken, Morrison og Hewlin (2003) en kombinasjon av individuelle 
forhold, enkelte organisasjonskarakteristika og forholdet mellom ansatte og overordnede. 
Ansatte lærer å forvente at en konsekvens av å si fra, kan være at verdifulle sosiale 
relasjoner blir ødelagt. På grunnlag av det som fremkom i intervjuene utviklet de en 
foreløpig modell som forklarer hvordan og hvorfor ansatte bestemmer seg for taushet 
(Ibid. 2003:1467). De hevder at ansatte forventer bestemte konsekvenser hvis de sier fra 
og bestemte konsekvenser hvis de tier. Modellen viser hvordan sosiale og relasjonelle 
implikasjoner knyttet til det å si fra fratar ansatte muligheten for medvirkning. Det er 
utfordringer knyttet til at dynamikken som genererer taushet er skjult og vanskelig å få 
grep om. De hevdet at det eksisterer en kollektiv forståelse blant ansatte om at det er 
uklokt å si fra om arbeidsrelatert kritikk og klokt å tie, og spør hvordan dette læres (Ibid 
2003:1465). Denne forståelsen er i følge dem et resultat av en uformell læringsprosess der 
ansatte lærer normer og verdier som regulerer hva det kan sies noe om og hva som bør 
ties (Ibid 2003:1456). 
 
Dersom den ansatte hadde lite erfaring og lav posisjon i organisasjonen, og 
organisasjonen var hierarkisk med en lite støttende organisasjonskultur og forholdet 
mellom den ansatte og overordnede var preget av manglende nærhet, ville 
sannsynligheten for taushet være stor. Grunnen til det var, i følge Milliken, Morrison og 
Hewlin (2003), en kombinasjon av forventinger om at det å si fra ikke ville utgjøre noen 
forskjell i forhold til det kritikkverdige og forventninger om negative konsekvenser av å 
bryte taushetsnormen. De fant at ansatte blant annet hadde lært å forvente at det var en 
mulighet for at de kan bli utsatt for hevn eller straff, ødelagte relasjoner, bli stemplet på 
en negativ måte og at det å si fra kan få negative følger for andre enn dem selv (Ibid 
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2003:1467). Det empiriske grunnlaget for artiklene er lite. De har intervjuet 30 personer 
fra flere forskjellige bransjer. Det er ikke et problem i seg selv, men blir det når resultatene 
presenteres som frekvensopptelling. De satset med andre ord på empiriske 
generaliseringer i stedet for teoretiske. Deres bidrag er viktig og sentralt fordi de 
sammenfatter en rekke funn og antyder at det har foregått skjulte læringsprosesser. Et 
læringsperspektiv kan og bør videreutvikles. Det gjør jeg i denne avhandlingen. Milliken, 
Morrison og Hewlin (2003) konsentrerer sine forklaringer om læring knyttet til frykt. Det 
er grunn til å anta at det foregår lignende læringsprosesser i forhold til taushet som 
kommer av ettergivenhet og et ønske om å være høflig, lojal og profesjonell. Det trengs å 
inkorporeres i en modell for å bedre forståelsen av hvordan den skjulte policyen for 
taushet ser ut.   
 
Nancy Berlinger (2003) hevder at det finnes en ’hidden curriculum’, en skjult læreplan 
som lærer medisinstudenter at de skal tie om medisinske feil hos leger. I tillegg til vanlig 
undervisning har medisinstudenter praksis. Det er særlig gjennom dette møtet og 
erfaringer med det praktiske feltet at kunnskap om den skjulte læreplanen formidles. Den 
formelle læreplanen forplikter dem til å si fra om medisinske feil, mens den skjulte 
læreplanen formidler at det er taushet som gjelder. Gjennom møte med eksempler 
kommer det frem at det er fortielse av feil som er den praksisen som utøves og belønnes 
av deres mentorer og veiledere. Hun hevder at det medisinske utdanningssystemet er 
kjent med utfordringene i forbindelse med den skjulte læreplanen, og hvordan den 
informerer studenter om hvordan de skal forholde seg til egne og kollegers feil. Berlinger 
(2003:82) hevder at studentene gjennom den skjulte læreplanen blant annet lærer hvordan 
de kan snakke om kritiske hendelser helt til en ”tabbe” blir til en ”komplikasjon”. Da 
lærer de å stoppe. Det viktigste av alt i denne læreprosessen er at de lærer at feil ikke skal 
fortelles til pasienten. I følge Berlinger er det ansatte som driver selve opplæringen av de 
nye medisinstudentene. Det er derfor grunn til å anta at det finnes en slik skjult læreplan 
som ansatte utsettes for når de er ferdig utdannet. Berlinger hevder at det generelt finnes 
en ’hidden curriculum’ i den medisinske kulturen som oppmuntrer ansatte til å skjule feil 
og frykte avsløringer (Ibid 2003:88).    
 
Bryant (2003) gjorde en narrativ analyse av ansattes fortellinger om 
organisasjonsendringer og forklarer taushet hos ansatte med at det er noe de lærer blant 
annet gjennom fortellinger som har det budskapet at det å si fra er en destruktiv handling 
som leder til at man mister ansvar og karrieremuligheter.  Hun fant også at det ble fortalt 
historier om at taushet gir bedre karrieremuligheter. Hun valgte å gjøre undersøkelsen i en 
avgrenset geografisk region i Australia istedenfor bestemte organisasjoner og industrier 
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(Ibid 2003:2). Det styrker etter min mening denne studien, fordi den således løftes til et 
generelt nivå. Hun hevder at der hvor det finnes taushet hos ansatte om arbeidsrelatert 
kritikk, der finnes det fortellinger av det slaget hun nevner. Disse fortellingene gir ansatte 
uformelle læringserfaringer. Hun nevner ikke noe om en skjult læreplan som fortellingene 
inngår i, men påpeker felles trekk ved de fortellingene som kan være med på å forklare 
taushet hos ansatte.  
 
Dette viser at taushet har blitt forklart med forhold knyttet til at det foregår 
læringsprosesser i organisasjonene. Felles for undersøkelsene som er presentert i dette 
avsnittet, er at de peker på at det foregår uoffisielle, uformelle og skjulte læringsprosesser 
som bør forklares bedre. Dette forklaringsperspektivet ligger til grunn for denne studien, 
men jeg forsøker samtidig å inkorporere andre forklaringer.    
 

Etikk og moral 

De ansattes taushet kan også forklares med henvisninger til hva som er rett og galt av 
ansatte å gjøre i bestemte situasjoner. Med det menes at det finnes normative teorier om 
hva som er rett og galt i forhold til hvorfor ansatte bør tie om arbeidsrelatert kritikk.  
 
Lojalitet er den vanligste normative forklaringen på taushet hos ansatte. I følge norsk lov 
har arbeidstakere en lojalitetsplikt til arbeidsgiver. Spørsmålet er hva det vil si å være lojal.  
 
En av de meste refererte bøkene i tilknytning til lojalitet er; Exit, Voice & Loyalty av 
Hirschman (1970). Han studerte hva folk gjorde dersom de var kritiske til en 
organisasjon. Utgangspunktet for undersøkelsen var hva kunder gjorde hvis de var 
misfornøyde med et produkt eller en tjeneste. Han trakk paralleller til ansatte og borgere 
som var kritiske. Han argumenterte for at det fantes tre handlingsalternativ når man 
hadde kritikk; exit, voice og acquiescence. Med ’exit’ menes at man kommer seg ut eller 
bort fra organisasjonen. Som kunde avslutter man kundeforholdet, som ansatt avslutter 
man ansettelsesforholdet som forbindes med det kritikkverdige. Med ’voice’ menes at 
man sier fra for å endre på det kritikkverdige. Hirschman hevder at dette er den mest 
lojale handlingen en kritiker kan gjøre. I følge han er det da kritikeren har organisasjonens 
interesse i fokus og ikke ved ”aquiescence”, som betyr ettergivenhet, passivitet og også 
taushet. ”Aquiescence” kan i noen tilfeller også innebære at ansatte verbalt uttrykker 
enighet eller at alt er i orden selv om det ikke er det. Han forklarer taushet hos ansatte 
med at de er likegyldige og uengasjerte, dvs. illojale mot organisasjonen (Hirschman 
1970:31). Jo mer lojal en ansatt er, jo mer vil han eller hun være tilbøyelig til å si fra for å 

 
 

27



få endret på det kritikkverdige som ødelegger for organisasjonen selv om det er risikofylt 
å si fra.  
 
Det kan se ut som at aktørene i arbeidslivet har misforstått Hirschman og betrakter 
taushet om arbeidsrelatert kritikk som det mest lojale handlingsalternativet (Dowding mfl. 
2000:447). Eksempler på det finnes i Stortingsmelding nr. 26 (2003 – 2004:112), der det 
presenteres en veiledende liste med kriterier for vurdering av lojaliteten i ansattes ytringer 
om arbeidsrelatert kritikk. Der står det blant annet at ansatte som har arbeidsoppgaver 
som går ut på deltakelse i politisk pregede rådgivnings- og utredningsoppgaver ikke kan 
ytre seg fritt uten å bryte lojalitetsplikten. Ansattes deltakelse i utvalg og arenaer for 
medvirkning kan også føre til en slik lojalitetsplikt. Videre er det et kriterium for lojalitet 
at man framsetter ytringer på vegne av seg selv såfremt man ikke er tillitsvalgt eller 
formelt sett representerer andre. I følge denne veiledningen kan det ikke anses som lojalt 
av ansatte å fremsette ytringer som gjelder noe annet enn eget arbeidsfelt eller om egen 
arbeidsplass. I veiledningen for lojalitet tas det også med at tidspunktet for når ytringen 
faller kan være et tegn på lojalitet. Med det menes at det er illojalt å komme med ytringer 
på feil tidspunkt i forhold til aktuelle beslutningsprosesser altså om det skjer før en sak er 
ferdig utredet eller en avgjørelse er fattet, eller etter at utredningen er avsluttet og 
beslutningen er truffet. Å komme med ytringer i etterkant oppfattes som mer lojalt i følge 
denne veiledningen (Stortingsmelding nr. 26 (2003 – 2004:112)).  
 
Det som umiddelbart kan sies er at Hirschman opererte med en forholdsvis unyansert 
definisjon av lojalitet. Han definerte det som troskap mot organisasjonen (Hirschman 
1970:82). Forskning på varslere viser at ansatte kan ha mindre lojalitet til virksomheten og 
mer lojalitet til selve bransjen eller industrien (Peruchi mfl 1980). Ansatte kan være mer 
lojale mot en profesjonsrelatert etikk, offentlig etikk eller egenetikk (Skivenes og Trygstad 
2005:60, Lundquist 1998:151). Med egenetikk menes egne oppfatninger om hva som er 
rett og galt. Det finnes med andre ord lojalitetskonflikter som Hirschmans definisjon av 
lojalitet ikke tar høyde for. Men som grunnleggende holdning har Hirschman et positivt 
bidrag. Det bør være i organisasjonens interesse at for eksempel profesjonsrelatert etikk, 
offentlig etikk og egenetikk ivaretas på en forsvarlig måte.  
 
Det er nyttig å oppklare misforståelser knyttet til lojalitet, men jeg syns det er vanskelig å 
inkorporere normative forklaringer av taushet i utviklingen av en helhetlig 
forklaringsmodell for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. De som vil si fra om 
arbeidsrelatert kritikk befinner seg ofte i et dilemma som involverer en lojalitetskonflikt. 
Kjennetegnet ved dilemmaer er at det ikke er åpenbart hva som er rett og galt. Jeg ser på 
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dette som en variabel som gjør seg gjeldende når ansatte reflekterer over sine 
handlingsvalg i forbindelse med at han eller hun er kritisk, men jeg vil ikke ta stilling til 
hva som er rett og galt av den enkelte å gjøre.  
 
Vanligvis reguleres de normative aspektene klart og tydelig i et lovverk, men når det 
gjelder dette med lojalitet og lojalitetsplikt så er det et ulovfestet område i Norge. Det vil 
si at det er opp til aktørene i arbeidslivet å få informasjon og forståelse av hva det vil si. 
Det finnes noen retningslinjer, noen rettsavgjørelser og noen uttalelser fra 
Sivilombudsmannen, men i praksis forgår denne overføringen av kunnskap på en 
uformell og skjult måte. Dette utgjør grunnlaget for forskningsspørsmål og avgrensning i 
denne avhandlingen.  
 

Forskningsspørsmål og avgrensning 

I det første kapittelet viste jeg at det finnes et gap mellom intensjon og realitet når det 
gjelder åpenhet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. I dette kapittelet har jeg vist at 
taushet hos ansatte har blitt forklart med forhold knyttet til organisasjon og styring, 
ansatte og grupperelasjoner mellom dem, skjulte læringsprosesser og til gjeldene etikk og 
moral. Det er viktig å presisere at det er et utvalg av litteratur på området som her er 
presentert og at det ikke på noen måte er uttømmende. Konklusjonen er at teoriene bare 
gir delvis tilfredsstillende forklaringer på hvorfor ansatte har taushet om arbeidsrelatert 
kritikk hos ansatte. De er enten for ensidige ved at de utelater sentrale forhold eller 
mangler et helhetlig perspektiv. Noen har lagt for mye vekt på kvantitative metoder, mens 
andre har analysert intervjumateriale uten å dra nytte av den allerede eksisterende 
litteraturen på området. I stedet for å avvise de forskjellige forklaringene vil jeg heller 
inkorporere dem i en mer helhetlig forklaringsmodell. Et overordnet mål med dette 
prosjektet er derfor å bidra til forbedrede forklaringer av hvorfor ansatte tier om 
arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. 
  
I litteraturen jeg har presentert fremgår det at det finnes en skjult læringsprosess som kan 
forklare at ansatte har taushet om arbeidsrelatert kritikk. På grunnlag av de teoretiske 
forklaringene som er presentert konkluderer jeg med at det finnes en uoffisiell ’hidden 
curriculum’ for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte, som vi har liten oversikt og 
kunnskap om. Jeg deler oppfatning om at det er avgjørende å ha kunnskap om denne 
uformelle læringen for å kunne forstå og forklare hvorfor ansatte tier om kritikk. 
Utgangspunktet eller hypotesen i denne avhandlingen er således at det finnes en skjult 
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policy for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte som jeg velger å kalle Curriculum 
Silentium. Forskningsspørsmålet som drives i avhandlingen er:  

 
Hvordan ser Curriculum Silentium; den skjulte policyen for taushet om 
arbeidsrelatert kritikk hos ansatte ut?  

  
For å belyse dette forskningsspørsmålet har jeg brukt to grunnleggende datakilder. Det 
ene er allerede eksisterende litteratur på området, det andre er empiri fra en åpen 
casestudie mellom en grunnskole, et sykehjem og en fabrikk i prosessindustrien. Det er 
viktig å ha forankring i både teori og empiri for at forklaringene av et fenomen skal bli 
best mulig. Det å ha empiri fra tre forskjellige organisasjoner har også gjort det mulig for 
meg å komme nærmere en bransjeuavhengig forklaring på taushet om arbeidsrelatert 
kritikk hos ansatte. Dersom jeg bare hadde brukt teori er det en fare for at jeg ville funnet 
forklaringer som ikke var relevante og omvendt. Dersom jeg bare hadde forholdt meg til 
empiri så ville jeg med liten sannsynlighet kunnet løfte forklaringene lenger enn det som 
allerede var gjort. Jeg brukte kvalitative metoder som intervju og observasjon for å få 
dybdekunnskap.  
 
Jeg har min grunnutdanning innen pedagogikk. Det er et flerdisiplinært fag med en 
disiplin som er unik; didaktikk. Didaktikk betyr læren om planlegging og gjennomføring 
av undervisning. Hensikten her er å få helhetlig forståelse av læring. For mitt analytiske 
formål i dette prosjektet fant jeg det nødvendig å bearbeide og tilpasse den tradisjonelle 
didaktiske relasjonsmodellen (Bjørndal og Lieberg 1977) slik at den ble mer anvendelig for 
problemstillinger knyttet til læring i arbeidslivet. Metoden har jeg kalt kritisk didaktisk 
relasjonsanalyse. Det er en analytisk metode som kan ha overføringsverdi for analyser av 
skjult eller uformell opplæring av forskjellig karakter. Det kan for eksempel brukes til å 
analysere uformelle policyer for diskriminering på grunnlag av kjønn, hudfarge, seksualitet 
eller kulturell bakgrunn. Det er ikke så vanlig å bruke et didaktisk teorigrunnlag i 
arbeidsvitenskap og organisasjonsforskning. Mange vil kanskje mene at jeg heller burde 
brukt begreper som organisasjonskultur og sosialisering for å belyse uformell læring. 
Begrepene har mange overlappende aspekter, men jeg har likevel mine grunner for å 
bruke en didaktisk teoretisk ramme. Sosialiseringsbegrepet blir ofte brukt om uformell 
læring og utvikling hos barn, ungdom og voksne for en tidsbegrenset periode. Jeg ser ikke 
på den skjulte læringen i dette tilfellet som noe som avsluttes. Den skjer kontinuerlig. 
Læring av uformelt innhold mot uformelle mål blir ofte forstått som et individuelt eller 
personlig og kontekstuelt fenomen innen sosialiseringsteorien (Jacobsen 2003:39). Jeg 
oppfatter de uformelle læringsprosessene i denne sammenhengen som kollektive og 
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ganske faste, selv om de ikke er formelle. I likhet med sosialiseringsperspektivet legger jeg 
til grunn at læring er et sosialt fenomen.  
 
Organisasjonskulturperspektivet bruker jeg ikke i analysen, blant annet fordi jeg oppfatter 
det som diffust og lite håndfast. Jeg ser ikke helt hvordan man ved hjelp av teorier om 
organisasjonskultur kan komme i posisjon og sette inn tiltak for å motvirke 
taushetsbringende prosesser i arbeidslivet. Både formell og uformell læring er likevel et 
kulturelt fenomen som påvirkes av organisasjonskulturen, den nasjonale kulturen og den 
kulturen som følger globaliseringen. Jeg har sett at det er mange trekk ved den uformelle 
læringen som ligner en planlagt og formell læringsprosess. Jeg ser derfor på det som et 
interessant tankeeksperiment å lage en analytisk konstruksjon av uttrykk for en skjult 
policy for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte som om det var planlagt. Det 
didaktiske teorigrunnlaget er dessuten unikt for det utdanningsvitenskapelige fagfeltet, 
som jeg har min grunnutdanning i. Jeg ser en mulighet for at det kan være et positivt 
bidrag til det flerdisiplinære forskningsfeltet som arbeidsvitenskap er.  
 
Jeg fokuserer spesielt på hva som kan ligge til grunn for at ansatte har taushet om kritikk 
internt, det vil si i kommunikasjon med overordnede i virksomheten. Jeg avgrenser med 
andre ord mot forklaringer av hvorfor ansatte tier om kritikk i den offentlige debatten. Jeg 
tenker som så at mekanismene som hindrer ansatte i å delta i den offentlige debatten på 
mange måter er en forsterkning av det som fører til taushet internt i organisasjoner.  
 
Overordnede kan også ha taushet om arbeidsrelatert kritikk. I mange tilfeller deler de den 
samme kritikken som de ansatte har. I andre tilfeller har de kritikk mot ansatte som for 
eksempel er knyttet til deres holdninger eller utførelse av arbeid. Det er et interessant 
tema i seg selv, men i denne sammenhengen skal jeg konsentrere meg om de ansattes 
taushet overfor overordene. Det er viktig ikke å fokusere for bredt når man gjør en 
kvalitativ undersøkelse. Da finnes det en fare for at man likevel ikke kommer i dybden 
kunnskapsmessig.  
 
Terskelen for å si fra internt skal normalt være lavere enn for å si fra eksternt. Dersom 
ønsket om varsling er reelt bør det derfor legges bedre til rette for gode 
kommunikasjonsrutiner for intern kommunikasjon og intern offentlighet. I denne 
avhandlingen hevder jeg at det finnes skjulte taushetsbringende prosesser i organisasjoner 
som lærer ansatte å forholde seg tause om arbeidsrelatert kritikk også internt. Jeg hevder 
at det finnes en skjult policy som ansatte uformelt innføres i. Læringen skjer kanskje også 
ubevisst. Jeg hevder også at både kolleger og overordnede aktivt bidrar i læringen. Det er 
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med andre ord ikke en skjult policy som ensidig initieres ovenfra i organisasjoner. 
Ansvaret for endring ligger således hos ansatte, så vel som hos ledelsen. En følge av den 
skjulte policyen for taushet, er at virksomheter og offentligheten avskjæres fra genuine 
meningsuttrykk og informasjon som kan ha stor betydning for sikkerhet, utvikling, 
forbedring av prosesser, etisk forsvarlige arbeidsprosesser osv. Dette utgjør en trussel mot 
tilstrebing av rasjonalitet i arbeidslivet (Habermas i Vetlesen 2006:4). Et grunnleggende 
premiss for rasjonalitet er at det kan avgis begrunnelser om hvorfor man mener at 
beslutninger har gyldighet. Et annet grunnleggende premiss er at handlinger, praksis og 
beslutninger i prinsippet må kunne kritiseres. Rasjonalitet er med andre ord nært knyttet 
til det å være sosial og kommunikativ også om det som ikke fungerer. Å nekte å la seg 
kritisere eller avstå fra å begrunne det man gjør, er i følge Habermas det samme som å 
erklære seg som irrasjonell eller ikke tilregnelig (ibid 2006:4). Vi liker å tro at arbeidslivet 
vil tilstrebe rasjonalitet. Da er det avgjørende at ansatte må kunne si fra om kritikk.  
 
I min søken etter å belyse forskningsspørsmålet; Hvordan ser Curriculum Silentium; den 
skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte, ut?, så konsentrerer jeg 
meg først og fremst om det som foregår i arbeidsorganisasjonene. Jeg avgrenser derfor 
mot en behandling av hvordan makrofaktorer som for eksempel arbeidsmarkedet, 
globalisering og New Public Management som også kan ha innflytelse på ansattes taushet 
om arbeidsrelatert kritikk. Det trekkes med i analysen i den grad de kommer til uttrykk i 
organisasjonene.  

 

Bokens oppbygning 

For å belyse forskningsspørsmålet; Hvordan ser Curriculum Silentium; den skjulte policyen for 
taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte ut? så presenterer jeg i kapittel 3 først de tre 
organisasjonene som utgjør det empiriske grunnlaget for analysene i avhandlingen. Det er 
en grunnskole, et sykehjem og en fabrikk i prosessindustrien. Designet og 
fremgangsmåten for undersøkelsen fremkommer i tillegg til mine ambisjoner om teoretisk 
generalisering. Å forske på skjulte sammenhenger innebærer flere utfordringer. I kapittel 4 
drøftes dette samtidig som jeg presenterer løsningen jeg valgte for dette prosjektet. Jeg 
argumenterer for at Curriculum Silentium kan beskrives ved hjelp av en analytisk 
fremgangsmåte som jeg har kalt Kritisk didaktisk relasjonsanalyse.   
 
I kapitlene 5 – 8 presenteres og beskrives Curriculum Silentium; hvordan den skjulte 
policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte ser ut. Innholdet i hver av de 
didaktiske kategoriene presenteres i et eget kapittel. I kapittel 5 presenteres målet med 
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Curriculum Silentium. For å tydeliggjøre målene presenteres en modell som viser fem 
ulike faser i taushetsbringende prosesser. De fem er trigging av kritikk, refleksjon over 
handlingsvalg, voiceloop, taushet og avledet oppmerksomhet. Målet for Curriculum 
Silentium er at ansatte skal tie om arbeidsrelatert kritikk og avlede oppmerksomheten om 
nødvendig. I kapittel 6 presenteres innholdet som formidles i Curriculum Silentium. Den 
uformelle læringen lærer ansatte at det finnes en ekskluderingsrisiko hvis de sier fra, at det 
er en rangordning i organisasjonen som må følges, at det finnes hellige kuer i 
organisasjonen, at det å tie er lojal atferd og at taushet om kritikk er kjønnsmerket atferd. 
I kapittel 7 presenteres formidlingsstrategiene som brukes i Curriculum Silentium. Jeg 
skiller mellom en truende, ignorerende og feelgood formidlingsstrategi som kommer til 
uttrykk i tilknytning til ritualer, ansettelsesforholdet, medvirkning og utøvelse av 
styringsretten. I kapittel 8 presenteres motivasjonsgrunnlaget for taushet hos ansatte. I 
tillegg til Van Dyne mfl. (2003) ettergivne, prososiale og defensive motiv introduseres et 
motiv som kalles passivt aggressivt. Til sammen utgjør kapitlene 5 – 8 konklusjonen på 
forskningsspørsmålet; Hvordan ser Curriculum Silentium; den skjulte policyen for taushet om 
arbeidsrelatert kritikk hos ansatte, ut? Jeg forklarer hvordan de ulike didaktiske kategoriene 
virker på hverandre i et gjensidig vekslingsforhold fortløpende under beskrivelsen av de 
forskjellige kategoriene. Det er et sentralt poeng i all didaktisk relasjonstenkning at de 
ulike kategoriene både er en konsekvens og i et påvirkningsforhold med de andre 
kategoriene.  
 
I avslutningskapittelet, kapittel 9, oppsummerer jeg funnene i denne studien og drøfter 
hvordan kunnskapen kan anvendes i praksis og for videre forskning.    
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Kapittel 3 En grunnskole, et sykehjem og en fabrikk i prosessindustrien 

Da jeg introduserte doktorgradsprosjektet i grunnskolen, som var den første 
organisasjonen jeg var i, hadde jeg bare vage planer om hva jeg skulle undersøke. I 
informasjonsbrevet til skolen trakk jeg frem tre punkter som jeg var interessert i: 
  

1. Hadde de arbeidsrelatert kritikk? Hvordan var det relatert til arbeidsprosessen?  
2. Hva var de opptatt av i forhold til demokrati, ytringsfrihet og medvirkning i sin 

organisasjon?   
3. Hvordan opplevde de sine muligheter til å si fra om arbeidsrelatert kritikk? 

 
Jeg hadde et eksplorerende og induktivt utgangspunkt, fordi jeg ville forfølge det 
respondentene var mest opptatt av og holde åpent hvordan ting kunne henge sammen. I 
grunnskolen var det sterke motsetninger mellom de ansatte og de overordnede. For meg 
var det derfor viktig å intervjue både lærere og de som hadde arbeidsgiveransvar. Det var 
viktig for å få et så balansert bilde av situasjonen som mulig. For meg var det også viktig, 
fordi jeg på dette tidspunktet ville ha et bredest mulig bilde av de tre punktene jeg ville 
fokusere på. De første intervjuene jeg gjorde var med en sekretær på den ene skolen og 
områderektor. Deretter observerte jeg områderektor på jobb i to dager. Hovedhensikten 
med de første intervjuene og observasjonen var å få et overblikk over organisasjonen og 
omorganiseringen de nettopp hadde vært gjennom.  
 
Jeg valgte å gjøre åpen, men ikke deltakende observasjon. Jeg fulgte en mellomleder som 
hadde ansvar for tre forskjellige skoler i to dager. Arbeidsdagene besto stort sett i 
møtevirksomhet. Alle vi møtte ble informert om at jeg var med for å observere. Jeg deltok 
ikke aktivt fordi jeg var der for å lære. Det hadde nok blitt en mer naturlig setting at jeg 
deltok, særlig på møter med få deltagere. En innvending mot åpen observasjon er at folk 
ikke vil oppføre seg naturlig og prøver å tilfredsstille den som observerer. Det er vanskelig 
for meg å si om det var tilfelle når jeg observerte. Observasjonene ble gjort før 
intervjuene. Notater fra observasjonen ble skrevet ut og behandlet som vanlig data. 
 
Siden områderektor hadde ansvar for tre skoler fikk jeg et lite innblikk i forholdene ved to 
andre skoler også. Da jeg skulle gjøre mine første intervju på skolen jeg hadde valgt ut, ble 
jeg møtt med skepsis av fagforeningen. Den forsvant i løpet av det første intervjuet, og 
jeg fikk god hjelp til å gjøre avtaler med flere lærere. Jeg lærte at det var viktig å avklare 
med både arbeidsgiver og fagforening fra starten av. Til sammen intervjuet jeg 
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kommunalsjef, områderektor, sekretær, avdelingsleder og åtte lærere i skolen. I tillegg 
hadde jeg observasjonsnotater fra to dager. Undersøkelsene ble gjennomført våren 2006.   
 
De tre interesseområdene viste seg å være gode utgangspunkt. De ansatte hadde mye 
kritikk som var relatert til arbeidsprosessen. De hadde sagt fra om kritikken på en rekke 
forskjellige måter. Flere hadde etter hvert gitt helt opp å si fra, fordi det ikke betydde noe 
fra eller til. Noen turte ikke å si fra, fordi de var redd for jobben sin. Jeg ville vite mer om 
de ansattes taushet om kritikk og bestemte meg for å gjøre dette til hovedfokus for det 
videre arbeidet. 

En komparativ casestudie med vekt på kvalitativ metode  

Jeg valgte å bruke kvalitativ metode, fordi det allerede var gjort en del kvantitative 
undersøkelser av utbredelsen av taushet om kritikk. Målet med dette prosjektet var å få 
dybdekunnskap om sammenhenger og dynamikk i arbeidsorganisasjoner som kunne lede 
til at ansatte ble tause om arbeidsrelatert kritikk. Ved bruk av kvalitativ metode regnet jeg 
med at jeg ville få innsikt i taushetens natur, art eller vesen. Ved å konsentrere meg om et 
lite utvalg av respondenter og case ville jeg kunne gå i dybden med dem for å finne fram 
til en helhetlig og utviklingsbar teori om hva det er i arbeidsorganisasjoner som kan føre 
til at ansatte har taushet om arbeidsrelatert kritikk (Danemark mfl 2003:286). 
   
Jeg valgte derfor et intensivt design (Jacobsen 2000:73). Med det menes at det er 
forholdsvis mange variabler som undersøkes, men få enheter som svarer. Gjennom et 
intensivt design er det mulig å få mange nyanser og detaljer i kunnskapen.  
 
I forbindelse med intensive design anbefales avgrensete casestudier slik at man kan 
komme i dybden. Jeg vurderte en stund å velge ut ekstreme case der ansatte hadde blitt 
presset til taushet. Det hadde vært mulig fordi det var flere varslingssaker som hadde fått 
offentlighetens søkelys på seg. Skivenes og Trygstad (2005) valgte denne framgangsmåten 
i kombinasjon med en kvantitativ undersøkelse. Faren ved å bruke ekstreme case er at de 
kan bli oppfattet som så spesielle at det kan bli vanskelig å vise hvilken relevans de har for 
en vanlig ansatt i vanlige organisasjoner. Når det er snakk om varsling kan det være snakk 
om veldig spesielle forhold som for eksempel lovbrudd eller spesielt farlige situasjoner. 
Jeg valgte derfor å gjøre en avgrenset casestudie bestående av tre normale organisasjoner; 
en grunnskole, et sykehjem og en fabrikk i prosessindustrien. Valget kan likevel sies å 
være teoretisk styrt på den måten at ett av utvalgskriteriene var at det måtte ha vært en 
omorganisering i organisasjonen i løpet av de to siste årene. Bakgrunnen for det var at jeg 
forventet at det ville være litt mer arbeidsrelatert kritikk i en organisasjon som hadde 
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omorganisert i løpet av de to siste årene enn i organisasjoner som ikke hadde gjort det. En 
annen teori som lå bak valget av en casestudie som dette, er at de kommunikasjonsvanene 
som er i en normal organisasjon under normale omstendigheter vil bli forsterket i 
eventuelle krisesituasjoner. Det betyr at det som presenteres i denne avhandlingen 
sannsynligvis vil komme kraftigere til uttrykk i kritiske situasjoner. 
 
Når man gjennom retroduksjon forsøker å beskrive de grunnleggende vilkårene for at noe 
skal være hva det er, så anbefales det at man legger opp komparative studier (Danemark et 
al. 2003:205). Jeg ble opptatt av å beskrive hvordan skjulte taushetsbringende prosesser 
kunne komme til uttrykk. Jeg valgte å studere tre organisasjoner som jeg antok var uttrykk 
for den strukturen jeg ville beskrive, samtidig som de ellers er svært forskjellige. Våren 
2007 bestemte jeg meg derfor for å gjøre en mer avgrenset og fokusert undersøkelse i to 
andre organisasjoner. Jeg valgte et sykehjem og en fabrikk i prosessindustrien som hadde 
gjennomført en omorganisering eller flere i løpet av de siste to årene. En annen 
organisasjon innen kommunal sektor i en annen kommune enn den skolen var i, ville 
kunne belyse i hvilken grad det jeg fant i skolen var uttrykk for skoler som organisasjon 
og den spesielle kommunen. Fabrikken ville kunne belyse om taushet om arbeidsrelatert 
kritikk var spesielt for kommunal sektor eller om det kunne finnes visse likhetstrekk der. 
En fare er at man generaliserer til privat sektor på grunnlag av fabrikken. Det advares det 
herved imot, fordi det finnes en rekke organisasjoner innen privat sektor der forholdene 
kan fortone seg annerledes enn i fabrikken. 
 
Designet som er valgt for denne studien gir bare grunnlag for analytisk generalisering. 
Med det menes at man generaliserer til en teori i motsetning til en populasjon (Yin 1994).  
Det som fremkommer i denne studien kan ikke sies å være representativt for verken 
sykepleiere, lærere eller operatører som yrkesgrupper eller for sykehjem, skoler eller 
prosessindustrien som organisasjoner. Det er heller ikke grunnlag for å generalisere til 
offentlig sektor på grunnlag av det som fremkommer om de to offentlige organisasjoner i 
denne undersøkelsen. Hensikten med dette prosjektet var først og fremst å gi et bidrag til 
utvikling av teori om taushetsbringende prosesser i arbeidslivet. Utvalget av case måtte 
derfor først og fremst være representativt i forhold til forskningsspørsmålet og innholdet i 
det jeg ønsket å utvikle teori om. Det vil si at det som her fremlegges må forstås som et 
innspill om hvordan ting henger sammen med utgangspunkt i de tre organisasjonene jeg 
har vært i. Så blir det opp til senere forskningsprosjekter å finne ut om dette stemmer i 
andre typer organisasjoner og om det er begrepsmessig holdbarhet.   
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Sammenligningsgrunnlaget for de tre virksomhetene er teorien om Curriculum Silentium. 
En sammenligning av tre så forskjellige case er fruktbart fordi selve sammenligningen gir 
et empirisk grunnlag for å sortere bort tilfeldige forskjeller, slik at det blir mulig å komme 
fram til det som er felles og mer generelt (Danemark mfl. 2003:205). Enkelte ville kanskje 
anbefalt en streng komparativ casestudie for å gjøre analysearbeidet enklere. Jeg fant ikke 
det hensiktsmessig av flere grunner. For det første hadde jeg ikke et like eksplorerende 
utgangspunkt for hva jeg ville undersøke da jeg gjorde undersøkelsene på sykehjemmet og 
i fabrikken. Jeg visste hva jeg ville fokusere på. For det andre er det en risiko ved strenge 
komparative opplegg at det samme opplegget for undersøkelsen med intervjuene og 
observasjonen ikke vil passe i den aktuelle organisasjonen. Når hensikten er å se på 
forskjellige organisasjoner, så er det naturlig at datainnsamlingen også er forskjellig. På 
sykehjemmet var det for eksempel ikke et markert motsetningsforhold mellom ansatte og 
overordnede slik det var på skolen. Jeg så derfor ikke noe behov for å gjøre intervju med 
avdelingsleder for å få balanse i fremstillinger. For det tredje er det en viss fare for at man 
må fullføre intervju for å oppnå det riktige antallet selv etter at det var nådd metning i 
materialet. Det siste poenget er at sammenligningen av de tre casene måtte skjedd etter 
bestemte kriterier. I mitt prosjekt ble kriteriene først tydelige som et resultat av 
undersøkelsen i de tre organisasjonene.  
  
På sykehjemmet gjennomførte jeg intervju med fem sykepleiere. Jeg fikk omvisning på 
sykehjemmet av assisterende avdelingssykepleier ved den ene avdelingen. På fabrikken 
intervjuet jeg direktøren og fem operatører. Intervjuet med direktøren ble gjort som en 
del av prosessen for å få godkjenning til å gjøre undersøkelsen. I fabrikken og på 
sykehjemmet introduserte jeg prosjektet på denne måten:  
 

Bakgrunnen for prosjektet er at flere undersøkelser signaliserer at mange ansatte 
ikke har eller bruker sine muligheter til å si fra om arbeidsrelatert kritikk. Dette til 
tross for at ansatte i Norge har et godt rettsvern og at flere og flere arbeidsgivere 
uttrykker at de vil ha dialog og åpenhet i sine organisasjoner. Gjennom dette 
forskningsprosjektet forsøker jeg å finne ut hva ansatte oppfatter som sine 
muligheter til å fremme arbeidsrelatert kritikk og i hvilken grad de ser på dem som 
gode og anvendelige muligheter til å si fra. Jeg bruker ikke tall og skjemaer for å 
finne ut av dette, men samtaler med ansatte i både offentlige og private 
organisasjoner. Jeg lurer derfor på om du har lyst og mulighet til å bli intervjuet i 
forbindelse med dette prosjektet. Intervjuet krever ingen forberedelser, det er din 
opplevelse og forståelse av din arbeidssituasjon og dine muligheter for å si fra, som 
er av interesse. Du og det du snakker om vil bli anonymisert. Informasjonen som 
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kommer frem vil bli brukt som råmateriale for utvikling av teori i en 
doktorgradsavhandling.  

 
Jeg brukte diktafon ved alle intervjuene bortsett fra ett, da jeg rett og slett hadde glemt 
den igjen i bilen. Bruken av diktafon kan ha en negativ effekt på intervjusituasjonen, 
særlig i starten. Jeg opplevde ved et par anledninger at den som ble intervjuet kom med 
ytterligere opplysninger etter at diktafonen ble slått av. Likevel er det et praktisk 
hjelpemiddel som det er vanskelig å klare seg uten. Den sikrer en riktig gjengivelse av det 
som har blitt sagt. Jeg gjorde uansett notater om det som skjedde før og etter intervjuene. 
Intervjuene var på mellom 30 og 90 minutter. Noe som ville gjort det vanskelig å huske 
eller notere alt som kom fram.  
 
Jeg måtte ta høyde for at det jeg skulle spørre om, kunne være følsomt for respondentene 
og for organisasjonen. Alle ble spurt om de var kritisk til noe i sin virksomhet. Det å ha 
arbeidsrelatert kritikk kan være risikofylt, og flere av intervjuene bar preg av ansatte som 
ville sikre seg. Forsikring om anonymitet både for den enkelte og for virksomheten ble 
derfor spesielt viktig i denne sammenhengen.  
 
Jeg har nå introdusert de tre organisasjonene og designet for den empiriske undersøkelsen 
som ligger til grunn for denne studien. Jeg skal nå gå litt nærmere inn på likheter og 
forskjeller mellom de tre casene når det gjelder organisasjonsstruktur og 
organisasjonskultur.  

Organisasjonsstruktur 

Kjernevirksomheten i de tre organisasjonene er rimeligvis ganske forskjellige. Skolen og 
sykehjemmet har en ikke-profitterende kjernevirksomhet. Det vil si at de ikke selger 
tjenester eller produkter i den hensikt å få et størst mulig økonomisk overskudd for 
organisasjonen. Kjernevirksomheten i de to organisasjonene er likevel vesensforskjellige 
på den måten at de i skolen driver med undervisning av elever i alderen seks til tolv år, 
mens de på sykehjemmet gir medisinsk omsorg og pleie til pleietrengende pasienter. 
Majoriteten av pasientene var eldre mennesker som ikke kunne klare seg i sitt eget hjem, 
samtidig som de ikke var syke nok til å være innlagt på sykehus. 
 
Skolen var organisert i tre team. Det ene jobbet med småskoletrinnet, dvs. første, andre 
og tredje trinn. Det andre teamet jobbet med mellomtrinnet, dvs. fjerde, femte og sjette 
trinn. Det tredje teamet jobbet med praktiske og estetiske fag som kunst og håndverk og 
musikk. De samarbeidet også på tvers av team. Teamene involverte både lærere og 
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assistenter. En klasse besto av mellom tjuefem og tretti elever. Ledelsen hadde ved en 
omorganisering blitt redusert. Før omorganiseringen var det en rektor og en inspektør ved 
skolen. Etter omorganiseringen var det en avdelingsleder og en områderektor som hadde 
lederansvar for tre andre skoler i tillegg. Organisasjonsstrukturen var uklar. De involverte 
visste ikke hvem som hadde ansvar for hva nesten ett år etter at omorganiseringen var 
gjennomført.     
 
Sykehjemmet var organisert i tre avdelinger. To langtidsavdelinger med til sammen 26 
pasienter, og en korttidsavdeling.  Den ene langtidsavdelingen var lukket og besto av 
demente pasienter. Her var bemanningen høy i forhold til antall pasienter. Den andre 
langtidsavdelingen besto av sterkt pleietrengende pasienter. Den besto av femten 
pasienter der ti satt i rullestol og var avhengig av mye hjelp. Syv av de femten pasientene 
var totalt hjelpetrengende. Det innebar blant annet at de ikke kunne løfte armene. De 
måtte ha hjelp til å spise, drikke, kle på seg, av seg, skifte bleier osv. Den siste pasienten 
fikk ikke stått opp før halv tolv på formiddagen, fordi de ved maksimal bemanning var 
fire på dagvakt. Normalt sett var det fire pasienter de ikke rakk å stelle før frokost. 
Korttidsavdelingen hadde pasienter som ikke var fullt så avhengige av hjelp til å dekke 
primærbehov. I gjennomsnitt hadde pasientene seks til syv diagnoser som var under 
behandling ved oppholdet.  
 
Felles for kjernevirksomheten i skolen og på sykehjemmet er at lærerne og sykepleierne 
utøver et emosjonelt yrke som fordrer både deres fysiske og emosjonelle nærvær 
(Hochschild 2003). Yrkesutøvelsen krever ansatte som kan oppdrive et emosjonelt 
overskudd for å kunne utføre jobben på en tilfredsstillende måte overfor elever, pasienter 
og pårørende. Å være kritisk går utover det emosjonelle overskuddet. Flere lærere og 
sykepleiere fortalte at de derfor brukte en del krefter på å avlede oppmerksomheten fra 
det kritikkverdige. 
 
I fabrikken var kjernevirksomheten knyttet til produksjon av et baseprodukt som inngår i 
fremstilling av en rekke andre produkter. Selve produksjonen var kjemisk. De hadde 
sluttprodukter av flere kvaliteter inkludert ett nisjeprodukt som de var alene om på 
verdensbasis. Arbeidet med produksjonen ble knyttet til oppsyn med produksjonsutstyret 
og rengjøring av anlegget når de skulle produsere en annen kvalitet. De hadde en egen 
vedlikeholdsavdeling som hadde som hovedoppgave å vedlikeholde produksjonsutstyret 
og rette opp feil ved anlegget. Det var et betjent lager i tilknytning til både vedlikehold og 
produksjon. I tillegg var det et pakkeri som tok seg av pakking og lasting av det endelige 
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produktet. Av anonymitetshensyn kan jeg ikke gå ytterligere inn i detaljer ved 
produksjonen.  
 
Fabrikken hadde amerikanske eiere og ble finansiert delvis av egen produksjon, og av det 
internasjonale konsernet som de inngikk i. Fabrikkens utgifter var i norske kroner, mens 
salget var i amerikanske dollar. Dette gjorde at de ble avhengige av en god dollarkurs og et 
godt marked i tillegg til effektivitet i produksjonen for at fabrikken skulle gå med 
overskudd. De hadde ikke gått med overskudd de siste fem årene. En likhet mellom de 
tre organisasjonene var derfor knapphet på ressurser.  
 
Knapphet på ressurser i skolen og på sykehjemmet kom blant annet til uttrykk ved 
vikarstopp. Ansatte måtte være sykemeldt i mer enn to uker før de fikk tillatelse til å sette 
inn vikar. Det var det offentlige ved kommunen som finansierte skolen og sykehjemmene. 
Formelt sett blir kommunene betraktet som eiere av de to institusjonene. Ved sykefravær 
på mer enn to uker så overtar staten utgiftene til vikar. Enkelte kommuner søker å leve 
opp til sparsommelighetsdyden i det offentlige ethos ved å si nei til vikarer de første to 
ukene.  I skolen var ressursknappheten også synlig på bygningsmassen og umoderne 
teknologisk utstyr. På sykehjemmet var ressursknappheten først og fremst synlig gjennom 
lav bemanning i forhold til arbeidsmengden. I fabrikken gikk ressursknappheten utover 
investeringer i ny teknologi og vedlikehold i tillegg til at bemanningen var redusert til et 
minimum.   
 
Når det gjelder egenskaper hos de ansatte i de tre organisasjonene vil jeg trekke fram at 
fabrikken var sterkt mannsdominert, sykehjemmet sterkt kvinnedominert, mens skolen 
hadde en heterogent sammensatt stab. Skolen var den eneste organisasjonen der jeg ikke 
fikk utsagn om at atferd knyttet til det å si fra om arbeidsrelatert kritikk kunne være 
kjønnsmerket. Organisasjoner som er kvinnedominert eller mannsdominert kan ha en 
høyere bevissthet og oppmerksomheten om kjønnsmerket atferd.   
 
Utdanningsnivået til lærerne og sykepleierne er omtrent det samme, 3 - 4 års 
høgskoleutdanning. De hadde en overordnet posisjon i forhold til hjelpepleiere og 
omsorgsarbeidere på sykehjemmet og i forhold til assistenter i skolen. Hvis jeg skulle 
intervjuet ansatte med tilsvarende utdanningsnivå i fabrikken, så måtte jeg ha intervjuet 
ingeniørene som også har 3 - 4 års høgskoleutdanning og er overordnet operatørene. Jeg 
anså nærhet til kjernevirksomheten som viktigere enn utdanningsnivå. Ingeniørene i 
fabrikken hadde mindre med produksjonen å gjøre. Jeg valgte derfor å intervjue 
operatører som hadde fagbrev.  
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De tre organisasjonene er alle organisert etter en konsernlogikk. Skolen hadde en 
avdelingsleder som lå under en områderektor som hadde ansvar for tre skoler. 
Kommunen hadde flere områderektorer utover dette. Disse skulle alle rapportere til den 
kommunale sjefen for skole og kultur. Sykehjemmet var organisert med en 
virksomhetsleder ved hvert sykehjem i hele kommunen. De skulle alle rapportere til den 
kommunale sjefen for helse. Fabrikken hadde en direktør som skulle rapportere til det 
internasjonale kontoret i Europa på lik linje med de andre fabrikkene. Det internasjonale 
kontoret skulle rapportere til de amerikanske eierne.  
 
Ansettelsesforholdene varierer litt i de tre organisasjonene. Sykepleierne og operatørene 
jobber skift. Sykepleierne jobber dag-, kvelds- eller nattskift. Operatørene jobber intensivt 
noen uker før de får langfri. Lærerne har en kortere kjernetid tidlig på dagen og fleksibel 
arbeidstid ellers.  Lærerne har en lengre ferie, mens operatørene aldri får lengre fri enn 
langfri som er innarbeidet i turnusen. Sykepleierne har rett til fem ukers ferie. 
Operatørene fortalte om velvilje i forhold til avspasering, mens sykepleierne fortalte at det 
nærmest var umulig å få avspasering, og det ble krevd at de skulle jobbe overtid. En 
sykepleier fortalte at hun kjente igjen nummeret fra arbeidsgiver og lot være å ta 
telefonen. Det var ikke sosialt akseptert å svare nei på forespørsler om overtid.  
 
På sykehjemmet hadde flertallet av sykepleierne deltidsstillinger. I skolen og fabrikken var 
det vanligst å ha full stilling.  
 
Fagforeningen hadde litt ulik rolle i de tre organisasjonene. Norsk sykepleierforbund 
representerte sykepleierne, Utdanningsforbundet representerte lærerne og 
Prosessindustriens landsforening og LO representerte operatørene. Sykehjemmet var 
organisert med en plasstillitsvalgt som også var fagforeningsrepresentant. På skolen og i 
fabrikken var de organisert med en klubb. Disse var aktive og hadde ukentlige møter og 
oppfattet at de hadde innflytelse på mer enn bare lønnsforhold. På sykehjemmet var det 
liten aktivitet i fagforeningen når det ikke var lønnsoppgjør. De opplevde ikke at de hadde 
særlig innflytelse på arbeidsprosessen. I fabrikken var det en lang tradisjon for 
fagforening, men holdningene hadde endret seg. De opplevde at fagforeningens 
innflytelse var minimal etter at fabrikken fikk amerikanske eiere.  
 
Av andre former for representasjon hadde alle organisasjonene et internkontrollsystem 
for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS), et arbeidsmiljøutvalg og linje i organisasjonen der 
arbeidsgiver har en representant på hvert ledd.   
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Organisasjonskultur 

Hofstede (1991) setter opp fire dimensjoner for vurdering av kultur: maktavstand, 
usikkerhetsvegring, individualisme/kollektivisme og maskulinitet /femininitet. De er 
opprinnelig ment for å forklare nasjonale kulturers innflytelse på organisasjonskultur, men 
jeg fant dem anvendelige for å forklare noen sentrale dimensjoner ved 
organisasjonskulturene i de tre virksomhetene jeg har gjort undersøkelser i.  
 
Tabell 3.1 Tabell som viser kulturelle likheter og forskjeller mellom de tre virksomhetene i denne studien. 

 Grunnskolen Sykehjemmet Fabrikken 

Maktavstand Ja Nesten ikke Ja 
Usikkerhetsvegring Ja og nei Ja Ja 
Individualisme/kollektivisme Individualisme Individualisme Kollektivisme 
Maskulinitet /femininitet Begge Feminin Maskulin 
 
 
Spørsmålet om maktavstand handler om hvor stor avstand det er mellom sjefer og 
underordnede. Hvor mye makt tillates det at sjefene utøver? På sykehjemmet var det kort 
avstand mellom sjefer og underordnede på virksomheten og det ble tillatt stor grad av 
maktutøvelse. De som jobbet på dagtid jobbet ofte sammen med avdelingssykepleier. 
Virksomhetslederen hadde også en åpen dør selv om kontoret hennes lå i en annen etasje 
enn vaktrommene. Her var terskelen for å si fra lavere enn overfor den kommunale sjefen 
og politikere i fagspesifikke utvalg og bystyret. Samtidig som sykepleierne sa at det var lett 
å si fra på virksomhetsnivå, fortalte de om grunner til ikke å gjøre det også. En av dem var 
blant annet at de ønsket å beskytte nærmeste leder mot ubehag fordi de kjente henne 
godt. En annen var at de følte at det var uhøflig å klage på ”hennes” hus. I tillegg til at det 
var gjort vedtak om vikarstopp hadde det blitt vedtatt at en sentral stilling skulle fjernes. 
Dette skjedde uten at kritikken ble fremmet i særlig grad. Jeg tolker det som høy toleranse 
for overordnedes maktutøvelse.  
 
På skolen var det blitt større avstand mellom rektor og de underordnede etter den siste 
omorganiseringen. Det var en av de tingene lærerne var mest kritisk til. De var vant til nær 
kontakt mellom arbeidsgiver og ansatte og stor grad av medvirkning. Uklarhet om hvem 
som hadde ansvar for hva bidro kanskje til at maktavstanden ble oppfattet som større enn 
den egentlig var. Det høye konfliktnivået bidro også til at avstanden økte og at 
kommunikasjonen var preget av aggressivitet fra begge sider. Konfliktnivået tolket jeg 
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også som et uttrykk for lav toleranse for overordnedes maktutøvelse uten tilstrekkelig 
medvirkning fra ansatte.  
 
I fabrikken var det også større maktavstand enn på sykehjemmet. Det kan blant annet ha 
historiske årsaker. Fabrikken var en organisasjon der motsetningene mellom operatører, 
formenn, ingeniører og administrasjon har lange tradisjoner. Dette kom blant annet til 
uttrykk ved at operatører, ingeniører og administrativt ansatte ikke spiste ved samme bord 
eller i samme rom. Avstanden ble opprettholdt fra begge sider. Det virket også som om 
maktavstanden var ufrivillig, fordi de hadde flere ganger vedtatt at de skulle spise 
sammen. Toleransen for maktutøvelse hos overordnede uten særlig medvirkning fra 
ansatte så likevel ut til å være der. De viktigste avgjørelsene ble fattet i andre land, 
Tyskland og USA. Toleransen kan således oppfattes som blandet med maktesløshet og 
ettergivenhet.    
 
Usikkerhetsunnvikelse handler om i hvilken grad man oppmuntres til å ta risiko. Det å si 
fra om kan innebære en risiko. Jeg har vurdert de tre virksomhetene i forhold til dette 
med usikkerhetsunnvikelse i forhold til den felles oppfatningen kolleger hadde om man 
burde unnvike en slik risiko. På sykehjemmet virket det som om at det skulle mye til før 
man av kolleger ble oppmuntret til å ta risiko knyttet til det å si fra. Selv institusjonalisert 
innrapportering var det en viss motstand mot. Blant lærerne på skolen var dette todelt. 
Midlertidig ansatte ble helt klart oppfordret til ikke å utsette seg for noen som helst form 
for usikkerhet av kolleger. Ansatte i fast stilling i en del av organisasjonen som ikke så ut 
til å være utsatt for omorganisering, ble sterkt oppfordret til å ta risiko. Jeg fikk høre 
eksempler på lærere som hadde sendt personlige mailer direkte til områderektor med 
detaljert kritikk. Dette ble også forklart med at det var tradisjon for å ta en slik risiko i 
læreryrket. Det ble trukket fram eksempler fra andre verdenskrig da lærerne var en av de 
yrkesgruppene som gjorde tydelig motstand. Spørsmålet er om de egentlig utsatte seg for 
risiko, så lenge de hadde en trygg stilling. Risikoen for personlig ubehag i forbindelse med 
å fremme kritikk var absolutt til stede. I fabrikken ble de heller ikke oppfordret til å 
utsette seg for usikkerhet med å si fra av kolleger. Presset for unnvikelse av usikkerhet lå 
både i arbeiderkollektivet og i de overordnedes posisjon. Dette henger sammen med at 
fabrikken hadde en sterk kollektivistisk kultur som er den neste dimensjonen.  
 
Noen kulturer er individualistiske og legger vekt på den enkeltes muligheter, mens andre 
er kollektivistiske og legger større vekt på fellesskapet enn på den enkelte. Det 
kollektivistiske kom tydeligst til uttrykk i skolen og på fabrikken. På fabrikken var det 
tydelig gjennom arbeiderkollektivet som blant annet la føringer som at operatører ikke 
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skulle stikke seg fram ved å si fra. De hadde også utviklet en teori om at de måtte holde 
sammen på den lille fabrikken mot de uregjerlige globale kreftene. Dette gjorde at det i 
noen tilfeller var lik argumentasjon fra sjefer og operatører.  
 
På skolen hadde fagforeningen en rekke påbud til sine medlemmer om at de skulle nekte å 
delta i møter og ikke skrive under på ting der medvirkningen ikke hadde vært tilstrekkelig. 
Begrunnelsen var at det gikk ut over dem alle. Det ble også sett på som en illojal handling 
å søke stillingene som ble utlyst i forbindelse med omorganiseringsprosessen, fordi 
fellesskapet hadde vært imot omorganiseringen. Det ble oppfattet som individualistisk å 
søke disse stillingene fordi man da tok mer hensyn til egen karriere enn fellesskapets 
interesse. Tanken kan ha gått ut på at hvis ingen hadde søkt stillingene så kunne heller 
ikke omorganiseringen gjennomføres.  
 
Kulturen sykepleierne imellom på sykehjemmet vil jeg karakterisere som individualistisk 
på grunn av et par ting som fremkom i intervjuene. For det første hadde et stort flertall av 
sykepleierne deltidsstillinger. De fremsto som forholdsvis lite inkludert i organisasjonen 
og mer som satellitter som bare var delvis involvert hver for seg i begrensede perioder.  
For det andre opererte sykepleierne på sykehjemmet sjeldent sammen med andre 
sykepleiere. De var ofte alene i utøvelsen av arbeidet som sykepleier, enten som 
vaktledere for sitt skift eller som eneste sykepleier på hele huset. Den siste tingen som 
gjorde at jeg fikk inntrykk av at det var hovedsakelig et individualistisk preg på kulturen 
var at fagforeningen først og fremst hadde gjennomslag og betydning for sykepleierne når 
det gjaldt lønn. Dette betyr ikke at det var slik sykepleierne ønsket å ha det. Flere uttrykte 
at de ønsket et større faglig fellesskap å inngå i.  
 
Grunnskolen var heterogent sammensatt og hadde en kultur som var både maskulin og 
feminin. Sykehjemmet hadde en kultur som først og fremst var preget av femininitet, 
mens kulturen på fabrikken var mer maskulin.   

 

Analytiske utfordringer og koding  

Analytisk forenkling av den informasjonsrikdommen som en komparativ casestudie kan 
gi, kan være en utfordring. Jeg startet analysene allerede i intervjusituasjonen og fortsatte 
under transkriberingen. Jeg fikk hjelp til å skrive ut fem av intervjuene. De andre valgte 
jeg å skrive ut selv, for å få størst mulig nærhet til intervjuene og for at analysearbeidet 
skulle komme godt i gang tidlig. Etter at intervjuene var skrevet ut la jeg de inn i et 
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program for kvalitativ analyse som heter Atlas. Det er en programvare som i stor grad 
legger opp til at man skal bruke analysemetoder influert av grounded theory (Glaser og 
Strauss 1978 og Strauss & Corbin 1990).  
 
Hensikten med den første analysen var først og fremst å bryte ned det empiriske 
materialet til analytiske enheter. Jeg hadde også en fordel av at jeg hadde tre relativt små 
case.  Siden intervjuene var ustrukturerte og samtalepregede fant jeg det nødvendig å 
starte med en åpen substansiell kodning (Danemark et al 2003:242). Med det menes å 
identifisere utsagn i intervjuene som kan knyttes til egenskaper og dimensjoner i begreper. 
I figur 3.1 vises et eksempel på et utsagn som ble kodet som kritikk: 

  
Figur 3.1 Denne figuren viser et eksempel på et utsagn som ble kodet som kritikk.  

 
Det grunnleggende verktøyet for teoribygging er kodningsprosedyrer. Ved hjelp av de to 
basisstrategiene; å stille spørsmål og å gjøre sammenligninger kan man gjøre analytiske 
forenklinger. Etter hvert som jeg jobbet med dette ble det klarere og klarere hvilke 
begreper som fanget innholdet i utsagnene best. Ved gjennomgang av resten av materialet 
knyttet jeg koden eller begrepet til alle utsagn som stemte med dets egenskaper og 
dimensjoner. Etter at jeg hadde gjort det, spurte jeg om det fantes noen forskjeller eller 
likheter mellom utsagnene som kunne tilsi at koden burde nyanseres eller at nye koder 
burde opprettes. Nye koder kan være helt nye kategoriseringer av meninger eller det kan 
være en aksial kodning (Watt Boolsen 2006:129). Med aksial kodning menes at det 
opprettes en underkategori av koden på grunnlag av egenskaper eller dimensjoner i 
utsagnet.  
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I arbeidet med kodene var jeg avhengig av å bruke metoder for memosskriving, hvilket 
både Glaser og Strauss (1978), Miles og Huberman (1994)og Layder (1998:58) anbefaler. 
Med memos menes at man hele tiden skriver hva som menes med den aktuelle koden og 
hvorfor enkelte ting faller innenfor koden og hvorfor andre ting ikke gjør det. Mine 
memos ble lagret direkte til kodene i Atlas. Beskrivelsene var da bare et lite klikk unna 
under kodningsprosessen.  
 
Etter hvert som jeg gjennomførte åpen koding fikk jeg flere og flere utsagn jeg kunne 
bruke den samme koden om. I figur 3.2 vises tre eksempler på mer overordnede koder 
som fanger opp tre forskjellige utsagn fra tre forskjellige intervju.  

 
Figur 3.2 Her er eksempler på utsagn som er kodet som henholdsvis ettergivenhet, ekskluderingsrisiko 
og feelgood.  

 
I den første boksen vises tre utsagn som alle kodifiseres som ettergivenhet. Den andre 
boksen viser tre utsagn som ble kodifisert som ekskluderingsrisiko. Den tredje boksen 
viser tre utsagn som ble kodifisert som feelgood. De tre utsagnene er her tatt med som 
eksempel, for flere koder fantes det langt mer enn tre utsagn. Pilene mellom boksene viser 
at en prosess med åpen koding spretter fra tema til tema. Det er også en prosess som 
varer lenge, helt til det oppstår en slags metning. Med det menes at man ikke finner noe 
mer nytt. På denne måten fikk jeg flere og flere overgripende koder. Trusler, 
maktesløshet, taushet, avledet oppmerksomhet og hellige kuer er noen flere eksempler på 
koder som kom av den åpne kodingen.  
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Etter at jeg hadde holdt på med den substansielle kodingen en stund fikk jeg behov for å 
gjøre teoretisk koding. Teoretiske koder angir hvordan begrepene kan henge sammen. 
Glaser og Strauss (1978) har utviklet noen begrepsfamilier som fungerte som nyttig 
veiledning i min prosess.  I følge Glaser og Strauss (1978) er kausalitet, konsekvenser og 
vilkår den første overgripende koden man bør tenke på når man holder på med teoretisk 
koding (Danemark mfl. 2003:243). Begrepsfamiliene knyttet til prosess og strategier og 
handlingsmotiv viste seg å være mest nyttige i analysen. I den første stiller man spørsmål 
som hva er relasjonen mellom ulike begrep i form av stadier, steg, faser, forløp, 
overganger osv. Dette var utgangspunktet for utviklingen av den modellen som forklarer 
målet med den skjulte policyen for taushet som presenteres mer omstendelig i kapittel 6. 
De ulike fasene i en taushetsbringende prosess ble kodet som: kritikk trigges, refleksjon 
over handlingsvalg, voiceloop, taushet om arbeidsrelatert kritikk og avledet 
oppmerksomhet.  
 
For å forstå de ansattes motivasjon og strategier med taushet stilte jeg spørsmålene i den 
fjerde begrepsfamilien til Glaser og Strauss (1978). Der stilles spørsmål som relaterer 
motiv til handling. Jeg fant at ansatte hadde taushet som var motivert av ettergivenhet, 
prososialitet, defensivitet og passiv aggressivitet. Dette utgjør grunnlaget for de ansattes 
motivasjon for taushet i den skjulte policyen for taushet. For mer utførlig beskrivelse, se 
kapittel 9.         
 
Teoretisk koding er et eksempel på koding som er selektiv og ikke åpen. Det fører også til 
en ny utfordring når det gjelder analysearbeidet. Finnes det allerede eksisterende teori som 
kan belyse mitt forskningsspørsmål? Hvis ja, hvordan kan jeg dra nytte av den?   

 

Allerede eksisterende teori som datagrunnlag  

Strauss og Corbin (1998:12) hevder at teori som oppstår fra data ligner virkeligheten mer. 
Layder (1993) kritiserer grounded theory inspirerte analyser for å ha en empirisk slagside. 
Han hevder at empirien tillegges for stor vekt og at betydningen av generell teori overses. 
Danemark mfl. (2003:249) hevder at det mest fruktbare er å prøve å få til en kombinasjon 
av en relativt åpen koding av det empiriske materialet og bruke allerede eksisterende teori 
som en ressurs. De hevder at koding uten veiledning av teoretiske begrep risikerer å bli 
nærsynt, opplagt og naiv.   
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På det aktuelle feltet for denne avhandlingen er det begrenset med forskning som 
forklarer hvorfor ansatte tier. Jeg har funnet det nødvendig å bruke det som var på feltet i 
tillegg til enkelte teorier om beslektede temaer for å belyse mitt forskningsspørsmål. Etter 
at jeg hadde gjort den første kodingen, hadde jeg en lengre periode der jeg leste 
forskjellige teorier som kunne belyse funnene og som kanskje hadde utviklet ting videre 
allerede. Jeg vil derfor trekke fram at allerede eksisterende teori på en måte utgjør et 
selvstendig datagrunnlag for avhandlingen. Jeg har brukt det åpent og kanskje også 
respektløst for få en helhet i analysene av mine funn. Analysen av ulike 
motivasjonsfaktorer for taushet om arbeidsrelatert kritikk er et eksempel på at både 
empiri og teori vært et datagrunnlag. Etter at jeg hadde lest artikkelen til Van Dyne mfl. 
(2003) kunne jeg lettere identifisere defensive, prososiale og ettergivne motiv for taushet 
hos ansatte. Disse ble da mine koder. Men det var en form for motivasjon som denne 
teorien ikke omfattet. For eksempel så svarte en av mine respondenter at han ikke sa fra 
fordi han ventet på bedre tider. Med det mente han at de overordnede gjorde så mye galt 
at de snart ville falle for eget grep. Hvis han ikke sa fra, så ville prosessen få gå sin gang. 
Jeg tolket dette som motivert av passiv aggressivitet. Siden fant jeg en artikkel av Nelson 
mfl. (2005) om passiv aggressiv atferd i organisasjoner som kunne gi styrke til min 
analyse.  Det betyr at allerede eksisterende teori både har fungert som utgangspunkt for 
selektiv analyse og som støtte for analyser som ikke sto så sterkt.    
 
Jacobsen (2000:207) og Boolsen (2007:136) støtter også bruk av allerede eksiterende teori 
som datagrunnlag ved analyser av empirisk materiale.  
 
I kapittel 2 presenterte jeg teori som forklarer taushet hos ansatte med et 
læringsperspektiv.  Dette perspektivet ble viktig for å forklare den overordnede strukturen 
som funn ble testet ut i forhold til.  Miles & Huberman (1994:261) skrev: “We need to tie 
findings of our study to overreaching, across – more – than – one – study - propositions 
that can account for the “how” and “why” of the phenomena under study.”  
 
Det var særlig ett utsagn som utgjorde grunnlaget for å søke etter de overordnede 
forklaringsmodellene innen didaktisk teori, og det var dette: 
 

Ja, altså du blir jo skolert i det. Det er jo det første du hører det, når du kommer på 
skift. Det er sånn og sånn og sånn. Det blir du opplært til. Det er like viktig det, 
som å bli opplært til å kjøre en stasjon. Det er …. sånn er det bare! Du skal 
gjennom visse ritualer, men det er ikke så mye av det lenger nå, men det var helt 
ekstremt da jeg begynte her. Jeg var våt hver dag. 
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Det var slik at det i fabrikken hang vannslanger i produksjonslokalene som skulle brukes 
til rengjøring av produksjonsutstyret mellom produksjon av forskjellige kvaliteter. 
Operatøren fortalte meg at han visste hvordan ting hang sammen fordi han hadde fått en 
slags opplæring i det gjennom ritualer. Et av disse ritualene var at nyansatte ble spylt med 
vannslangene hver dag i en lengre periode. Spylingen ble ikke knyttet til noen spesiell 
atferd eller hendelser. Alle nye skulle gjennom det.  Han jeg snakket med hadde blitt våt 
hver dag i de første to ukene på jobb. Han kunne ikke oppgi noen grunn til at de sluttet å 
spyle han, men han visste at han var akseptert av kollegene da det tok slutt. Det at han 
brukte begrepet skolert syns jeg var interessant, fordi det hørtes så planlagt og bevisst ut. 
Han sa at det var like viktig å forstå de uformelle reglene for hva man kunne gjøre og ikke 
gjøre som å bli opplært til å utføre den formelle jobben. Bourdieu (1994:28) peker også på 
at det finnes en skjult helhet som de ansatte innstiftes til og som de definerer seg i forhold 
til. At det forekommer uformell, implisitt eller skjult læring av taushet hos ansatte i 
arbeidsorganisasjonen støttes av flere arbeidsvitenskapelige studier. Se for eksempel 
Milliken mfl. (2003), Adler og Kwon (2002), Bolino mfl. (2002), Ashford og Humphrey 
(1995) og Argyris og Schön (1978). Andre bruker begreper som organisasjonskultur, 
makt, kontroll eller organisasjonssosialisering om det samme (Lysgaard 2001, Bourdieu 
1996, Friedman 1977).  
 
I skolen virket det også som at det var en skjult helhet som lærerne definerte seg i forhold 
til. En lærer fortalte blant annet at de som ikke hadde fast stilling burde være mer 
forsiktige med å si fra, enn de som hadde fast stilling. En sykepleier fortalte meg at det 
virket som om at det var en forventning om at de ikke skulle si fra om kritikkverdige 
forhold, fordi de liksom skulle være snille engler som bare skulle gjøre jobben sin. Slik ble 
det at didaktisk teori kom inn som et overordnet teoretisk perspektiv å forstå det sett med 
implisitte innflytelser som fulgte av struktur og kultur.  

Sammenfatning  

I dette kapittelet har jeg presentert hvorfor jeg har gjennomført en komparativ casestudie 
mellom en skole, et sykehjem og en fabrikk i prosessindustrien. Jeg har forsøkt å forklare 
hvordan datainnsamlingen foregikk og hvilke vurderinger som ble gjort underveis. Det er 
visse likheter og forskjeller mellom de ulike organisasjonene. De har jeg forsøkt å vise ved 
å se nærmere på sentrale kategorier for organisasjonsstruktur og organisasjonskultur. I 
neste kapittel presenteres fremgangsmåten for de første analysene av det empiriske 
datamaterialet.       
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For å oppsummere de analytiske grepene som er gjort, så begynte jeg med åpen koding av 
det empiriske datagrunnlaget. Jeg fortsatte med en selektiv koding der allerede 
eksisterende teori ble inkludert som datagrunnlag. I neste kapittel presenteres utviklingen 
av en metode for Kritisk Didaktiske Relasjonsanalyse for å løse problemet med hvordan 
man kan få grep om skjulte sammenhenger og prosesser. Se figur 3.3. 
  

 
 
Figur 3.3 Analyseprosessen har vekslet mellom induktive og deduktive sluttledninger. Prosessen begynte 
med åpen koding, fortsatte med selektiv koding og ble til slutt analysert med kritisk didaktiske 
relasjonsanalyse for å vise Curriculum Silentium; den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert 
kritikk.   

 
Å beskrive sosiale fenomen på en objektiv måte er ikke mulig, men intersubjektivitet er et 
mål i samfunnsvitenskap. Med det menes at flere forskere kan være enige om at en 
beskrivelse er gyldig (Jacobsen 2000:206). Den kritisk didaktiske relasjonsanalysen som 
presenteres i neste kapittel legger forholdene godt til rette for etterprøvbarhet av analyser 
av skjulte og kompliserte forhold, slik at man kan finne ut om man er enig i beskrivelsen 
eller ikke.  
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Kapittel 4 Kritisk Didaktisk Relasjonsanalyse  

I det følgende presenteres et analyseverktøy og drøftingsperspektiv som jeg har utviklet 
for at vi bedre skal tilegne oss kritisk bevissthet om skjulte policyer i 
arbeidsorganisasjoner. Analyseverktøyet og drøftingsperspektivet kalles Kritisk Didaktisk 
Relasjonsanalyse og er utviklet med utgangspunkt i tre didaktiske teorier. Didaktikk er den 
pedagogiske disiplinen som omhandler formidling av kunnskap. Det vil si vitenskapen om 
planlegging og gjennomføring av formidling/undervisning. De tre didaktiske teoriene 
som utgjør grunnlaget for kritisk didaktisk relasjonsanalysen er Goodlads (1979) teori om 
forskjeller i læreplaners substansielle uttrykk, Jacksons (1968) teori om skjulte læreplaner 
eller Hidden Curriculum og Bjørndal og Liebergs (1974) teori om den didaktiske 
relasjonsmodellen videreutviklet av Engelsen (2006). I dette kapittelet presentes disse 
teoriene med de tilpasningene jeg har gjort for å peke ut de tre retningslinjene for en 
kritisk didaktisk relasjonsanalyse for analyse og drøfting av skjulte policyer i arbeidslivet. 
Selve analysen innebærer tre trinn: 
 

1. Identifiser forskjeller mellom policyformene.  
2. Konstruer den skjulte policyen analytisk, som om den var planlagt, i tråd med 

didaktiske kategorier for organisasjoner. 
3. Analyser relasjonen mellom de didaktiske kategoriene for en helhetlig forståelse. 

 

Fra læreplannivå til policyformer 

Jeg har allerede brukt begrepet policy ved flere anledninger. Med det forstår jeg det 
samme som en læreplan. En policy har til formål å formidle noe og påvirke læring og 
atferd, det samme har lærerplanen. I dagligtalen brukes læreplanbegrepet som regel i 
skolen. Det virker fremmed og er unaturlig å bruke i organisasjonssammenheng. Jeg 
erstatter det derfor med policybegrepet.  
 
Et grunnlagsproblem i all organisasjonsteori er hvorfor ting ikke blir som man har 
planlagt. Man kan ha de beste intensjoner og systemer, men så blir det annerledes likevel. 
I forhold til organisasjoner snakker vi ofte om formelle og uformelle sider i 
organisasjonen ofte med det resultat at det uformelle forblir noe udefinert. I didaktikken 
har Goodlad (1979) utviklet et begrepsapparat som er mye brukt for å forstå hvorfor 

 
 

51



læreplaner ofte oppfattes og realiseres på vesensforskjellige måter. Dette er en didaktisk 
teori som jeg mener har stor overføringsverdi til organisasjoner generelt.  
 
I skolen er det et utbredt problem at offentlig vedtatte lærerplaner realiseres på helt andre 
måter enn det er tenkt, hvis det skjer noen endring i det hele tatt. Når myndighetene 
vedtar nye læreplaner, fortsetter mange lærere å undervise slik de alltid har gjort. Goodlad 
(1979) forklarte dette med at læreplanen blir utsatt for påvirkning i løpet av prosessen og 
at den derfor får forskjellige substansielle uttrykk. Den kommer i følge han til uttrykk på 
fem forskjellige substansielle nivå; et ideologisk, formelt, oppfattet, operasjonalisert og 
erfart nivå (ibid). Han hevdet også at de ulike læreplanformene ble påvirket av hvilket 
organisasjonsnivå og dertil tilhørende aktører som forholdt seg til læreplanen. I tabell 4.1 
presenteres en skjematisk oppsummering av Goodlads teori om læreplanformer og 
aktørene som påvirker dem. 
 
Tabell 4.1 En oppsummering av Goodlads (1979) teori om forskjellige læreplannivå 

Organisasjonsnivå Aktør Læreplanform 

Vitenskapelig diskurs Forskere Den ideologiske læreplan  
Demokratisk valgte organ Regjering, Storting, 

kommunestyret 
Den formelle læreplan 

Kommune og virksomhet Skolesjefer og lærere Den oppfattede læreplan 
Klasserom Lærere Den operasjonaliserte læreplan 
Klasserom Elever Den erfarte læreplan 
 
Med den ideologiske læreplanen menes den ideelle curricula i vid forstand. Det vil si at den 
ikke er et resultat av politiske eller økonomiske kompromiss, men i tråd med ideer og 
overbevisninger om ideell undervisning. Et eksempel er idealet om at alle elever skal få 
tilpasset undervisning i norsk skole. Kontekstuelle forhold, som hvordan eller om det kan 
realiseres, vurderes ikke på dette nivået fordi implementeringen overlates til andre. Den 
ideologiske læreplanen fremkommer som oftest som vitenskapelige teorier om den ideelle 
undervisningens utforming, mål og kilder. Den ideologiske læreplanen påvirkes ikke av 
sosiopolitiske aspekter, i følge Goodlad (1979:355).  
 
Den formelle curricula er den offisielt vedtatte læreplanen. Det er dokumenter som er 
sanksjonert av demokratiske politiske institusjoner. Gundem (1991:33-35) hevder at den 
formelle curricula har tre funksjoner. Den skal reflektere, informere og veilede. Formelle 
læreplaner er, i følge henne, kulturelle produkter som reflekterer verdier og kunnskap 
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knyttet til tid og sted. De reflekterer vår tids syn på kunnskap, formidling, samfunn, læring 
og menneske. For det andre gir den formelle læreplanen informasjon fra regjeringen til 
skolene om hvilke retningslinjer og prinsipper de vil skal gjelde. Den tredje funksjonen er 
at den skal ha en regulerende funksjon og guide de som står nærmest den praktiske 
utførelsen av tjenesten. Med det menes at den formelle curricula for eksempel pålegger 
skoler og lærere å bruke bestemte metoder eller nå bestemte mål. Idealet om at alle elever 
har rett til tilpasset undervisning modereres i den formelle læreplanen, fordi det 
kontekstuelle får en større betydning. Målet om tilpasset undervisning er nedfelt for å 
signalisere verdier og veilede, men det presiseres at det er en kollektiv og ikke en 
individuell rettighet med unntak av de elevene som har krav på spesialundervisning. 
Formelle læreplaner foreligger som regel som et skriftlig dokument som er vedtatt av 
demokratiske institusjoner. Det er først og fremst samfunnet som setter sitt preg på den 
formelle læreplanen gjennom de demokratiske institusjoner som vedtar dokumentene.   
 
Den oppfattede læreplanen ble av Goodlad (1979) kalt; ”The curricula of the minds”. Med det 
menes rektoren og lærernes oppfatning av det som står skrevet og menes med planene. 
”What has been officially approved for instruction and learning is not necessarily what 
various interested persons or groups perceive in their minds to be the curriculum.” 
(Goodlad 1979:61). Han argumenterte for at læreplanen på dette nivået påvirkes av en 
rekke personlige og kulturelle forhold knyttet til institusjonene. Afdal (2006:61) trekker 
fram at selv noe så trivielt som hvordan lærere leser den formelle curricula, kan ha 
avgjørende betydning for hvordan den oppfattes. En oppfatning kan for eksempel være at 
retten til tilpasset undervisning bare gjelder for de som har krav på spesialundervisning. 
Her er man i enda større grad avhengig av konteksten undervisningen foregår i.  
 
Nivået for den operasjonaliserte læreplanen omfatter hvordan undervisningen instrueres og 
gjennomføres. Det er det skoler og lærere faktisk gjør med det de har oppfattet som 
lærerplanen. Tradisjonelt sett har man visst lite om det operasjonaliserte nivået. Det er litt 
av bakgrunnen for at det nå er økt krav om dokumentering av hva som faktisk foregår i 
skolen. I praksis kan det for eksempel innebærer at elevene undervises i gruppe med 
utgangspunkt i det læreren er vant til å gjøre eller liker.  
 
Med den erfarte lærerplanen menes de lærendes erfaring med operasjonaliseringen av den 
vedtatte læreplanen. Den erfarte læreplanen påvirkes av personlige, strukturelle og 
kulturelle forhold hos eleven. Med det menes at minoritetselever har andre erfaringer enn 
majoritetselever, at jenter har andre erfaringer enn gutter osv. Den erfarte læreplanen kan 
noen ganger samsvare med den formelle, mens de andre ganger ikke gjør det. Det kan 
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være vanskelig å identifisere erfaringer hos elevene som kan knyttes direkte til læreplanen, 
fordi mange faktorer spiller inn (Afdal 2006:62). Teorien om Hidden curriculum er et 
forsøk på å forklare hvorfor den erfarte læreplanen noen ganger er helt annerledes.  
 
Goodlads teori gir en fruktbar nyansering av den tradisjonelle distinksjonen mellom 
formelle og uformelle sider i organisasjoner. I denne forstand er det bare den erfarte 
planen som kan sies å være uformell, mens de andre nivåene er mer eller mindre formelle. 
Det ideologiske nivået kan også være uformelt i form av en overbevisning som følger 
tradisjonen eller historien. Jeg mener at denne teorien har stor overføringsverdi til læring i 
organisasjoner som ofte styres av en mer eller mindre formell policy.  
 
Arbeidsorganisasjoner er læringsarenaer der ansatte tilegner seg kunnskap. De som lærer 
bort er ikke lærere, men arbeidsgivere og ansatte. Man skulle kanskje tro at det var sjefene 
som lærte de ansatte, men som vi skal komme mye inn på i denne avhandlingen, så kan 
kolleger også være læringsagenter. En policy er overordnede prinsipper, rammer, 
nydanninger, kursendringer og omfordeling (Strand 2001:292). Det kan for eksempel være 
organisasjonens mål, retningslinjer for profesjonalitet, prinsipielle holdninger, 
virksomhetsfilosofi, ledelsesfilosofi, omorganiseringer, lover, styrevedtak osv. En policy er 
en slags plan for hva ansatte skal lære, hvordan de skal lære det og det er selvsagt noe de 
ansatte evalueres i forhold til. I følge Strand (2001:292) hevder han at policyer utformes 
på ulike nivå i organisasjonen. Det kan være skriftlige dokument, men også idealer og 
forventninger som ligger implisitt i organisasjonen. Strand beskriver ikke disse nærmere. 
Det kan også være forskjeller i hvordan ulike avdelinger i en virksomhet oppfatter en 
policy. Dersom vi bruker Goodlads teori analogisk, så kan vi skille mellom fem 
policyformer; en ideologisk, en formell, en oppfattet, en operasjonalisert og en erfart 
policy. Det kan også være forskjeller mellom dem. De forskjellige formene for policyer 
påvirkes av hvilket nivå i organisasjonen og de tilhørende aktørene og relasjonen mellom 
dem.  
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Tabell 4.2 Oversikt over de fem policyformene i Kritisk Didaktisk Relasjonsanalyse 

Organisasjonsnivå Aktør Policyform 

Organisasjonsteoretisk 
diskurs 

Forskere fra ulike 
forskningstradisjoner 

Den ideologiske Policy  

Demokratisk valgte organ Regjering, Storting, 
fagforening og 
arbeidsgiverforening 

Den formelle Policy 

Virksomhet Arbeidsgiver + 
representanter for 
arbeidsgiver 

Den oppfattede Policy 

Virksomhet  Arbeidsgiver + 
representanter for 
arbeidsgiver 

Den operasjonaliserte Policy 

Virksomhet  Ansatte Den erfarte Policy 
 
Den ideologiske policy utformes av teorier, ideer og overbevisninger om det ideelle 
arbeidsliv, den ideelle ledelsen, organiseringen og produksjonen. Tradisjonelt sett handler 
det om å kombinere effektiv måloppnåelse som til enhver tid defineres som god 
arbeidsgiverpolitikk. Det ideologiske nivået tar heller ikke her særlig hensyn til de 
kontekstuelle forholdene og hvordan det kan implementeres. Det er først når policyen 
formaliseres at de strategiske, forretningsmessige og andre samfunnsmessige forhold 
setter sitt preg på policyen. En formell policy forekommer derfor ofte som flere skriftlige 
dokument som er vedtatt av ett eller flere demokratiske organ. Arbeiderrettigheter 
reguleres blant annet av FN og lovgivningen i de enkelte land. Den formelle policy 
utformes derfor ikke av virksomhetene alene, men også av den samfunnsmessige 
konteksten den inngår i, som for eksempel avtaler med fagforeningen og lokale og 
sentrale politiske initiativ.  
 
Den oppfattede policy innbærer organisasjonsmedlemmenes oppfatning av den formelle 
policy. Det vil si at den påvirkes av den enkelte institusjon og de personlige og kulturelle 
forhold som finnes der. Mange organisasjoner har institusjoner i institusjonen. Det kan 
derfor være en fordel å legge til grunn at det institusjonelle, i vid forstand, påvirker den 
oppfattede policyen.  
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Operasjonaliseringen handler om hvordan policyen faktisk og konkret iverksettes i 
organisasjonen. Dette påvirkes igjen av personlige og kulturelle forhold i tillegg til de 
andre policyformene. Den erfarte policyen er ansattes erfaring med policyen, det er den 
effekten den har.  De ansattes erfaring med policyen kan være en helt annen, ofte fordi 
mål og strategier ikke understøttes tilstrekkelig i organisasjonen som helhet.  
 
I en kritisk didaktisk relasjonsanalyse så kan denne teorien brukes som grunnlag for å 
identifisere forskjeller mellom ulike policynivå. Det er en forutsetning at det er et gap 
mellom intensjon og realitet for at det skal være noe poeng å lage en analytisk 
konstruksjon av en skjult policy. Det kan være at organisasjonen har en likestillingsplan og 
at ansatte erfarer at den ikke praktiseres. Det kan også være etiske retningslinjer som for 
eksempel nulltoleranse for korrupsjon eller mobbing, men så foregår det likevel. Når det 
er dokumentert forskjeller i policyformene knyttet til organisasjonsnivå, kan man spørre 
om det finnes en skjult policy? Finnes det en skjult policy for taushet hos ansatte, for 
kvinnediskriminering, for korrupsjon eller for mobbing?  
 
Før jeg går videre med å presentere teorien om skjulte policyer så vil jeg bare minne om at 
jeg i kapittel 1 konkluderte med at det er et gap mellom intensjon og realitet når det 
gjelder åpenhet hos ansatte om arbeidsrelatert kritikk.    
 

Fra skjult læreplan til skjult policy 

Utgangspunktet for teorien om skjulte lærerplaner er distinksjonen mellom det planlagte, 
forventede og det som faktisk skjer. Det var pedagogen Phillip Jackson som først 
introduserte begrepet ’hidden curriculum’ i boken Life in Classrooms (1968). Det empiriske 
grunnlaget for teorien var undersøkelser av institusjonelle forventninger til undervisning, 
dens innflytelse på læring og personlighetstrekk hos studenter som gjorde det bra. Han 
studerte elevenes faktiske læringserfaringer og konkluderte med at det fantes en skjult 
læreplan som han mente bidro til å befeste den sosiopolitiske dynamikken.  

 
The crowds, the praise, and the power that combine to give a distinctive flavor to 
classroom life, collectively form a hidden curriculum which each student (and teacher) 
must master if he is to make his way satisfactorily through the school. (Jackson 
1968:33) 
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Den skjulte læreplanen formes både av lærere og studentene. Begrepet Hidden curriculum 
refererer vanligvis til inkonsistens i formelle planer og brukes ofte som kritisk perspektiv 
mot det som foreskrives i formelle planer. Men begrepet refererer også til de holdninger 
og verdier som utvikles i praksisfeltet. Disse holdningene og verdiene kan være et resultat 
av manglende bevissthet, hvilket pedagogen Silberman (1970) kalte ”mindlessness”. 
Holdningene og verdiene kan også være et resultat av at organisasjonsmedlemmene 
forledes til å tro at de er frigjorte og uavhengige av sosiopolitiske strukturer (Gress 
1988:325).  
 
Hva er kildene til den skjulte læreplanen? Ifølge Snyder (1979) er den skjulte læreplanen i 
høyere utdanning styrt av hva den institusjonelle erfaringen lærer studenter, fakultetet og 
administratorer å gjøre for å overleve i en verdistruktur, som kanskje avviker fra den som 
uttrykkes eksplisitt i den formelle læreplanen. 
  

The litany of abuses is all too familiar: Good teaching is talked about but sacrificed to 
other interests; testing one’s intellectual limits becomes less important than being best; 
the curriculum values free inquiry, but the institution values conformity. (Gress 
1988:326) 

 
Den svenske pedagogen Arfwedson (1985:26) brukte ikke begrepet Hidden curriculum, 
men skrev om skolekoder som påvirker lærernes tenkning og undervisning. Skolekoder 
ble i følge han etablert av tre forskjellige kontekster. For det første påvirkes den av 
skolesystemet eller systemkonteksten. Med det menes de holdninger og verdier som 
knyttes til bransjen. Videre påvirkes skolekodene av en ekstern kontekst som han knyttet 
til skolens nabolag. Til slutt trakk han frem at det finnes en indre kontekst ved hver enkelt 
institusjon. Den er knyttet til skolens historie og tradisjon og fremtrer mer eller mindre 
gjennom institusjonaliserte regler, forventninger og antagelser i det daglige livet ved 
skolen (Arfwedson 1985:28-30). På samme måte som en skjult læreplan, fører skolekoder 
til at det utvikles felles prinsipper for tolkning og handling blant lærerne. Han så ikke på 
skolen som determinert av konteksten den inngikk i. Skolene ble samtidig forstått som 
kontekstuelle ved at de inngår i en stadig interaksjon med de tre forskjellige kontekstene 
han trakk frem. Han mente heller ikke at alle lærere måtte være enige i prinsippene for 
undervisningsplanlegging og praksis for at man kunne si at det fantes en skolekode. Det 
holdt med at det finnes en viss grad av felles forståelse av sentrale kategorier (Arfwedson 
1985:32).     
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Oppsummert kan vi si at den skjulte læreplanen er en vid kategori som omfatter all 
uidentifisert og noen ganger ikke intendert kunnskap, verdier og overbevisninger som er 
en del av en læreprosess (Horn 2003). I kapittel 2 har jeg vist hvordan en rekke studier av 
taushet om arbeidsrelatert kritikk antyder at det foregår skjult læring i organisasjonene. Jeg 
kaller dette for en skjult policy. Den skjulte policyen påvirkes av den enkelte 
systemkontekst, ekstern kontekst, intern kontekst, arbeidslivet og media. Den skjulte 
policyen eksisterer parallelt med den formelle. Den kan noen ganger motvirke formelle 
planer og således være årsaken til at den oppfattede, operasjonaliserte og erfarte policyen 
blir helt annerledes enn forventet.  
 
Jeg har allerede argumentert for at organisasjonslæring styres av en policy og at den 
forekommer på de fem substansielle nivåene; det ideologiske, formelle, oppfattede, 
operasjonaliserte og erfarte nivå. Eksemplet fra fabrikken der vannslangen ble brukt i 
innstiftelsesritualer for nyansatte er et godt eksempel på at det oppfattede, 
operasjonaliserte og erfarte nivået kan være annerledes enn forventet. Struktur og kultur 
ligger implisitt i organisasjonen og gir læringserfaringer gjennom blant annet ritualer. Med 
den skjulte policyen overføres regler for å overleve i virksomheten. Det kan være etablerte 
vaner, kunnskaper, holdninger, ritualer og andre ting som tas for gitt.   
 
I skolen jeg undersøkte er det fortsatt slik at utgangspunktet for undervisning er at en 
lærer underviser en gruppe med ca. 25 elever. En lærer jeg intervjuet fortalte at han syns 
de var for få voksne per elev da han begynte som lærer for nesten tjue år siden. Den 
største skuffelsen han opplevde i forhold til jobben var at de fortsatt var like få. Han 
hadde opplevde å ha en del praksisstudenter og visste derfor hvor mye mer de kunne få til 
når de var flere voksne. Han fortalte om en samtale med en far som hadde gitt han dårlig 
samvittighet. Han hadde spurt han om hvor mange minutter han hadde brukt på sønnen 
sin den dagen. Selv om han hadde hatt han i seks timer måtte han tenke seg om før han 
kom fram til at det ikke hadde vært mer enn to og et halvt minutt direkte på han. Læreren 
jeg intervjuet fortalte at det ikke var noen vits i å si fra om dette til noen, fordi de levde i 
det han kalte den offentlige fattigdommen. Han hadde gjennom sin utdanning og praksis 
lært at den ideologiske policyen for effektivitet i skolen var å gjøre ting riktig eller bedre, 
fort, bruke minst mulig penger og sørge for kontinuitet slik at andre kunne overta eller tre 
inn. Han hadde erfart at det i realiteten bare handlet om å bruke minst mulig penger og tid 
og sjelden om å gjøre ting bedre og riktigere.  
 
At det forekommer uformell, implisitt eller skjult læring av taushet hos ansatte er 
dokumentert av flere forskere. Bourdieu (1994:28) påstår for eksempel at det finnes en 
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skjult helhet som de ansatte innstiftes til og som de definerer seg i forhold til. Han hevdet 
at det finnes en slags jernlov for sosiale skjebner, fordi grensene som settes for den 
enkelte gjennom kultur og struktur erkjennes av dem selv.  

 
En arving med respekt for seg selv oppfører seg som en arving, og arven arver ham, 
som Marx sa, det vil si at han investerer seg selv i tingene og blir selv tilegnet av 
tingene han har tilegnet seg (Bourdieu 1996:32).   
 

Kulturen og strukturen påvirker den enkelte gjennom symbolsk makt som utøves 
gjennom symbolsk kapital. Med det mente Bourdieu at en hvilken som helst egenskap, 
styrke, rikdom eller verdi som kan gjenkjennes og verdsettes vil ha virkning for individer. 
Det at ansatte har fått jobb, kanskje en mulighet for kompetanseutvikling eller et løfte om 
en lysende karriere kan føre til at ansatte opplever å stå i gjeld til arbeidsgiver. I følge 
Bourdieu (1996:88-89) vil anerkjennelsen av gjeld føre til takknemlighet som igjen er selve 
grunnlaget for at det symbolske skal ha virkning på individet.   
 
Randall Collins (1990) argumenterte for at det kontinuerlig foregår interaksjonsritualer 
som ivaretar den emosjonelle energien i en gruppe. På samme måte som 
innstiftelsesritualer har interaksjonsritualer sterk symbolsk kraft.  Med emosjonell energi 
menes at en følelse eller et humør deles i et sosialt fellesskap over tid. Humøret eller 
følelsen opprettholdes eller vedlikeholdes gjennom interaksjonsritualer (Collins 1990:32). 
Med det menes at gruppen kommer sammen med jevne mellomrom, at de motiveres av å 
være der og at det brukes virkemidler for å fange gruppens oppmerksomhet og for å 
skape bestemte følelser (Collins 1990:34-35). Garfinkel (1956) demonstrerte gjennom 
eksperiment at vi opprettholder konvensjoner, ikke fordi vi tror på dem, men fordi vi 
stadig unngår å stille spørsmål ved dem (Collins 1990:29). Det er et eksempel på at det 
læres eller instrueres ubevisst, i tillegg til at man bevisst ønsker å oppnå påvirkning. 
 
Den skjulte policyen påvirkes sterkt av organisasjonskoden. Med organisasjonskode 
menes her det samme som i Arfwedsons (1985:26) skolekodebegrep. Organisasjonskoden 
påvirker tenkningen til arbeidsgiver og de etablerte organisasjonsmedlemmene. 
Organisasjonskoden omfatter organisasjonens tradisjon, struktur og kultur som påvirker 
organisasjonen gjennom tre forskjellige kontekster. For det første påvirkes den av 
organisasjonssystemet eller systemkonteksten. Med det menes de holdningene og verdiene 
som forbindes med det systemet arbeidsgivere og ansatte inngår i. Det systemet kan 
variere med organisasjonstype og arbeidsprosessen som foregår. Videre påvirkes 
organisasjonskoden av en ekstern kontekst som først og fremst knyttes til de omgivelsene 
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organisasjonen befinner seg i. Den siste konteksten knyttes til det indre livet i den enkelte 
organisasjonen. Det er da snakk om organisasjonens historie og tradisjon slik den fremtrer 
mer eller mindre gjennom institusjonaliserte regler, forventninger og antagelser i det 
daglige virket. Organisasjonskoden fører til at det utvikles felles prinsipper for tolkning og 
handling hos arbeidsgiver og de etablerte medlemmene. Organisasjonene styres ikke 
fullstendig av dette, fordi de stadig er i interaksjon med omgivelsene.  
 
Nå har vi vært gjennom hvordan teorien om læreplannivåer ble til teorien om ulike 
policyformer og hvordan teorien om skjulte læreplaner ble til teorien om skjulte policyer. 
Spørsmålet som nå melder seg er hvordan man analyserer en skjult policy.   
 

Fra didaktisk relasjonsmodell til kritisk didaktisk relasjonsanalyse 

Etter at man har identifisert forskjeller mellom policyformer kan man anta at det finnes 
en skjult policy. I trinn to i en kritisk didaktisk relasjonsanalyse skal man konstruere den 
skjulte policyen analytisk som om den var planlagt. Arbeidsorganisasjoner er 
læringsarenaer der ansatte tilegner seg både formell og uformell kunnskap.  
 
I følge Schwab (1988) fines det noen ”commonplaces of curriculum”. Med det menes at 
det er noen didaktiske kategorier som er forholdsvis stabile. De didaktiske kategoriene 
ligger eksplisitt eller implisitt i enhver læreplan og er gjenstand for overveielser når 
undervisning skal planlegges, gjennomføres og evalueres. De seks vanligste didaktiske 
kategoriene for undervisning i skolen er i dag; mål, innhold, arbeidsmåter, elev, vurdering 
og rammefaktorer (Engelsen 2008). Med mål menes hensikten med læring og 
undervisning. Presisering av mål kan variere. Mens noen læreplaner opererer med 
nøyaktige og presise mål, har andre mer åpne målsettinger. Med den didaktiske kategorien 
innhold menes innholdet som skal formidles eller læres for at målet skal nås. Hvis målet er 
at elevene skal lære engelsk, kan innhold for eksempel være engelske gloser. Med 
arbeidsmåter menes de metodene som brukes for å skape læringserfaringer og den måten 
formidlingen foregår på. Gruppearbeid eller forelesningsformen er eksempler på 
forskjellige arbeidsmåter som brukes for at elevene skal lære. Elev er en didaktisk kategori 
som omfatter individuelle og strukturelle forskjeller hos elevene. Det kan for eksempel 
være forskjeller i personlighet, læreforutsetninger, kjønn, alder, klasse, kultur osv. Det er 
blant annet denne kategorien som danner grunnlag for den tradisjonelle aldersinndelingen 
vi finner i skolen. Med rammer menes forhold i omgivelsene på makro og meso nivå som 
påvirker læringsprosessene eller undervisningen. I skolen kan det for eksempel være den 
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gjeldende læreplanen, opplæringsloven, fordeling av timetall, undervisningslokalet og de 
ressursene som er til disposisjon. Den didaktiske kategorien vurdering innebærer evaluering 
av elevens læring. Den omfatter både formell og uformell vurdering av om læringsmålene 
er nådd eller ikke.    
 
De didaktiske kategoriene utgjør et grunnlag for analyse. I følge Engelsen (2008) kan de 
tilpasses, slik at de blir sakssvarende for den analysen som skal foretas. Jeg har foretatt en 
tilpasning av kategoriene i tillegg til at jeg bruker teorien analogt i forhold til 
læringsprosesser i organisasjoner. På samme måte som det finnes ”common places of 
curriculum” antar jeg at det finnes ”common places of Policy” og at disse langt på vei 
samsvarer med de didaktiske kategoriene vi kjenner fra skole og utdanning. En policy har 
et mål og et innhold. Jeg har derfor valgt å beholde de didaktiske kategoriene; mål og 
innhold. De andre kategoriene er ikke direkte overførbare til læring i arbeidslivet. Jeg har 
derfor gjort noen grep for å gjøre teorien mer sakssvarende.  
 
De lærende i arbeidslivet er ikke lærere, barn eller elever, men ansatte og arbeidsgivere. I 
denne studiene fokuserer jeg på ansatte, derfor bruker jeg termen ansatte som betegnelse 
på den didaktiske kategorien som ble benevnt som elev. Ansatte omhandler både 
individuelle og strukturelle mangfoldsdimensjoner hos ansatte som personlighet, kjønn, 
klasse, erfaring, kultur, alder og kompetanse, men i denne sammenhengen har jeg 
avgrenset drøftingen til motivasjon hos ansatte.  
 
Den didaktiske kategorien arbeidsmåter har jeg byttet ut med begrepet formidlingsstrategier. 
Arbeidsmåter er en bra betegnelse på metoder som bevisst tas i bruk for å skape 
læringssituasjoner og erfaringer. Det kunne således vært en bra betegnelse på for eksempel 
kurs av forskjellig slag, nybegynneropplæring og kompetanseutviklingstiltak, men den 
daglige læringen skjer ofte litt mer tilfeldig og kan virke mindre tilsiktet (Dale og Haaland 
2006 og Jakobsen 2003). Et viktig formål med min undersøkelse er å fange opp 
læringserfaringer som følge av tilsiktede eller utilsiktede formidlingsstrategier. Med 
formidlingsstrategier menes læring i vid forstand. Det vil si læring i tilknytning til for 
eksempel arbeidsprosessen, kritiske hendelser og den planlagte læringen. 
 
Vurderinger skjer ofte gjennom inkluderings- og ekskluderingsprosesser i organisasjonen. 
Disse har vist seg å gi sterke læringserfaringer samtidig som det er en vurdering av om den 
enkelte tilfredsstiller bestemte mål eller kvalifikasjoner. Det har egentlig ikke så stor 
betydning om dette drøftes under kategorien vurdering eller formidlingsstrategier. For 
enkelhets skyld har jeg derfor valgt å slå vurdering sammen med formidlingsstrategier.  

 
 

61



 
Rammefaktorene innebærer som nevnt forhold på makro og mesonivå. I analysen som 
presenteres i denne avhandlingen har jeg valgt å inkorporere drøftingen av rammer på 
mesonivå i drøftingen av formidlingsstrategier der for eksempel styringsutøvelsen 
beskrives. Rammefaktorer på makronivå berøres indirekte ettersom en del momenter er et 
uttrykk for dem på mikronivå. De fire didaktiske kategoriene i en didaktisk 
relasjonsmodell for læring i organisasjoner blir således; mål, innhold, formidlingsstrategier 
og motivasjon hos ansatte. Se figur 4.1 for en oversikt.  
 

 
 
Figur 4.1 En didaktisk relasjonsmodell for læring i organisasjoner. 

 
I et mekanistisk perspektiv forstås de didaktiske kategoriene som lineære, der mål er en 
overordnet kategori. De andre didaktiske kategoriene har da bare en funksjon i forhold til 
målene. De søkes forbedret og rendyrket slik at målet kan nås med størst mulig sikkerhet 
og presisjon. I motsetning til dette legges det i den didaktiske relasjonsmodellen til grunn 
at de forskjellige didaktiske kategoriene er elementer som påvirker hverandre gjensidig i 
en helhet; et system. Figur 4.1 illustrerer dette ved at alle ringene berører alle de andre 
ringene samtidig som hver enkelt ring berøres av tre andre. Den opprinnelige didaktiske 
relasjonsmodellen ble utformet av Bjørndal og Lieberg i 1974 i en økologisk eller 
systemteoretisk tradisjon. Modellen har blitt tilpasset og utviklet for at den bedre skal 
passe dagens skole (Engelsen 2006). Typisk for systeminteraksjonsperspektivet er at man 
utforsker hvordan mennesker, teknologi og miljø integreres ved innvirkning på målrettet 
atferd (Shockley-Zalabak 1994:5). Med det menes at alle kategoriene er sentrale og at 
endringer i tilknytning til ett element vil ha konsekvenser for de andre. Denne 
gjensidigheten mellom de didaktiske kategoriene gjør den også til et ypperlig verktøy for 
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analytisk konstruksjon hvilket man har behov for når man står overfor en skjult policy. 
Dette er trinn to i en kritisk didaktisk relasjonsanalyse. Så lenge de didaktiske kategoriene 
både påvirker og påvirkes av de andre kategoriene så vil man få flere holdepunkter å lage 
en analytisk konstruksjon på grunnlag av. Endringer i mål vil ha konsekvenser for hvilke 
læringssituasjoner som kommer, samtidig som læringserfaringene påvirker målene. 
Kulturelle eller personlige forhold hos ansatte kan påvirke innholdet, fordi de didaktiske 
kategoriene eksisterer i et gjensidig avhengighetsforhold. Den didaktiske 
relasjonsmodellen kan således brukes til å forstå hvordan organisasjoners struktur, 
teknologi og mennesker fungerer som en helhet. Den gir mulighet til å gjøre komplekse 
prosesser i organisasjoner mer forståelige. Samtidig som man gjør dette er det mulig å 
analysere relasjonen mellom de ulike didaktiske kategoriene hvilket er trinn tre i en kritisk 
didaktisk relasjonsanalyse.  
  
I pedagogikken er det vanligst å bruke den didaktiske relasjonsmodellen for å beskrive og 
analysere formelle planer for undervisning. Tilnærmingen som her beskrives kan derfor 
også med fordel brukes i skolen i forhold til å synliggjøre skjulte lærerplaner på en bedre 
måte.  
 
Etter at en skjult policy er analytisk konstruert er det mulig å få kritisk bevissthet om de 
skjulte læringsprosessene. Derfor har denne fremgangsmåten fått navnet kritisk didaktisk 
relasjonsanalyse. En slik kritisk bevissthet kan være nyttig for organisasjoner som ønsker å 
sette inn tiltak for mer samsvar mellom ideologiske mål og det som faktisk skjer. Kilder til 
analytisk konstruksjon av en skjult policy kan være både intervju, observasjon og allerede 
eksisterende teori og empiri.  
 

Sammenfatning  

I dette kapittelet har jeg presentert det teoretiske grunnlaget for kritisk didaktisk 
relasjonsanalyse. Teorigrunnlaget deles inn i tre områder; teorien om læreplannivåer blir til 
teorien om policyformer, teorien om skjulte læreplaner blir til teorien om skjulte policyer, 
mens den didaktiske relasjonsmodellen gjøres sakssvarende for analyser av formelle og 
uformelle læringsprosesser i organisasjoner. Den kritisk didaktiske relasjonsanalysen 
innebærer tre trinn. Først identifiserer man forskjeller mellom intensjon og realitet. Det 
indikerer at det finnes en skjult policy som beskrevet i dette kapittelet. Videre lages det en 
analytisk konstruksjon av den skjulte policyen i tråd med de didaktiske kategoriene for 
læring i organisasjoner som i denne sammenhengen er begrenset til; mål, innhold, 
formidlingsstrategier og motivasjon hos ansatte. Det tredje trinnet i den kritisk didaktiske 

 
 

63



relasjonsanalysen er at man analyserer relasjonen mellom de ulike didaktiske kategoriene. 
Det gjøres i denne studien parallelt. 
 
I de neste fire kapitlene presenteres den analytiske konstruksjonen av Curriculum 
Silentium, den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. Den 
presenteres som om den var planlagt på grunnlag av både empiri og teori og vi begynner 
med mål. Deretter presenteres innhold og formidlingsstrategier før jeg avslutter med 
motivasjon hos ansatte. 
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Kapittel 5 Mål 

Målet med Curriculum Silentium; den skjulte policyen, er at ansatte skal tie om 
arbeidsrelatert kritikk, at taushet skal oppfattes som det beste handlingsalternativet og at 
oppmerksomhet skal avledes fra det som trigger kritikken. I dette kapittelet presenteres en 
modell som viser fem forskjellige faser i prosessen mot taushet og avledet 
oppmerksomhet. Modellen er utviklet på grunnlag av prosesskoder fra det empiriske 
datagrunnlaget.  
 
Den første fasen i modellen kalles trigger av kritikk. Se figur 5.1. Den andre kalles 
refleksjon over handlingsvalg. Den tredje fasen innebærer handling i form av voiceloop. 
Den fjerde fasen innebærer taushet som handling, mens den siste fasen er en videre 
utvikling av taushet og kalles avledet oppmerksomhet. Med det menes at ansatte i tillegg 
til taushet unngår sanseinntrykk og refleksjon som at de ikke ser, ikke hører og ikke 
snakker om det kritikkverdige.  
 

 

 

Figur 5.1 Oversikt over de fem fasene i prosesser for taushet og avledet oppmerksomhet.  

Prosessforløpet kan variere. I noen tilfeller er ikke ansatte innom voiceloop. De går 
direkte til taushet. I andre tilfeller kommer ikke prosessen så langt som til avledet 
oppmerksomhet. Kunnskap om de fem fasene gjør det lettere å forstå målet med den 
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skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk. Jeg skal derfor presentere de ulike 
fasene nærmere.    

Trigger av kritikk 

Den første fasen innebærer at ansatte identifiserer eller observerer forhold på 
arbeidsplassen som de blir kritiske til. Det er ikke alltid de ansatte har begreper om 
kritikken. Hvis de ikke har det, eksisterer kritikken ofte mer som en ubehagelig følelse av 
at noe er galt. Kritikk kan variere i alvorlighet. Jeg skiller mellom kritikk og irritasjon. 
Irritasjon er når man irriterer seg over fargen på veggen eller at sjefen snakker en dialekt 
man ikke liker, at noen kommer for sent eller kaster en boks med makrell i tomat i 
søppelbøtta på matrommet. Med kritikk menes en analyse og vurdering på grunnlag av de 
ansattes kompetanse og verdigrunnlag som har betydning for utførelsen av 
arbeidsprosessen på en dypere måte enn ved irritasjoner. En forutsetning for å ha kritikk 
er at man observerer noe i virksomheten  
 
’Kritikk’ kommer av det greske ordet ’krinein’, som betyr «å bedømme» eller «å kunne 
skjelne». Det handler om å skille mellom det som er sant og falskt og mellom det gyldige 
og det ugyldige. På norsk kan man snakke om korrekt bruk av dømmekraft. Det står i 
motsetning til kun å akseptere eller bare forkaste noe. Kritikk er således en vurdering eller 
bedømmelse.  Ideelt sett skal kritikk være åpent granskende, men i dagligtalen brukes det 
ofte om en negativ bedømmelse rettet mot en sak, et forhold eller en person. I denne 
studien avgrenses behandlingen av kritikk til arbeidsrelaterte kritikk. Det vil si at kritikken 
er relatert til forhold på jobben.  
 
Det som trigger kritikk kan ofte knyttes til nettopp en sak, et forhold eller en person eller 
noen personer som representerer noe som den ansatte bedømmer som feil. En sykepleier 
var for eksempel kritisk til forholdene ved sykehjemmet fordi de førte til at det var flere 
pasienter som ikke fikk stå opp før kl 12. Pasienter som de ikke rakk å dusje den ene 
uken, måtte vente en hel uke til neste gang. Hun opplevde også at mange pasienter ble 
overlatt til seg selv i en stol, fordi de var så få på vakt.   

 
De er i en veldig spesiell epoke i livet. En periode da de oppsummerer og tenker mye 
over det livet de har levd, og på døden. Det er ingen som kommer levende ut herfra. 
Det er her de skal dø. Det er deres endestasjon. Plutselig får de tid til å tenke. De får 
behov for å gråte, snakke og holde noen i hånden.  De har både åndelige og sosiale 
behov som ikke blir tilfredsstilt. Jeg syns at det er en forferdelig belastning å forlate en 
dame som har det sånn, for å følge en annen pasient som må på do. 
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En annen sykepleier syns de hadde så mye å gjøre at omsorgen til pasientene hadde fått et 
automatisert og instrumentelt preg. Hun syns at det var vanskelig når hun gikk hjem etter 
endt arbeidsdag med følelsen av at hun kunne eller burde gjort mer enn hun hadde 
mulighet til innenfor rammene.  
 
Alle sykepleierne jeg snakket med var kritiske til den lave bemanningen i forhold til 
arbeidsoppgavene som skulle gjøres. Det at kommunen hadde innført vikarstopp trigget 
også kritikk hos dem. Det innebar at det ikke ble satt inn vikar for en ansatt før de hadde 
vært borte i mer enn to uker. I perioder med mye sykdom kunne det derfor være at de var 
færre på vakt enn minimumsbemanningsnormen tilsa. En fortalte at hun hadde opplevd å 
være alene på vakt på den mest belastede avdelingen.  
 
I skolen var det først og fremst omorganiseringen som trigget kritikk. De var kritisk til 
måten den ble utredet og vedtatt, til gjennomføringen av den og til den manglende 
evalueringen av den. Skolen hadde vært gjennom en omfattende omorganisering der 
administrasjonen på den enkelte skolen hadde blitt kraftig redusert. Hver skole mistet en 
nestlederfunksjon (inspektørstilling) og fikk en avdelingslederstilling. De fikk også en 
rektor som skulle være rektor for minst tre skoler. Den nye rektoren hadde ikke kontor 
ved den enkelte skole, det var en slags omreisende rektor. En lærer jeg intervjuet mente 
omorganiseringen var gjennomført av folk som ikke visste hvilke arbeidsoppgaver som 
måtte gjøres av en skoleadministrasjon. Han mente at kommuneledelsen hadde iverksatt 
denne omorganiseringen uten å vite hva de gjorde og hvilke konsekvenser det ville få. 
Han mente at kommuneledelsen kun var lojale mot luftige ideer om en moderne skole 
oppover i systemet og ikke med den enkelte skole, lærerne og elevene der. Han mente at 
en rektors oppgave var å sikre det pedagogiske arbeidet ved å drive utviklingsarbeid og å 
ta seg av personalet. Det var en jobb han mente måtte drives i hver eneste krok av skolen. 
”De har ingen kontakt med skolen, vi ser i alle fall ikke noe til rektoren som er hos oss,” 
sa han. 
 
Lærere som jobbet i vikariater var kritiske til det de opplevde som uforutsigbarhet og 
usikkerhet i forhold til fremtidige jobbmuligheter. De hadde liten eller ingen kontakt med 
rektor. Vikarstopp var de også kritiske til. En lærer fortalte at han mente det var feil at de 
skulle bruke så mye tid på fylle ut skjemaer for å få tak i hjelpemidler til elevene. Han var 
også kritisk til at det fortsatt var relativt få voksne per elev. En annen lærer var kritisk til at 
ressursknapphet i skolen var en realitet i et av verdens rikeste land.  
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I fabrikken var operatørene kritiske til at den stolte tradisjonsrike fabrikken hadde gått fra 
å være en av de mest attraktive industriarbeidsplassene i byen til en arbeidsplass som det 
var vanskelig å rekruttere folk til. De var også kritiske til at produksjonen ble målt i 
forhold til produksjonsmengde og ikke produksjonskvalitet. Fabrikken jeg besøkte hadde 
et nisjeprodukt som de ansatte gjerne ville produsere mest mulig av. De ansatte var ikke 
fornøyd med å arbeide under en konstant trussel om nedleggelse. De var ikke fornøyd 
med nedskjæringer som blant annet førte til nedbemanning, at investeringsbudsjett ble 
redusert til et minimum, de måtte godta lavere lønn og ingen lønnsvekst på flere år. De 
hadde blant annet mistet en veldig god forsikringsordning som fagforeningen hadde brukt 
mange år på å kjempe fram. Kritikk ble også trigget da konsernledelsen hadde prøvd å ta 
fra dem lovfestede feriepenger, fordi det utgjorde en vesentlig sum i budsjettet. 
Fagforeningen hadde da i samarbeid med ledelsen forklart det norske lovverket for det 
internasjonale kontoret for å få beholde feriepengene.  
 
Operatørene fortalte også at de var kritiske til at fabrikken ikke hadde valutaforsikring. En 
slik forsikring ville kunne dekke fabrikkens tap fordi deres utgifter til produksjon var i 
norske kroner mens inntektene var i dollar. De amerikanske eierne hadde hele tiden vært 
imot en slik forsikring, fordi de mente at kursen ville bedre seg. Operatørene mente at de 
hadde en overdreven og urealistisk tro på den amerikanske dollaren. De siste fem årene 
hadde fabrikken gått i underskudd, blant annet på grunn av den dårlige kursen.  
 
Det som trigger kritikk er ofte forhold som ikke fungerer eller som kunne fungert bedre. 
Det kan være forhold som for eksempel er ulovlige, belastende, farlige, uetiske eller i strid 
med ny kunnskap eller en profesjonell utvikling. Bedømmelsen av situasjonen kan være 
farget av de ansattes oppfatning av profesjonalitet, kreativitet og innsikt. Det kan være 
kompetanse de har opparbeidet gjennom livs eller yrkeserfaring eller gjennom et lengre 
utdanningsforløp.    
 

Refleksjon over handlingsvalg  

Etter at de ansattes kritikk er trigget oppstår neste fase; refleksjon over handlingsvalg. 
Hva kan han eller hun gjøre med kritikken? Hvilke handlingsvalg er tilgjengelige?  
 
Det vanligste er å skille mellom de tre handlingsalternativene som Hirschman (1970:15) 
kalte exit, voice og aquiescense. Exit betyr at man slutter i jobben eller på avdelingen der 
det kritikkverdige er. Voice betyr at man prøver å si fra internt eller eksternt for å få gjort 
noe med problemene. Som tidligere nevnt er det mange som har misforstått Hirschman 
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(1970) og trodd at det tredje handlingsalternativet når man har kritikk, er å være lojal og at 
det er det samme som taushet. Hirschman hevder at det mest lojale er å si fra om kritikk. 
Taushet benevner han med begrepet aquiescence som betyr ettergiven taushet. I kjølvannet 
av boken til Hirschman har det vært en omfattende debatt om disse 
handlingsalternativene. Van Dyne med flere (2003) mener at vi må skille mellom tre typer 
”voice”. Prososial voice betyr at ansatte sier fra for å få gode sosiale relasjoner. Ettergiven voice 
betyr at de sier fra fordi de føler at de ikke har noe annet valg. Det kan for eksempel være 
at de sier ja til ting de ikke er enige i. Defensiv voice handler om at ansatte sier fra for å 
beskytte seg mot negative konsekvenser, straffeansvar eller lignende (Van Dyne mfl. 
2003:19).  
 
Videre finnes det flere typer exit-handlinger. Noen sier opp sine stillinger i protest mot 
kritikkverdige forhold, mens andre forlater virksomheten uten å fortelle hvorfor de 
slutter. I følge både Poulson (2000) og Hirschman (1970) foregår det en kognitiv 
orientering eller refleksjon over handlingsvalg hos ansatte som har kritikk. Hva kan de, 
bør de eller vil de gjøre i og med at de har kritikk?  Når ansatte reflekterer over det å si 
fra, så vurderer de blant annet hvilke muligheter de har til å få endret det kritikkverdige 
ved å si fra internt eller eksternt. I Norge kan ansatte for eksempel si fra til kolleger, leder, 
tillitsvalgt, verneombud, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten, kommunepolitikere, 
kommunelegen, fylkesmannen, arbeidstilsynet, brukere/pårørende eller media. I 
undersøkelsen som Skivenes og Trygstad utførte (2005:82) svarte de spurte på hvilke 
instanser de kunne tenke seg å si fra til. Svarene viste et klart skille mellom instanser som 
har kort eller lang avstand fra den som innehar kritikken. Undersøkelsen viser at ansatte 
oftest sier fra til kolleger, leder, tillitsvalgt, verneombud og brukere /pårørende når de har 
kritikk. I tabellen 5.1 kan du se svarfordelingen.  
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Tabell  5.1 Oversikt  over  instanser  ansatte  kan  si  fra  til,  og  i  hvilken  grad  de  benytter  de  ulike  instansene  i  prosent 

(Skivenes og Trygstad 2005:82). 

 Ofte eller 

av og til 

Sjelden 

eller aldri 

Antall svar 

Kolleger 80 20 572 
Leder 65 35 601 
Tillitsvalgt 44 56 506 
Verneombud 27 73 471 
Pårørende/brukere 10 80 429 
Kommunepolitikere 6 94 428 
Arbeidsmiljøutvalg 4 96 418 
Media  3, 97 424 
Fylkesmannen 3 97 421 
Arbeidstilsynet 2 98 418 
Andre 
tilsynsmyndigheter 

2 98 415 

Bedriftshelsetjenesten 2 98 410 
Kommunelegen 1 99 422 
 

De ulike handlingsalternativene er ikke ekskluderende. Det vil si at de kan kombineres og 
er multidimensjonale (Van Dyne mfl. 2003). Det å slutte i jobben kan kombineres med 
taushet eller med det å si fra hvorfor man slutter. Ansatte som slutter i protest kombinerer 
exit med voice, mens ansatte som slutter uten å gi noen begrunnelse kombinerer 
exitløsningen med taushet.  Voice kan kombineres med taushet ved at man for eksempel 
sier noe, men ikke alt. Hos dem jeg har intervjuet, involverte refleksjonen som regel en 
kombinasjon av flere handlingsalternativ, i alle fall når man ser det over et lengre tidsrom. 
 
Når sykepleierne jeg intervjuet reflekterte over sine handlingsvalg, så var det tydelig at de 
ikke hadde noen forventinger eller forhåpninger om å bli hørt hvis de sa fra om kritikken. 
Bakgrunnen for det, var at de ved flere anledninger hadde rapportert avvik og opplevd at 
det ikke skjedde noe med problemene. En ting var at det ikke skjedde noe med det som 
produserte avvikene, men de fikk heller ikke vite hvordan avviksrapporten hadde blitt 
behandlet. Ingen av dem jeg snakket med hadde fått informasjon om oppfølging av avvik 
som ble rapportert.  
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En sykepleier syns det var vanskelig å si fra fordi hun følte at det nærmest var som å klage 
på huset eller maten til sjefen. Hun var rett og slett redd for at sjefen ville ta det personlig 
og at det skulle få negative konsekvenser for deres relasjon. En annen sykepleier mente at 
det å si at du var kritisk til ting i organisasjonen langt på vei var det samme som å si at hun 
ikke klarte jobben sin. Det var i følge henne ikke så veldig lurt hvis man for eksempel 
ønsket en fast stilling. De mange innsparingstiltakene sendte også signaler om at det ikke 
var noe poeng i å si fra om ting som kommunen likevel ikke hadde råd til å gjøre noe 
med. En forklarte at hun kunne slutte når som helst hvis hun ikke var fornøyd. Siden hun 
ikke hadde sluttet så oppfattet hun det som om at forholdene ikke var ille nok. Dette er et 
eksempel på at en exitløsning involveres i refleksjonen over handlingsvalg. Jeg oppfattet 
det også slik som at sykepleierne hadde lite kunnskap om hvilke alternative veier de kunne 
bruke for å nå fram med kritikk. Få av dem hadde tenkt på at de kunne kontakte 
bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalget. Enkelte hadde tillit til et kvalitetsutvalg der 
de hadde noen representanter, men kunnskapen om det virket tilfeldig og var avhengig av 
bekjentskap. Dette kan også handle om at det ikke er tradisjon for å si fra i 
sykepleieryrket.     
 
Lærerne reflekterte annerledes over handlingsalternativene. Det å si fra var det mest 
opplagte handlingsalternativet, og det de vurderte først. De brukte fagforeningen på alle 
nivå, skrev leserinnlegg i lokalavisen, engasjerte foreldreutvalgene og de sa sin mening på 
allmannamøter og andre møter. Kommuneledelsen registrerte uenigheten og 
gjennomførte omorganiseringen likevel. Det hadde gitt noen av lærerne et befestet 
inntrykk av at det ikke nyttet å si fra. Et par eldre lærere fortalte meg at de aldri hadde 
vurdert å slutte i skolen, men at forholdene nå var så uholdbare at det å slutte hadde blitt 
et alternativ. Alle forsøk på å få til evaluering av omorganiseringen ble trenert av 
kommuneledelsen. 
 
Enkelte andre lærere trakk inn exit som handlingsalternativ ved å snakke om lærere som 
hadde sykemeldt seg eller ønsket om å gå av med avtalefestet pensjon. Taushet som 
handlingsalternativ ble ikke direkte nevnt, men ble omtalt indirekte ved for eksempel at 
respondentene sa; nå må vi gå videre, nå kan vi ikke klage mer.   
 
Når de reflekterte over handlingsvalg i fabrikken, var det fagforeningen eller en 
representant som var det første de trakk fram. Det å ha en representant til å fronte kritikk 
var det mest opplagte. Det kunne være tillitsvalgt, fagforeningsrepresentant, skiftleder 
eller HMS-kontakten. Fagforeningen var også aktivt inne og hadde mulighet for 
medvirkning både i Norge, ved Europakontoret og hos eierne i USA, men de hadde ikke 
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særlig tro på at det kunne bidra til å endre noe særlig på forholdene. Så lenge fabrikken 
ikke tjente penger opplevde de likevel at de ikke hadde noe særlig de skulle sagt i noen 
sammenheng.  
 
De hadde opplevd en del problemer på fabrikken når administrasjonen skulle samarbeide 
med fagforeningen. En operatør jeg intervjuet hevdet at administrasjonen av en eller 
annen grunn ikke hadde tillit til fagforningen. Det førte til at innspill ble ignorert eller til 
manglende involvering i det som de mente var viktige saker.  
 
Mange arbeidere hadde sluttet og flere tenkte på å slutte. Dette ble trukket med i 
refleksjonen over handlingsvalg hos enkelte. De sa også at det var lett å få seg en jobb 
med lik lønn i en annen fabrikk. Arbeidsmarkedet var i deres favør på det tidspunktet. 
Det at de likevel ble i organisasjonen, forklarte de med forskjellige ting. Godt arbeidsmiljø 
og gammel vane var noen ting. 
 
Refleksjon over handlingsvalg så ut til å være påvirket av de ansattes erfaringer med det å 
si fra enten på egen hånd, gjennom representant eller gjennom avviksrapportering. 
Observasjon av andres forsøk så også ut til å ha betydning. Det skjedde ofte en 
risikovurdering til det å si fra i tillegg til en vurdering av muligheten for å bli hørt. 
Refleksjon over handling fører til handling. Noen vil kanskje si at taushet er en form for 
ikke–handling. I denne studien forstår jeg det som en handling fordi det ofte innebærer et 
aktivt element knyttet til tilbakeholdelse. Det diskuteres om det stemmer når det gjelder 
ettergiven taushet, men det drøftes nærmere i kapittel 8.    

Handling – voiceloop og taushet 

Når det gjelder handlinger så finnes det flere muligheter. Jeg skiller mellom exit, voice, 
voiceloop og taushet. Med exit menes at man slutter i jobben og slipper å forholde seg til 
det kritikkverdige. Det faller utenfor det jeg behandler i denne avhandlingen. Jeg skriver 
derfor ikke mer om det. Med voice menes at man sier fra og faktisk får endret på de 
kritikkverdige forholdene (Hirschman 1970). Det faller også utenfor det jeg behandler i 
denne avhandlingen. Voiceloop er derimot noe som faller innenfor rammene for mitt 
prosjekt. Det er et begrep jeg bruker når de ansatte går i loop eller sirkel når de prøver å si 
fra for å stoppe eller få endret det kritikkverdige. Med det menes at ansatte stadig sier fra 
om kritikkverdige forhold uten at det hjelper. Det føres en slags kamp der de ansatte 
stanger hodet mot veggen i et forsøk på å få de overordnede til å reagere. Felles er at 
forsøk på å si fra ikke får noen konsekvens. De ansatte prøver stadig nye metoder for å nå 
gjennom med voice, men uten å lykkes.  
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I fabrikken skjedde dette for eksempel ved at fagforeningsrepresentanten forsøkte å gi en 
av de amerikanske eierne, som kom innom fabrikken, en wake up call. Han prøvde å 
forklare situasjonen som innebar at det var vanskelig å rekruttere ansatte, at flinke folk 
sluttet og at det var behov for nyinvesteringer og valutaforsikring. Da han fortalte meg 
om dette sa han at det hadde vært som å slå ut i lufta.  
 
Det beste eksempelet på voiceloop fra sykehjemmet var de mange avviksrapportene som 
ble sendt. Det er en måte å si fra på, og de overordnedes ignorering av dem er en måte å 
vise at de ikke bryr seg. En sykepleier forklarte det slik:  
  

Mer bare som en papirmølle som …jeg har ikke trua på det rett og slett. Jeg har 
ikke det altså, men jeg gjør det, jeg skriver det. Da kan de i hvert fall ikke si at jeg 
ikke har gjort noe. Da skriver jeg i hvert fall avvik, men jeg kunne like gjerne bare 
gått og makulert dem.  

 
Deres deltagelse i utvalg er et annet eksempel på voiceloop. De forsøker å ta opp ting, 
men prosessen er for lang, tung og treg til at noe av betydning blir med.  
 
Jeg har allerede vært inne på hvordan lærerne og utdanningsforbundets forsøk på å si fra 
ikke førte frem. I denne organisasjonen kom det tydelig frem hvordan lang tid i en slik 
loop tretter de ansatte og fører til splid innad i gruppa. Selv om alle var enige med 
fagforeningen begynte flere å være tilbøyelig til å kritisere sine egne representanter for å 
ha et for heftig språk og holdninger  

 
Voiceloop skjer ofte i en slags kombinasjon med taushet. Dersom man prøver å si fra og 
ikke lykkes fører det ofte til en periode med taushet før man prøver igjen på nye måter. 
Det er et fenomen som i seg selv kan føre til en opplevelse av maktesløshet, men det kan 
også fordre kreativitet i forhold til forskjellige måter å si fra på.  
 
Taushet som handling er rimelig passiv. Det er egentlig ikke så mye å beskrive, men kan 
defineres som tilbakeholdelse av unik informasjon, informert kritikk eller vurdering av et 
arbeidsrelatert tema. Tilbakeholdelsen kan ha ulik motivasjon. Det behandles nærmere i 
kapittel 8. Dersom prosessen ender med taushet, så risikerer vi å få kompetanse på 
tomgang. Det fører til at kunnskapsutvikling og innovasjon, sikkerhet, demokrati og 
autonomi i arbeidslivet reduseres. En mer aktiv form for taushet har jeg valgt å kalle 
avledet oppmerksomhet.  
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Avledet oppmerksomhet 

Med avledet oppmerksomhet menes at taushet kombineres med at oppmerksomheten 
mot det kritikkverdige avledes. Det vil si at den som tier også gjør en innsats for å avlede 
oppmerksomheten fra det kritikkverdige enten gjennom bortforklaringer av det 
kritikkverdige, av egne reaksjoner eller ved å unngå sanseinntrykk som for eksempel syn 
og hørsel av det kritikkverdige. Avledet oppmerksomhet involverer med andre ord 
handlinger for å skape distanse, fornektning og unngåelse av det kritikkverdige (Lazarus 
1993). Som jeg tidligere har vært inne på så kalles det gjerne Groupthink når dette tas opp 
i organisasjonskulturen eller profesjonskulturen (Janis 1982). Med det menes at 
oppmerksomhet avledes som følge av gruppeprosesser der identiteten baseres på at man 
som arbeidsgruppe er perfekt, gjør så godt man kan eller er uovervinnelige. Avledet 
oppmerksomhet er en slags villfarelse som henger sammen med håp, frykt, elsk, partiske 
interesser og lignende (Hellesnes 2004 og Brunsson 2006).  
 
Det kan for eksempel medføre en større eller mindre forvrengning av forholdene eller en 
endring av fokus som den ansatte har nytte av. Et nytteaspekt kan være at man beholder 
selvrespekten. Et annet kan være at man må avlede oppmerksomheten for i det hele tatt å 
kunne utføre arbeidet. En annen måte å forstå det på, er å se på det som 
overlevelsesstrategier i en arbeidssituasjon som stadig trigger kritikk.  
 
Jeg fant flere eksempler på avledet oppmerksomhet i det empiriske materialet. Det var 
ofte uttrykt i selvmotsigende utsagn. På sykehjemmet var det en strategi som gikk ut på å 
tenke minst mulig på det som de syns var vanskelig. Høy arbeidsintensitet gjorde det 
mulig å fokusere på arbeidsoppgavene og ikke på kritikken. De holdt humøret oppe med 
en god tone i kollegiet. En sykepleier jeg snakket med, fortalte at det var først når hun 
kom hjem at hun ikke klarte å avlede oppmerksomheten fra det kritikkverdige lenger. Da 
tenkte hun på alt det hun skulle ha gjort. At hun for eksempel ville gått en tur ut med en 
pasient eller satt seg ned og snakket litt med en.  
 
De yngste sykepleierne hadde et inntrykk av at de eldste hadde lært seg å leve med det 
kritikkverdige på jobben. Det hadde hun kanskje rett i, for en av dem med lang erfaring 
fortalte meg at hun jobbet redusert for å kunne hente seg inn igjen. Hun var klar på at 
hun måtte skille klart mellom jobb og fritid, fordi fritiden var nødvendig for å slippe å 
tenke over det hun syns var vanskelig på jobb. En deltidsstilling reduserte også 
opplevelsen av hennes ansvar for å si fra, men det skal vi se nærmere på når jeg 

 
 
74 



presenterer innholdet i den skjulte policyen. Vurderinger av mulighetene for å si opp 
jobben kan også fungere for å avlede oppmerksomheten. En sykepleier forklarte det slik:   

 
Når jeg kjenner frustrasjonen komme, minner jeg meg selv om at jeg er her frivillig og 
at det ikke er noen som tvinger meg. Det er jo bare å slutte, men så blir jeg her år etter 
år likevel. Men hadde jeg ikke visst at ting ville bli bedre, så ville jeg sluttet. 

 
En annen fordel med deltidsstilling er at det kanskje kan være lettere å avlede 
oppmerksomheten når man vet at det bare er for en kortere periode og man har en 
friperiode å se fram til. Her er enda et eksempel på behovet for avledet oppmerksomhet 
når ansatte har taushet om kritikk.  
 

Sykepleier: Jeg føler at jeg bare klager og forteller deg om hvor frustrert jeg er over 
den jobben her, men jeg har det bra og. Men du skal liksom gjøre en god jobb 
samtidig som du stanger huet i veggen. Og den der klarer ikke jeg å se helt hele 
tida. 
Intervjuer: Jeg beklager at jeg stiller sånne spørsmål.  
Sykepleier: Nei da, ikke tenk på det. Når det er ting man ikke tenker på og så 
begynner man å prate om det… Da kjenner man at man faktisk er litt frustrert. 
Det er kanskje derfor vi ikke prater om det. Det er jo når vi prater om det, at jeg 
kjenner det. Blir jeg frustrert, så går det veldig utover de jeg skal stelle og gjøre det 
godt for. Så du kan jo ikke gå rundt og være frustrert og sånn, for da får du ikke 
gjort en god jobb.  
 

Avledet oppmerksomhet henger ofte sammen med håp om bedring som vi ser i dette 
eksempelet.  
 
Blant lærerne ble behovet for avledet oppmerksomhet forklart med nødvendigheten av å 
være i en positiv energi når man jobber med barn. En lærer forklarte at hun sluttet å lese 
leserinnleggene, fordi hun ikke orket flere negative input. Hun opplevde at det ble 
altoverskyggende å snakke om og lese om det kritikkverdige. Det gjorde det vanskelig for 
henne å fungere på jobben. En overlevelsesstrategi ble å avlede oppmerksomheten fra det 
kritikkverdige.  

 
Det er nok negativt og nok er nok. Jeg orker ikke bare å… Som lærer er du egentlig 
veldig avhengig av å være kreativ og å være i en positiv energi. Man kan ikke bare 
fortsette med det negative, da kommer man ikke noe videre. Og det mener jeg at vi 
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må. Vi må videre i forhold til kunnskapsløftet. Og i forhold til kompetanseløftet. Det 
er jo nå de barna som går i skolen i dag er barn, og da kan vi liksom ikke melde oss ut 
av verken det ene eller det andre. 
 

Det er mange ting å ta tak i når du jobber som lærer. Ved å konsentrere seg om den nye 
nasjonale læreplanreformen; Kunnskapsløftet og Kompetanseløftet (et nasjonalt tiltak for 
å øke lærernes kompetanse i forhold til den nye læreplanen) kunne hun slippe å tenke på 
at det fungerte dårlig med redusert skoleadministrasjon og en omreisende rektor. I skolen 
var det også slik at noen av de som var i fasen der man avleder oppmerksomheten var de 
som tydeligst hadde mistet tålmodigheten med de som fortsatt var i voiceloopen. Kritikk 
av dem som sa fra om kritikken som alle egentlig var enig i, ble en måte å avlede 
oppmerksomheten på som ga grobunn for splid innad i kollegiet.  
 
Mulighetene for avledet oppmerksomhet er avhengig av samspillet mellom kulturelle og 
individuelle betingelser. Det er et komplekst og nødvendig fenomen for å oppleve 
mening. Mange av uttrykkene for avledet oppmerksomhet som kom fram i intervjuene, 
var motsetningsfylte begrunnelser og utsagn. ”Vi damer klager nok litt for mye.” ”Vi er 
vel egentlig litt for bortskjemte her i Norge.” ”Vi burde nok egentlig være mer fornøyd.”  
”Det er nok litt kos med misnøye her.”  
 
Disse utsagnene er eksempler på hvordan oppmerksomheten kan avledes med å rette et 
tvilende fokus mot dem som har identifisert eller observert det kritikkverdige. Det var 
særlig sykepleierne som omtalte seg selv og sin yrkesgruppe som noen som hadde fått 
som fortjent, fordi de ikke hadde stått på krava overfor arbeidsgiver. Holdningen om at 
de sikkert var for bortskjemte til at man egentlig kunne legge vekt på det de mente var 
kritikkverdig, forekom først og fremst i fabrikken. 
 
I fabrikken ble oppmerksomheten avledet fra det kritikkverdige ved blant annet å 
fokusere på at de ansatte egentlig hadde de samme interessene som eierne. Det ble brukt 
som begrunnelse for at de måtte godta reduksjon av goder og lønn. En operatør fortalte 
blant annet at det ikke bare var i eiernes interesse at fabrikken gikk med overskudd, fordi 
overskudd var med på å trygge deres arbeidsplasser. Med utgangspunkt i at de gikk med 
underskudd uttalte et sentralt fagforeningsmedlem følgende: ”Det er viktig å se litt stort 
på det nå. Før var det liksom ikke dem truslene hengende over deg hele tida, med 
nedlegging, outsourcing og utflagging som vi har nå.” Jeg tolker det slik at temaer som 
økonomi og globalisering gir et godt grunnlag for avledet oppmerksomhet i industrien.  
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Avledet oppmerksomhet som overlevelsesstrategi kan medføre en slags forfalskning av 
virkeligheten på den måten at konsistensen i kritikken forsvinner, fordi man fokuserer på 
noe annet. De mest ekstreme tilfellene er når ansatte kutter ut sansene og ikke ser eller 
hører det som faktisk skjer. Da kan i prinsippet en hvilken som helst praksis foregå uten 
at det blir stilt spørsmål. Historien har flere groteske eksempler på det. Avledet 
oppmerksomhet er en god overlevelsesstrategi fordi den kan frikjenne eller unnskylde 
taushet hos ansatte. Det bidrar med en forklaring som kan gi tausheten mening. Da 
kommer det i andre rekke at den etableres ved at det skapes en avstand til eller en 
forvrengning av det kritikkverdige.  
 
Avledet oppmerksomhet kan opprettholdes selv om det finnes bevissthet om at det er en 
forvrengning. Bakgrunnen for det, er at når flere deler den avledete oppmerksomheten, så 
blir den beskyttet av underforståtte forbud mot å nevne visse emner blant kolleger. En 
sykepleier fortalte at det ikke var god tone å snakke om at omsorgen de ga hadde et 
instrumentelt preg, men hun hadde fått tillatelse til å si det ved en anledning fordi en eldre 
sykepleier hadde spurt henne direkte hvordan hun oppfattet arbeidet de utførte. Hun 
fortalte at hun hadde fortalt om dette ”forbudte” emnet på en humoristisk måte for å 
unngå problemer. Hun opplevde at det var en hårfin balansegang knyttet til hva og 
hvordan hun kunne si dette. Det gikk bra, og det visste hun fordi den erfarne sykepleieren 
som stilte henne spørsmålet lo og ristet på hodet, så på de andre og sa; ”tenk at vi ikke 
legger merke til det lenger.” Når organisasjonskulturen eller profesjonskulturen rommer 
avledet oppmerksomhet kan det være vanskelig å bryte tausheten uten tillatelse. Alle 
grupper kan lukke seg for kritikk og kritiske signaler fra omverdenen.  
 

Sammenfatning 

Målet med Curriculum Silentium er at ansatte skal fungere i forhold til de fem fasene som 
er presentert i dette kapittelet. Det overordnede målet er taushet om arbeidsrelatert 
kritikk. Det beste er om ansatte ikke har kritikk, men dersom det er tilfelle skal deres 
refleksjon over handlingsvalg helst ende opp med at det er best å tie om kritikken. 
Enkelte ansatte må innom voiceloop for å bli overbevist om at det ikke nytter å si fra om 
kritikk. Dersom det er vanskelig å tie om kritikken, bør ansatte lære å avlede 
oppmerksomheten fra det kritikkverdige slik at de lettere holder ut. I grunnskolen gikk de 
ansatte gjennom disse fasene ved at de først ble kritiske til endringer som kom i følge av 
en omorganisering. De valgte å si fra for å endre på forholdene og endte i en voiceloop. 
Noen var der lengre enn andre. Etter å ha vært der en stund kom de til fasen der de tiet 
om kritikken, og tilslutt avledet de oppmerksomheten fra det kritikkverdige med å holde 
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fokus på kreativitet og hyggelige ting slik at arbeidet kunne utføres som før. På 
sykehjemmet var det slik at ansatte observerte kritikkverdige forhold og brudd på rutiner, 
reflekterte over handlingsvalg, konkluderte egentlig med at taushet var det beste, men de 
var pålagt å rapportere avvik. Flere kom således inn i en voiceloop der de rapporterte 
kritikkverdige forhold uten at det fikk noen konsekvenser. Dette forsterket etter hvert 
inntrykket av at det å tie var det beste handlingsalternativet. Avledet oppmerksomhet fra 
det kritikkverdige ble neste fase, og gikk lettere når man tiet om det kritikkverdige fordi de 
slapp å høre eller se det. På fabrikken var de samme fasene representert, men det var 
andre symboler og situasjoner. I neste kapittel skal vi se nærmere på hva slags innhold 
ansatte tilegner seg for å nå målet i Curriculum Silentium.  
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Kapittel 6 Innhold – Hva formidles i den skjulte policyen? 

I forrige kapittel skrev jeg om målet med den skjulte policyen for taushet. Dette kapittelet 
handler om innholdet som formidles. Alle policyer formidler et innhold eller et budskap 
som de ansatte kan, skal eller bør tilegne seg. Siden dette er en analytisk konstruksjon av 
innholdet, så innebærer det at innholdet er utledet av målene i den skjulte policyen, av det 
som har fremkommet i intervjuene og av allerede eksisterende teori.  
 
Hva må ansatte lære for å nå målet om taushet om arbeidsrelatert kritikk? Hva må ansatte 
lære for å forstå taushet som det beste handlingsalternativet og hva må de lære for å 
avlede oppmerksomheten fra det kritikkverdige? Kunnskap som må til for å kunne avlede 
oppmerksomhet er sterkt situasjonsbetinget. Med det mener jeg at bransjer og 
virksomheter ofte har sine egne teknikker for å avlede oppmerksomheten mot 
ubehagelige sider ved jobben og kritiske forhold. Det er sikkert ikke umulig å trekke fram 
noen generelle trekk, men jeg har valgt å konsentrere dette kapittelet om 
kunnskapsinnhold som har betydning for de ansattes refleksjon over handlingsvalg. Det 
vil si kunnskap som kan øke sannsynligheten for at ansatte konkluderer med taushet som 
det beste handlingsalternativet. Dette kapittelet handler om hva som formidles i den 
skjulte policyen. I kapittel 7 drøftes hvordan det formidles. 
 
Innholdet som presenteres i dette kapittelet er som sagt en analytisk konstruksjon. Det 
betyr at dette ikke må ses på som en uttømmende presentasjon av innholdet i Curriculum 
Silentium. I det empiriske materialet var det særlig fire kunnskapsområder som pekte seg 
ut. Disse fire områdene har nær sammenheng med de systemiske konstellasjonene som 
finnes i alle organisasjoner (Horn & Brick 2005). Systemiske konstellasjoner er usynlige 
regler som ligger til grunn i alle organisasjoner.  

Systemiske konstellasjoner 

Systemiske konstellasjoner er regler og prinsipper som bidrar til stabilitet, forutsigbarhet 
og retning for et system (Horn og Brick 2005:23). De systemiske konstellasjonene er 
kraftige, usynlige strukturer som finnes mellom individene. De består av regler og 
prinsipper for hvordan systemet fungerer (Ibid.). Lysgaard (2001:80) definerte system som 
en gruppe mennesker som deler verdier, interesser og forholder seg til visse føringer for 
aktørenes atferd. I følge systemteori finnes det systemiske konstellasjoner for alle system 
uansett om de er store eller små. Konstellasjonene er virkningsfulle selv om de ofte finnes 
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ubevisst mellom individer. De representerer underliggende kunnskap om hva som er 
nyttig og hva som er skadelig for medlemmene av virksomheten. Kunnskapen hører ikke 
til et individ, men utgjør en struktur. Kunnskapen er heller ikke definert av noen 
elitegruppe i organisasjonen. Konstellasjonene er sjelden uttalt, og eksisterer mer som et 
informasjonsfelt som de ansatte ikke vet alt om, men som de etter hvert forstår og 
forholder seg til. Jo mer integrert et medlem er, jo bedre vil de kjenne til de normer og 
regler, artefakter og ritualer som foregår og selv delta i dem som 
organisasjonsmedlemmer. Budskapet i konstellasjonene omtales som regel som 
generaliserte oppfatninger eller som noe de ansatte har på følelsen av at det er (Horn & 
Brick 2005:11). Horn og Brick hevder at det finnes mange systemkonstellasjoner i 
organisasjoner. De fremhever seks, som de oppfatter som de mest grunnleggende i 
arbeidsorganisasjoner (Ibid. 2005:30). De seks er: 
 

• Alle har rett til å tilhøre en gruppe. 
• De som kommer først inn i et system har prioritet foran de som kommer senere. 
• Kompetanse gis prioritet. 
• De som risikerer mest prioriteres over de som ikke risikerer mest. 
• Det må være balanse mellom å gi og ta. 
• Det som er, må få lov til å være. 

 
Disse seks konstellasjonene fungerer, i følge Horn og Brick (2005:19), som et slags 
kompass i organisasjoner. De har ingenting med moralske prinsipper og noble ideer å 
gjøre, men gir informasjon om hvilken retning organisasjonsmedlemmene bør gå i. I 
systemteorien er det et grunnleggende utgangspunkt at mennesker søker å oppnå balanse, 
likevekt og stabilitet. Organisasjonsmedlemmer vil således alltid være motivert for å 
tilegne seg innholdet i konstellasjonene. Ansatte forsøker å oppnå balanse i forhold til 
disse for å få  likevekt og stabilitet. Systemkonstellasjoner fungerer slik at de styrker 
organisasjonen og beskytter mot angrep utenfra (Ibid. 2005:17).  
 
Konstellasjonene kan få forskjellige uttrykk i forskjellige organisasjonskulturer, men vil 
ligge som en kjerne i de grunnleggende antakelsene (Ibid. 2005:14). I følge Schein 
(1990:109) defineres en organisasjonskultur som et mønster av grunnleggende antakelser 
som er skapt, oppdaget eller utviklet av en gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine 
problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon. Tilpasningen og den interne 
integrasjonen må ha fungert tilstrekkelig bra for at det skal bli betraktet som en lov eller 
en verdi av gruppen. Når det oppfattes som en lov eller som verdi læres det bort til nye 
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medlemmer som den riktige måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til aktuelle 
problemer i den aktuelle virksomheten. De systemiske konstellasjonene gir kunnskap om 
hvordan ansatte bør tenke, oppfatte og føle at det er riktig å forholde seg når de har 
arbeidsrelatert kritikk.  
 
Systemiske konstellasjoner er i et gjensidig påvirkningsforhold med de didaktiske 
kategoriene. Den analytiske konstruksjonen av innholdet er sterkt influert av teorien om 
de systemiske konstellasjonene.  Det betyr at konstellasjonen som går ut på at alle har rett 
til å tilhøre en gruppe kan utgjøre grunnlaget for budskapet om at det finnes en 
ekskluderingsrisiko for de som sier fra om arbeidsrelatert kritikk. Konstellasjonene; de som 
kommer først inn i et system har prioritet foran de som kommer senere, de med kompetanse gis prioritet 
og de som risikerer mest gis prioritet utgjør et grunnlag for et nyansert innhold knyttet til at 
rangordningen i organisasjonen er avgjørende for om man blir hørt eller ikke hvis man 
skal ta opp kritikk. Den systemiske konstellasjonen; Det må være en balanse mellom å gi og ta 
kan utgjøre grunnlaget for budskapet om at taushet er lojalt fordi det er et uttrykk for å gi. 
I tabell 6.1 kan du se en oversikt over sammenhengen mellom de systemiske 
konstellasjonene og den analytiske konstruksjonen av innholdet i Curriculum Silentium. 
  
Tabell 6.1 Oversikt over sammenhengen mellom rammefaktorer og innholdet i den skjulte policyen.  

Systemisk konstellasjoner Innholdet i Curriculum Silentium 

Alle har rett til å tilhøre en gruppe. Ekskluderingsrisikoen øker for de som sier 
fra.  

- De som kommer først inn i et system har prioritet 
foran de som kommer senere. 
- Kompetanse gis prioritet. 
- De som risikerer mest prioriteres over de som 
ikke risikerer mest. 

Rangordning er avgjørende for om du blir 
hørt eller ikke når du sier fra.  
 

Det som er, må få lov til å være Det må være taushet om hellige kuer. 
Det må være balanse mellom å gi og ta. Taushet om kritikk er å gi.  

”Taushet er lojalitet” . 
 
I det følgende behandles de fire innholdskategoriene som følger av teorien om systemiske 
konstellasjoner i tillegg til en innholdskategori som går ut på at taushet om arbeidsrelatert 
kritikk er kjønnsmerket atferd.  
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Ekskluderingsrisikoen 

Å tilhøre en gruppe er livsviktig for mennesker. Tilhørighet betyr at vi er sikret og at vi vil 
overleve. Det er noe vi har med oss fra fødselen. Mennesker tilhører som regel flere 
sosiale system. Vi tilhører vår familie med foreldre og søsken, en eventuell ny familie med 
partner og eventuelle barn. Utenfor familien tilhører vi sosiale system knyttet til skole, 
arbeid og organiserte fritidsaktiviteter. Når noen utfordrer eller truer din rett til 
tilhørighet, oppfattes det ofte som en trussel mot selve livsgrunnlaget. Det sier seg selv at 
det kan oppleves som forferdelig eller urettferdig og noe man vil unngå.  
 
Kritikk kan oppfattes som en trussel mot enkeltes rett til tilhørighet i virksomheten. Det 
kan for eksempel true tilhørigheten til dem som rammes av kritikken. Kritikk kan true 
tilhørigheten i en virksomhet, nettopp fordi tilhørigheten er basert på at medlemmene kan 
gjøre eller gjør en god eller riktig jobb. I situasjoner der mange er involvert i kritikkverdig 
praksis, vil i prinsippet alles rett til tilhørighet trues, dersom kritikken blir kjent.  
 
Når kritikk blir oppfattet som en trussel mot andres tilhørighet i en virksomhet dannes 
det et grunnlag for sanksjonering fra kolleger og overordnede mot den som sier fra. Det 
kan være lite som skal til for at kritikk oppfattes som en trussel. Sier du fra om kritikk, 
finnes det med andre ord alltid en risiko for at du selv blir ekskludert. I intervjuene fra 
skolen, sykehjemmet og fabrikken ble det å si fra forbundet med det å være modig og 
uredd.  
 
En operatør fortalte meg at det alltid ville foreligge en risiko for at kritikk kunne bli tatt 
personlig, selv om den gikk på sak. Jeg forsto det slik at kritikken som ble oppfattet 
personlig, var kritikk som truet tilhørigheten sterkt. Kanskje fordi det er en oppfatning av 
at det er vanskeligere å endre personlige forhold, mens sak er noe man kan lære seg. 
Operatøren fortalte at han visste at det kunne være skadelig for han å komme med kritikk 
hvis det ble slik at noen tok det ”veldig personlig opp”. Han fortalte at han ville kunne få 
det vanskeligere i ettertid, fordi vedkommende ville kunne sette ”kjepper i hjula” for han 
og si oftere nei enn ja, når det var noe han ønsket eller var avhengig av. Han fortalte at det 
var nærmest en form for hevn de ansatte kunne utsettes for, dersom de sa fra om kritikk 
som ble ”oppfattet personlig”. Han omtalte dette som en hårfin balansegang, fordi sak og 
person på mange måter er smeltet sammen i jobbsammenheng.  Å si fra om kritikk var 
det samme som å utsette seg selv for en ekskluderingsrisiko.  
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En sykepleier fortalte at selv om avdelingssykepleieren gjorde stemmen sin veldig mild og 
fin og inviterte henne til å si fra om det hun hadde på hjertet, så måtte hun passe seg. 
”Hvis man går litt i dybden på ting, kan det lett bli tatt som kritikk. Det er da man kanskje 
er litt forsiktig med å si noe. Da biter man det heller i seg.” Hun forklarte at det kunne 
være vanskelig for avdelingssykepleieren å forstå at det var rutinene hun klagde på og ikke 
at hun gjorde en dårlig jobb. En annen sykepleier fortalte at det å si fra om kritikk også 
kan oppfattes som at man ikke fikser sin egen jobb. Dersom man ikke er i fast stilling vil 
det å komme med kritikk være det samme som å ekskludere seg selv fra videre tilhørighet 
i virksomheten.  
 
Det kan slå hardt tilbake på en selv hvis man sier fra om kritikk. Man løper en personlig 
ekskluderingsrisiko hvis man sier fra. En operatør fortalte meg at han ikke ville si fra om 
den minste ting, fordi det var slik at han ikke alltid hadde helt rent mel i posen selv heller. 
I dette ligger en forståelse av en gjensidighet mellom den som kritiserer og den som blir 
kritisert. På grunn av denne gjensidigheten gjelder det å holde sin sti ren eller å ha feid for 
sin egen dør før man kritiserer andre. Uttrykk som at man ikke skal kaste stein i glasshus 
bygger på den samme informasjonen. Av den grunn syns han at det burde være en ekstra 
god grunn til å si fra for at han skulle gjøre det. Når ansatte oppfatter det slik at de selv 
må være feilfrie for å kunne si fra om arbeidsrelatert kritikk vil det føre til at mye 
kritikkverdig praksis kan pågå lenge uten at det stilles spørsmålstegn. Det er menneskelig å 
gjøre eller å ha gjort feil, derfor vil et stort flertall kunne rammes av denne logikken.   
 
Hovedbudskapet er at det faller ting tilbake på den som sier fra om kritikk. Det kan være 
at de selv blir konfrontert med kritikkverdige forhold, det kan være at de selv får arbeidet 
med å finne en løsning på problemet eller det kan være at de selv får jobben med å følge 
opp. Grunnlaget for det, er som nevnt at det å si fra om kritikk oppfattes som å ta noe. 
Når man tar noe, så må man gi tilbake for at balansen skal gjenopprettes. Da kan det 
komme krav om det jeg har trukket fram som eksempel her. Dette er informasjon som 
ansatte får og forholder seg til når de har arbeidsrelatert kritikk. 
 
At det finnes en ekskluderingsrisiko innholder med andre ord to underbudskap. Det ene 
er at når du sier fra om kritikk så utfordres retten til tilhørighet i virksomheten for de som 
rammes av kritikken. Det andre er at når du sier fra om kritikk, så vil din egen tilhørighet 
til gruppen bli utfordret, fordi det kan oppfattes som at du er ”urettferdig” mot eller gjør 
urett mot de andre som har rett til tilhørighet.  
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Rangordning  

Den skjulte policyen formidler også kunnskap om rangordning i virksomheten. Det er 
kunnskap som har betydning for ansattes refleksjon over handlingsvalg når de har kritikk. 
De som gis prioritet er de som kom først inn i virksomheten, de som har høy kompetanse 
og de som risikerer mest i form av ansvar eller verdier. De som gis prioritet i 
virksomheten, kan sette standarden for hva slags kritikk som kan fremmes og ikke kan 
fremmes. De er også med på å bestemme hvem som kan si fra og hvordan det kan skje. 
Dette er kunnskap som er viktig når ansatte reflekterer over sine handlingsvalg. Oppfatter 
de at de er i en gruppe som ikke gis prioritet, så kan det være et argument for at det å tie 
er et godt handlingsalternativ. 
 
De som kom først prioriteres foran de som kom senere. Det betyr at det forventes taushet om 
kritikk hos de som er nye i virksomheten og at hvis det er noen som skal si fra så er det de 
som har vært der lengre. Som ny kan det derfor være en fordel å få de som har vært der 
lengst til å ta det opp eller i det minste sikre støtte fra dem. Mange blander lik rett til 
medlemskap i virksomheten med like rettigheter til å si fra. I følge Brick og Horn 
(2005:30) drives dette av pseudoegalitære ideologier. Det kan for eksempel være at 
virksomheten understreker at alle er like viktige og at alle har like rettigheter. Samtidig 
som de i realiteten ikke er like viktige eller har like mye de skulle sagt. Det er bakgrunnen 
for at nyansatte fra tid til annen opplever situasjoner der de blir satt kraftig på plass. Fra 
sykehjemmet har vi fått høre om en nyansatt sykepleier som fikk ”tillatelse” av en erfaren 
sykepleier til å si hva hun mente om måten de jobbet på. Den skjulte policyen for taushet 
formidler informasjon om hvem som har prioritet når man sier fra om kritikk og hvem 
som ikke har det. En sykepleier med lang erfaring fortalte at det var så mye lettere å si fra 
om kritikk når man hadde vært lenge i organisasjonen. Hun sa at det ikke gikk an å 
sammenligne situasjonen for en med lang erfaring og en som er nyutdannet. Hun fortalte 
at hun nå kunne si fra om det meste. Da hun var nyutdannet opplevde hun for det meste 
bare frustrasjon over at ting ikke var slik som det sto i boka og at det var vanskelig å si fra.   
 
Selv i team er ikke alle likeverdige. Jeg intervjuet en ung, nyutdannet lærer i hennes første 
jobb. Hun hadde hatt månedskontrakter i ca. to år. Noen ganger hadde hun hatt vikariat 
på opptil tre og fire måneder. Hun fortalte at hun var fire dager i uka i første klasse. 
Teamet hun inngikk i besto av tre lærere og en assistent. Da jeg spurte om hun var 
kontaktlærer 7 svarte hun at hun ikke var det, men at hun hadde like mye ansvar og at hun 
gjorde like mye som kontaktlæreren bortsett fra at hun ikke hadde foreldremøter og 
                                                 
7 Leder for klasse. Tidligere klasseforstander.  
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foreldrekonferanser. Da jeg spurte om det var noe hun ikke var fornøyd med, så svarte 
hun at noen av de eldste tenkte slik at ingenting bør forandres og at de hang seg opp i 
smådetaljer. Hun fortalte at det til tider ble brukt mye energi på å diskutere hvem som 
skulle stå og passe på i akebakken. Selv syns hun at det var meningsløst å bruke så mye tid 
på det hun mente var en bagatell. Dette måtte kunne løses på en enklere måte, siden 
akebakken er den samme hvert år og elevene vil være i den når det er snø der. En dag 
hadde hun sagt fra om hva hun mente om disse diskusjonene. ”De øynene jeg fikk på 
meg da, sa klart i fra at jeg ikke skulle sagt noe fordi jeg bare hadde jobba her i to år,” 
fortalte hun.  
 
”Å få noen øyer fra dem”, vil si at de forsøker å disiplinere henne med blikk. Hun 
oppfattet budskapet og fortalte meg at det var særlig hvis det var noe som de hadde tatt 
opp og vært igjennom veldig mange ganger at hun fikk slike blikk. Blikket uttrykte i følge 
henne at hun ikke kunne vite noe om det de snakket om. Hun forklarte dette med at de 
mente at hun hadde for liten erfaring eller for lite kompetanse. Det var vanskelig for 
henne å akseptere at hennes ideer når det gjaldt enkle praktiske ting som likevel ikke 
fungerte, ikke ble gitt prioritet, selv om hun hadde lavere kompetanse og var blant de sist 
ankomne på skolen. Det bringer oss over til den andre systemiske konstellasjonen, som 
kan knyttes til en forståelse av rangordning;  at de som har høy kompetanse har prioritet.  
 
Rett kompetanse på rett sted anerkjennes i organisasjonen. Noen ganger er det samsvar 
mellom høy kompetanse og langt medlemskap i virksomheten. Likevel finnes det ofte 
talentfulle og høyt kompetente ansatte som ikke anerkjennes. Årsaken til det kan nettopp 
være at de er nye i virksomheten. Erfaringskunnskap er en kritisk faktor for harmoni og 
stabilitet i systemet (Horn og Brick 2005:29). En høyt kompetent nykommer må tydelig 
anerkjenne det som har vært, for at de som allerede er i organisasjonen skal kunne 
akseptere nykommerens kompetanse.  
 
I skolen var det største kompetanseskille mellom lærere og assistenter og mellom lærere 
og ansatte i sjefsstillinger. Det var også et kompetanseskille mellom lærere og nåværende 
og tidligere fagforeningsrepresentanter. I forbindelse med omorganiseringen var det også 
et kompetanseskille mellom skolen og innleide konsulenter.  Med andre ord så var det en 
oppfatning at lærere ville blitt mer hørt enn assistenter, hvis de sa fra om kritikk. Da jeg 
observerte ledergruppa hørte jeg flere eksempler på nedvurdering og mistillit til lærernes 
kompetanse for å vurdere omorganiseringen i skolen. Nedvurderingene gikk på at de ikke 
hadde praktisk sans og at de var opptatt av å tømme organisasjonen for penger. Begrepet 
”radiatorlærere” ble brukt om det de mente var lærere som satt på radiatoren i 
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klasserommet mer enn de underviste. En lærer hadde fått ekstra lønn for å ha ansvaret for 
et stort akvarium. Jeg fikk inntrykk av at dette fungerte som regjerende eksempler på hvor 
inkompetente lærere og den tidligere administrasjonen var når det gjaldt ressursfordeling 
for gruppen av sjefer i ledergruppen. Kritikken av lærernes inkompetanse gikk ut på at de 
manglet et helhetsperspektiv og at de ikke så alle behovene slik ledelsen gjorde.   
 
Når det gjelder kompetanseskillet mellom lærere og fagforeningsrepresentanter, så var det 
en klar oppfatning at det å være fagforeningsrepresentant krevde en omfattende 
opplæring i hvordan organisasjonen fungerte og rettigheter. Tillitsvalgte blir innkalt til 
kurs av forbundet, både lokalt og fra fylket. Det er først og fremst kurs i avtaler. I løpet av 
et år ble det innkalt til kurs ca. en gang i måneden lokalt, og tre til fire ganger i året fra 
fylkesnivået. Av og til var det også to-dagerskurs. Dette førte til at lærerne oppfattet 
fagforeningsrepresentanten som mest kompetent til å si fra. Det innebar at i alle fall 
lærerne mente at de burde gis prioritet når de tok opp arbeidsrelatert kritikk.  
 
To konsulenter fra et stort konsulentselskap var innleid som spesialkompetanse i 
forbindelse med omorganiseringen av skolen. Det hadde den konsekvensen at det som 
sto i deres rapporter ble ansett som kompetanse som kunne gis prioritet over den som var 
i virksomheten. I følge Horn og Brick (2005:29) er det vanlig at spesialkompetanse gis slik 
prioritet. I skolen ble rapporten brukt ved gjentatte anledninger til å avvise kritikk som ble 
fremmet blant annet av lærerne.  Det styrket lærernes opplevelse av at det ikke nyttet å si 
fra.   
 
På sykehjemmet var det kompetanseskiller mellom sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglært 
personale. Det var også et kompetanseskille mellom avdelingene, fordi den ene avdelingen 
hadde sykepleiere med spesialutdanning for å arbeide med demenspasienter. Sykepleiere 
fra andre avdelinger opplevde det slik at den avdelingen ble mest hørt når de sa fra. En 
forklaring på det kan selvsagt være at det var en lukket avdeling med spesielle behov, men 
det var ikke slik det ble oppfattet av de andre. Når det gjelder skillet mellom sykepleiere, 
hjelpepleiere og ufaglært personale så kom det tydelig fram at det var sykepleierne som 
hadde noe de skulle sagt i forhold til ting som ikke fungerte. ”Sykepleierne sier mer fra, 
fordi hjelpepleierne føler seg underlegne. De blir ikke hørt på likevel. Trur de da. De gjør 
jo egentlig det,” sa en sykepleier. Jeg har bare intervjuet sykepleiere, så jeg har bare belegg 
for å si at sykepleierne oppfattet hjelpepleiernes holdninger slik. De opplevde det slik at 
det egentlig var de som hadde ansvaret for å si fra, fordi de var mest kompetente. Det 
ville kanskje vært naturlig at tilsynslegen ble oppfattet som den med mest kompetanse, 
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men han tilbrakte lite tid på sykehjemmet og kjente verken pasientene eller 
arbeidssituasjonen så godt som de som var der hver dag.    
 
Når det gjelder linjene for representasjon på sykehjemmet, så uttrykte flere stor forvirring 
om hvilke instanser de kunne ta kontakt med og om hva slags saker de kunne gå til de 
forskjellige instansene med. ”Vi skal vel følge linja vel?” sa en sykepleier da jeg spurte hva 
som var vanlig fremgangsmåte når de skulle fremme kritikk i deres organisasjon. Linja 
nedenfra og opp på sykehjemmet var avdelingsleder, plasstillitsvalgt, virksomhetsleder, 
verneombudet, arbeidsmiljøutvalget, bedriftshelsetjenesten, kommunalsjef, politikerne og 
komiteer i bystyret. I tillegg fantes det noen sideordnende organ som et utvalg som jobbet 
med driftshåndbøker (rutiner) og et kvalitetsutvalg. Sykepleierne oppfattet det slik at 
fagforeningens viktigste oppgave var å forhandle fram god lønn og at det var lite de 
kunne gjøre med arbeidsrelatert kritikk. Det at de ikke hadde noen som hadde spesiell 
kompetanse i forhold til linja, gjorde at de ville få liten prioritet dersom de skulle si fra. 
 
Operatørene i fabrikken var de som hadde lavest kompetanse og lavest prioritet på 
arbeidsplassen. Det jobbet også en del ingeniører i fabrikken som også hadde en 
fagforening. De ble oppfattet som en yrkesgruppe med større innflytelse enn operatørene. 
Operatørene utgjorde majoriteten av ansatte på fabrikken. Det var lagt til rette for at de 
skulle ha omfattende innflytelse gjennom fagforeningen og verneombudet. Rett etter 
tusenårsskiftet ble det satt i gang et omfattende holdningsarbeid for å redusere 
sykefraværet i Norge. Det ble kalt Inkluderende Arbeidsliv (IA) og var en trepartsavtale 
mellom regjeringen, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. På 
virksomhetsnivå skulle både arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeide om å gjøre 
virksomheten inkluderende, slik at sykefraværet kunne reduseres. I fabrikken opplevde 
operatørene at det ble et spill for galleriet fra arbeidsgivers side. Personalsjefen hadde etter 
deres mening prøvd å gi inntrykk av at hun tok de ansatte med på råd og involverte dem i 
beslutninger, men at deres medvirkning ikke var reell. De fortalte at det ofte ble tatt 
beslutninger om avtalen om Inkluderende Arbeidsliv uten at de ble informert. I en 
periode opplevde de ansatte at det var lenge siden de hadde hatt kontakt med 
myndighetenes IA-kontakt. De ringte opp for å høre. Etterpå fikk de høre at han hadde 
prøvd å ta kontakt med personalsjefen for å få et møte med dem. Personalsjefen hadde da 
svart at det ikke var mulig. De ansattes representanter for IA ble i følge dem ikke 
informert om dette. Det var i følge min informant heller ikke tilfelle at det ikke var mulig 
å få til møter. ”Nå har vi fått kontakt, men vi må jobbe litt på sida for å si det sånn,” 
fortalte han. Med det mente han at de formelle kanalene i organisasjonen ikke fungerte. 
Ved en annen anledning ble verneombud og fagforeningsrepresentanten involvert i et 
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utredningsoppdrag der de skulle reise på besøk til andre fabrikker for å se hvordan de 
jobbet med avtalen om inkluderende arbeidsliv. Jeg ble fortalt at de hadde lagt ned en stor 
jobb i denne utredningen, og at den ble lagt rett i en skuff. Som følge av dette mente en 
av operatørene at statusen til tillitsvalgte måtte heves. Han mente at tillitsvalgte da ville 
fungere bedre med en gang. ”Nå sier jo folk at det ikke er noe vits i å si noe, at det ikke er 
noe vits i å ta det, for du kommer ikke noen vei likevel.”   
 
I forhold til det økonomiske feltet eksisterte det en opplevelse av at ansatte hadde 
manglende kompetanse til å forstå økonomiske beslutninger og fordelingen av pengene. 
Dette har jeg valgt å kalle økonomisk fremmedgjøring. Med det menes at ansatte opplever 
at de ikke har kompetanse til å forstå de økonomiske betingelsene for virksomheten og at 
de derfor ikke vil bli prioritert når de sier fra om arbeidsrelatert kritikk. I denne 
fremmedgjøringen ligger en forståelse av økonomi som det overordnede prinsippet 
virksomheten organiseres etter. Vi har allerede sett at dette var tilfelle i skolen, men det 
forekom også på sykehjemmet og i fabrikken. På sykehjemmet rådet oppfatningen om at 
det ikke var penger og at det ikke fantes noen mulighet for å generere mer penger til 
virksomheten. I fabrikken oppfattet operatørene at det var et økonomisk spill koblet til en 
globaliseringsretorikk som gjorde at de opplevde at de ikke hadde tilstrekkelig 
kompetanse til å bli prioritert når de ville si fra om arbeidsrelatert kritikk.   
 
Utfordringene vi har vært gjennom, kan knyttes til enda en systemisk konstellasjon, 
nemlig den som går ut på at de som har mer på spill har prioritet.  Det vil med andre ord si, at 
de som risikerer penger eller å bli stilt til ansvar for det som skjer i virksomheten, blir hørt 
framfor de som ikke risikerer like mye. En arbeidstaker risikerer i utgangspunktet mindre 
rent økonomisk, i alle fall så lenge de ikke selv eier en del av virksomheten. Videre vil en 
arbeidstaker i mange tilfeller ikke risikere like mye som en sjef, fordi han eller hun ikke har 
like mye ansvar. En sykepleier forklarte at det kunne bli slik at sjefen forsvarte territoriet 
sitt hvis hun sa fra om kritikk. Hun mente at det sikkert var fordi hun gjorde så godt hun 
kunne der hun var sjef. Sykepleieren som prøvde å si fra syns derfor at det ofte ble slik at 
resultatet ikke ble så veldig bra når hun sa fra om kritikk til en overordnet.  
 
På skolen var det tydeligvis en oppfatning av at det var de som satt sentralt i kommunen 
som hadde mest på spill når skolen skulle omorganiseres. Fagforeningen burde i følge en 
overordnet i skoleorganisasjonen innfinne seg med at de ikke kunne bli prioritert etter at 
kommunen hadde fattet et vedtak. En av de kommunale sjefene uttalte seg slik:  
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Jeg opplever at fagbevegelsens rolle ved omorganiseringer skal være at de sikrer at 
prosessene blir fulgt i henhold til arbeidsmiljølov og hovedavtale og den type ting. Når 
beslutningen er fattet, så skal fagbevegelsen bidra til å sikre at gjennomføringen av 
omorganiseringen går i henhold til lov og avtaleverk. De skal ikke fortsette kampen 
etter at beslutningen er fattet, dersom det er en legitim beslutning som har fulgt lov og 
avtaleverket. Her fortsetter de kampen!  

 
Lysgaard hevdet at det var grunnlag for tre forskjellige sosiale system med ulike verdier og 
roller i arbeidsorganisasjoner. Det teknisk økonomiske systemet hadde roller og verdier 
knyttet til arbeidsgivers interesser om lønnsomhet, effektivitet og hensiktmessighet 
(2001:80-81). Det menneskelige systemet hadde roller og verdier knyttet til det å være 
menneske i allmenn forstand. Arbeiderkollektivet var et sosialt system som under visse 
betingelse kunne oppstå uformelt for å beskytte de ansatte mot arbeidsgivers umettelige 
higen etter effektivitet og lønnsomhet. Lysgaards teori underbygger den systemiske 
konstellasjonen om at arbeidsgiver har høyest prioritet i arbeidsorganisasjonen. 
Arbeidsgivers ansvar eller eiendom settes på spill i arbeidsprosessen. Arbeidsgiver gis 
derfor prioritet. En av operatørene fortalte meg at hvis han eller noen andre hadde gitt 
beskjed til ledelsen om en som ikke gjorde jobben sin, så ville det vært bra for ledelsen. 
”De vil gjerne vite hvem det er som ikke gjør jobben sin. Så når noe blir ødelagt eller det 
skjer noe, så vil de gjerne vite hvem som har gjort det,” sa han. Han sa videre at det ikke 
ville vært så populært blant arbeidskamerater å ”tyste”, selv om han kanskje hadde lyst. 
Han fortalte at det var bare noe man ikke gjorde og at han ville fått veldig mange mot seg 
hvis han hadde sagt fra om noe slikt. Dette er en form for taushet om arbeidsrelatert 
kritikk som følge av arbeidsgivers overordnede posisjon.     
 
I enkelte tilfeller kan det også stå mye på spill for ansatte. Dette fikk jeg et eksempel på fra 
en sykepleier jeg intervjuet. Sykepleiere er en yrkesgruppe som har et stort ansvar og setter 
således mye på spill i selve arbeidsprosessen. Utdeling av medisin er et eksempel på hvor 
stort ansvar de har. Dersom de deler ut medisin i strid med instruksen, er de personlig 
ansvarlig hvis det skjer noe feil og pasienten blir skadet eller dør. De kan bli fratatt sin 
stilling og miste retten til å praktisere som sykepleier. På sykehjemmet jeg besøkte, var det 
en instruks som krevde at det måtte to sykepleiere til for å ta ut morfin. Den ene skulle 
måle opp og den andre skulle sikre at oppmålingen var riktig. Utdeling av morfin var, i 
følge sykepleieren, ofte nødvendig når de hadde pasienter som lå for døden. 
Bemanningssituasjonen på sykehjemmet var slik at det ikke var mer enn en sykepleier på 
nattevakt i helgene. Det oppsto således flere situasjoner der sykepleiere måtte ta ut morfin 
i strid med instruksen.  
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Jeg burde ha nekta å ta ut morfin. Jeg har ingen tro på at kommunen ville tatt ansvaret 
hvis jeg gjorde en feil. Da ville de nok sagt at jeg brøt instruksen og ferdig med det.  
Men, det er pasienter som lider og har grufulle smerter når det er behov for sånn 
medisin. Som menneske klarer ikke jeg å ri prinsipper i en slik situasjon. 

 
Sykepleieren som fortalte dette, hadde en klar oppfatning av at hun burde bli hørt, fordi 
det sto mye på spill for hennes del. Det hører til historien at det ble skrevet 
avviksskjemaer hver gang instruksen ble brutt. I tillegg ble det tatt opp i kvalitetsutvalget 
som skulle jobbe med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Situasjonen kan ubevisst ha blitt 
vurdert slik at arbeidsgiver setter mer på spill i form av manglende innsparing enn 
sykepleieren i forhold til å miste jobben, og at fellesskapet må prioriteres, men det er 
vanskelig å vite. Her tjener sykepleierens fortelling som et eksempel på at de som setter 
mye på spill, skal prioriteres. Det formidles et budskap om at jo mer du setter på spill, jo 
større rett har du til å si fra. Arbeidsgiver vil i de fleste tilfeller være suveren i den 
sammenhengen. Det kan føre til at mange ansatte fortier kritikk i stedet for å si fra. 
 
Oppsummert kan vi si at kunnskap om rangordning i organisasjonen handler om å få 
informasjon om at de som kom først prioriteres foran de som kommer senere, at de som 
har høy kompetanse prioriteres foran de som har lavere kompetanse og at de som setter 
mest på spill skal ha prioritet foran de som ikke risikerer like mye. Når ansatte reflekterer 
over handlingsvalg i forbindelse med at de har arbeidsrelatert kritikk så er dette kunnskap 
som kan ha betydning. Nytter det å si fra? Blir man hørt? De som har kommet inn i en 
virksomhet senere enn andre opplever at de har mindre kompetanse og de som opplever 
at arbeidsgiver eller andre er den som risikerer mest vil med større sannsynlighet falle på 
at taushet er det beste handlingsalternativet.  

Hellige kuer  

Et annet sentralt informasjonsområde i den skjulte policyen for taushet er at det finnes 
noen hellige kuer i virksomheten. Det handler som regel om at det som er må få lov til å 
være (Horn og Brick 2005:23). I denne innholdskategorien for taushet ligger det to 
underliggende budskap som også formidles i den skjulte policyen. Det ene er at taushet om 
kritikk er å vise respekt for det bestående. Det andre er at kritikk av en omorganisering 
havner i en gråsone som gjør at den risikerer å bli avvist eller oversett. 
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Taushet om kritikk er å vise respekt for det bestående. Det er helt sentralt for et systems 
stabilitet og harmoni, at alle medlemmene respekterer den måten ting gjøres på. Å 
kritisere det bestående kan derfor skape ubalanse og dårlig stemning og vil få 
konsekvenser. Dette innebærer at mange ansatte kan være villige til å glatte over en 
eventuell negativ utvikling i organisasjonen og prøve å dysse ned kritikk (Horn og Brick 
2005:24). I fabrikken kom dette til uttrykk når det oppsto behov for vedlikehold på utstyr. 
Flere operatører fortalte at de syns det tok for lang tid før ting ble reparert. En mulig 
tolkning er at det som er, må få lov til å være selv om det er en feil. En fortalte meg at han 
kunne se en feil uke etter uke, helt til det plutselig ble totalt havari og behov for en dyr 
reparasjon. Han mente at hvis vedlikeholdsoppdraget hadde blitt gjort en måned før, så 
kunne de kanskje klart seg med en liten stopp i produksjonen og en langt mindre 
reparasjon. Flere var frustrerte over dette: ”Det er jobben min å se etter sånne feil og da 
gjør jeg jo det hele tiden.” Det fantes likevel et unntak for kravet om respekt for det 
bestående, og det var Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Operatøren fortalte meg at hvis 
han kunne si at en feil var farlig for de som jobbet i fabrikken eller kunne føre til et 
utslipp, så ble han ikke ignorert når han meldte fra om feil. HMS-meldinger ga en slags 
fribillett til å melde fra, og vedlikeholdsavdelingen kunne gjøre noe med det uten å gi fra 
seg makt. Selve fremstillingsprosessen i fabrikken fant han ingen grunn til å kritisere. ”Det 
har jo vært det samma i all tid, så det er sikkert optimalisert etter hvert,” sa han.  
 
De negative konsekvensene av at man ikke lar det som er få lov til å være selv om det er 
kritikkverdig, kan være vanskelige. En sykepleier fortalte at hun syns det var veldig 
vanskelig i begynnelsen av ansettelsesperioden, fordi de som hadde lengre erfaring vernet 
om praksisen som alltid hadde vært. Hun fortalte at det var noen som hadde jobba der 
veldig lenge, og de visste hvordan de ville ha det.  Hun fortalte at hun så en ting hun mente 
var feil og så konsentrerte hun seg om å roe seg ned i stedet for å si fra. ”I førsten var det 
mange kameler jeg måtte svelge. Da var det fryktelig. Da var det en ting og så var det ro 
ned. Og så var det en ny ting og så var det ro ned.” Hun fortalte også at hun ikke helt turte 
å si fra, fordi hun var veldig redd for å gjøre noe feil når hun var ny. Hvis det var noe hun 
mente var riktig å gjøre, så turte hun ikke å si det to ganger hvis det innebar at den 
praksisen som var måtte endres. Etter en stund hadde hun likevel sagt fra om det hun 
mente var regelrett utnytting av sykepleiestudenter i praksis. Den kritikken var rettet mot 
ble, i følge sykepleieren, veldig hissig og sinna og aksepterte ikke at hun kom og sa fra om 
det. ”Jeg klarte å si fra, men ble fryktelig brydd av det liksom.” En naturlig konklusjon å 
trekke er at taushet er å vise respekt for det bestående, å la det som er få være. Handler 
man ikke i tråd med dette budskapet så vil det kunne få svært negative konsekvenser.   
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I fabrikken var det tydelig at det å respektere det bestående er en grunnleggende 
forutsetning for bli akseptert som en av gutta. Når en først blir akseptert ville en, i følge 
denne operatøren, bli respektert for den han var og for det han sto for, kanskje også hvis 
det var en anelse kritisk til det bestående. Men hvis man var en drittsekk som fremhevet 
seg sjøl uten å vise respekt for at det tross alt hadde vært en hel fabrikk som hadde 
fungert godt i mange år, så ville det vært vanskelig. ”Da hjelper det ikke hva du har for 
noe av titler eller hva som helst, det spiller ingen rolle. Du kommer ingen vei.”  
 
Kritikk av omorganisering havner i en gråsone og risikerer å bli oversett eller avvist. Med episodiske 
endringer menes endringer som initieres ovenfra og impliseres i organisasjonen uten at de 
ansatte nødvendigvis er enig i det som skjer (Weick og Quinn 1999). Det er en måte å 
endre på som viser liten respekt for det bestående og fordrer således motstand fordi det 
bryter med en systemisk konstellasjon (Horn og Brick 2005). En konsekvens av dette er at 
innholdet i kritikk mot omorganiseringer ikke blir forstått som reell, men heller en 
menneskelig reaksjon på forandring. Hvis ansatte sier fra om kritikken risikerer de å bli 
stemplet som bakstreverske, ufleksible eller motarbeider. Dette fant jeg et godt eksempel 
på i skolen. Omorganiseringen gjorde at flere ting som hadde vært, ikke lenger var. Den 
kommunale omorganiseringen kom samtidig som det kom endringskrav fra 
departementet. For det første hadde departementet vedtatt at en klasse ikke skulle kalles en 
klasse lenger, men et trinn. For det andre hadde de vedtatt at lærere som hadde 
hovedansvar for det som tidligere ble kalt en klasse ikke skulle kalles klasseforstander 
lenger. For det tredje fjernet kommunen gjennom omorganiseringen rektor og innførte 
avdelingsledere for skolene. Inspektørene ble tatt bort og ikke erstattet. For det fjerde 
innførte de en ny rolle, områderektor. I et intervju med en av de kommunale ledere ble 
jeg fortalt at de måtte tenke nytt om hva en skole var. Han spurte meg retorisk om en 
skole egentlig var en skole eller om det kunne være ”tre skoler”? Det han fortalte var at 
det bestående var svært umoderne og dårlig og at man nå kunne finne så fleksible 
organiseringer av skolen som man ville, hvis man hadde en fagforening og lærer som ikke 
var ekstremt gammaldagse, bakstreverske og umoderne.  

 
Det er jo egentlig ingen grenser for hvordan man velger å organisere en skole. Man 
har jo alle muligheter, men så finnes det noen sikringsbestemmelser som de 
tillitsvalgte kan velge å benytte eller ikke. I vår kommune har de valgt å benytte den. Så 
her har det vært og er til dels en veldig tradisjonell organisering med en lærer i en 
klasse. Men hvis du går til kommunene rundt oss, så vil du se teamorganisering. Du vil 
se at man har gått fullstendig bort fra klassebegrepet og prater i grupper. 
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Jeg gjorde observasjoner på tre forskjellige skoler i kommunen, og selv ved den skolen 
som var mest negativt omtalt av arbeidsgiver, så hadde de teamorganisering rundt 
trinnene. Fagforeningen var heller ikke av den oppfatning at de kunne ”velge” ikke å 
benytte det sjefen kalte en sikringsbestemmelse. Det oppfattet de som en plikt, fordi de 
mente at omorganiseringen var brudd på opplæringsloven.  
 
Den kommunale sjefen forklarte videre at det var viktig å få inn ansatte i 
arbeidsgivergruppa som kom utenfra og som kunne riste litt opp i den gammeldagse 
praksisen ved skolene. Å riste i en gammeldags oppfatning er i prinsippet ikke å vise 
respekt for det bestående, og fører til ustabilitet. Han forklarte at han kanskje burde gjort 
dette i større utstrekning.  

 
Det er enkel gruppepsykologi, det å få inn en annen rett og slett. Det har fungert helt 
etter intensjonene. Jeg lurer bare på om jeg skulle gått enda hardere til verks og skaffet 
flere faktisk. Det er så mange her som er sosialisert inn i en gammeldags skolekultur. 
De har aldri gjort noe annet. 

 
Som følge av dette kunne lærernes kritikk av omorganiseringen både oppfattes som saklig 
og betimelig, men også som uttrykk for at de ville bevare bare for å bevare. Den 
kommunale sjefen uttrykte klart at han oppfattet lærernes kritikk som uttrykk for 
umoderne holdninger som det var hans oppgave å stoppe. Av eksempelet ser vi at han 
bevisst gikk inn for å bryte den systemiske konstellasjonen som går ut på at det som er må 
få være. Som arbeidsgiver kunne han legitimere avvik fra den konstellasjonen, men det 
kunne ikke skjedd uten at det ville blitt splittelse i personalgruppen. Grunnen til det er at 
konstellasjonene vernes av alle medlemmene i organisasjonen, ikke bare arbeidsgiver. 
Sjefen så en mulighet til å øke sitt handlingsrom ved å skape splittelse i personalgruppen.   
 
Det er liten tvil om at omorganiseringen skapte en kraftig ubalanse i det sosiale systemet i 
skolen. Mange lærere opplevde usikkerhet, maktesløshet, sinne og frustrasjon og fremmet 
som sagt sin kritikk på alle mulige måter. En lærer sa at hun ikke skjønte hvorfor de måtte 
gjøre noe med den grunnleggende strukturen. Hun mente at det var en godt utprøvd 
organisering som er lik for skoler over hele verden. Flere lærere var kritisk til den 
manglende tilstedeværelsen til rektor og at han eller hun ikke bidro med hjelp når det 
oppsto vanskelige situasjoner med elever. Kommunalsjefen mente at dette var et uttrykk 
for at lærerne hadde utnyttet rektor til å hente blyanter til klasserommet og ta seg av ”den 
uartige ungen som hyler og skriker.”  
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Jeg kan ikke tenke meg noe mindre hensiktsmessig bruk av dyr arbeidskraft enn å ta 
vare på unger som ikke får det til i klasserommet, kan ikke bruke rektor til det tenker 
jeg.  

 
Uavhengig av om de ansatte hadde rett i sin kritikk eller ikke så ble det formidlet 
informasjon om at det å si fra om kritikk mot omorganisering ikke var nødvendig, fordi 
det ikke ville bli tatt alvorlig. Kritikken havner i en gråsone der det blir vanskelig å avgjøre 
om den er reell. 
  
Oppsummert kan vi si at ansatte får informasjon om at det bestående må respekteres og 
at taushet er en måte å vise respekt for det bestående. Videre får de informasjon om at 
kritikk av en omorganisering vil kunne havne i en gråsone som gjør at kritikken risikerer å 
bli avvist eller oversett. Når ansatte reflekterer over handlingsvalg er dette informasjon 
som taler i retning av at taushet er et godt handlingsalternativ når man har arbeidsrelatert 
kritikk.  

”Taushet er lojalitet” 

Den skjulte policyen formidler også informasjon om at det skal være en balanse mellom 
det å gi og ta i en virksomhet. Å gi for mye eller ta for mye er ikke bra, fordi det skaper 
ubalanse. Arbeidsgiver har krav på lojalitet fra ansatte. Taushet om kritikk oppfattes som 
lojalitet og å gi til fellesskapet, mens det å si fra om kritikk ofte oppfattes som illojalt og at 
det tas fra fellesskapets stabilitet og trygghet. En sykepleier fortalte for eksempel at hun 
måtte bite i seg en del ting på jobb for å beholde et godt arbeidsmiljø. ”For at det ikke 
skal bli et veldig surt arbeidsmiljø, så må man prøve å jenke seg litt, ikke sant,” sa hun. 
Hun opplevde at hun bidro til balanse med taushet og at hun ville bidratt med ubalanse 
hvis hun hadde sagt fra om kritikk. I det engelske språket brukes blant annet uttrykket; 
don’t rock the boat, for å minne om den ubalansen som kan oppstå hvis man sier fra om 
kritikk. 
  
Lojalitet er en egenskap som settes høyt i arbeidslivet. Mye tyder på at det foreligger en 
svært forenklet versjon av hva lojalitet i arbeidslivet egentlig innebærer. Det er tradisjon 
for å forstå lojalitetsplikt som en forventning om taushet om arbeidsrelatert kritikk hos 
ansatte. En lærer forklarte at de hadde fått mer eller mindre beskjed om å forholde seg 
tause i forbindelse med omorganiseringen av virksomheten og at noe annet ville bli 
oppfattet som illojalt.  
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Vi har i grunn drøfta mulighetene for å si fra mye på trinnet, men på en måte så blir 
det litt sånn vanskelig, fordi at man skal da liksom være lojal overfor kommunen. Ja, 
hele den biten der. Så man føler kanskje at man skulle ha sagt mye mange ganger, men 
så…. 

 
Dette er det så lange tradisjoner for i norsk arbeidsliv at man fant grunn til å advare 
arbeidsgiver mot å spille ut illojalitet som første respons på arbeidsrelatert kritikk fra 
ansatte, i utredningen om endringer i grunnlovens ytringsfrihets paragraf (NOU 1999: 27 
”Ytringsfrihed bør finde Sted”). Der står det at man heller bør ta den ansattes initiativ 
som en positiv utfordring og mulighet til ytterligere ordskifte - til nytte for arbeidsplassen 
og samfunnet generelt. Grunnlaget for en slik oppfatning ligger i at lojalitetsbegrepet 
blandes sammen med det å vise takknemlighet og respekt gjennom taushet. Hirschman 
(1970:77-78) hevdet på sin side at det er mer lojalt av ansatte å si fra om kritikk, enn å 
være taus om den. 
  

Thus, even with a given estimate of one’s influence, the likelihood of voice increases 
with the degree of loyalty. A member with a considerable attachment to a product or 
organization will often search for ways to make himself influential, especially when the 
organization moves in what he believes is the wrong direction; conversely, a member 
who wields (or thinks he wields) considerable power in an organization and is 
therefore convinced that he can get it “back on track” is likely to develop a strong 
affection for the organization in which he is powerful.  

 
Ifølge Hirschmans teori om lojalitet, så finnes det minst to paradigmer. Den ene holder 
åpent at en virksomhet eller organisasjon kan komme til å gjøre en feil, mens den andre er 
basert på at det alltid handles rett. I den ene kan det være lojalt av ansatte å si fra om 
kritikk. I den andre vil det være illojalt. Hirschman (1970:78) hevder at det sistnevnte er et 
meningsløst utgangspunkt for lojalitet. Det er fordi det er menneskelig å gjøre feil også 
når man er organisert. Hirschmans studie bekreftes av senere forskning (se for eksempel 
Hoffmann 2006). Som ansatt kan man da oppfattes som lojal uten å forplikte seg til 
virksomheten, men satse på at noen andre vil gjøre noe med det eller at det vil skje noe 
slik at utviklingen kan få en annen retning. Den siste er likevel fortsatt utbredt. I media får 
vi innblikk i enkeltskjebner der dette utspiller seg. La oss si at en sykepleier som jobber 
for et privat helseforetak som har vunnet en anbudsrunde som gjaldt eldreomsorg. Hun 
sier fra gjentatte ganger om det hun mener er mangelfull omsorg internt i firmaet. Når det 
ikke nytter sender hun en mail til kommunen der hun beskriver den mangelfulle 
omsorgen. Det er ikke uvanlig å forvente at hun kan bli suspendert fra stillingen som 

 
 

95



sykepleier fordi de har den oppfatningen at det var illojalt å si fra. NOU (1999:27) omtaler 
også varsling som åpenbar illojalitet selv om det skal være tillatt og er ønskelig. Det står 
skrevet: 

 
Under særlige vilkår kan åpenbar illojalitet være tillatt og ønskelig. Vi tenker her på 
situasjoner der den ansatte varsler allmennheten om at vedkommendes arbeidsplass er 
innblandet i korrupt, ulovlig, umoralsk eller annen skadelig aktivitet.  

 
I følge Hirschman (1970) er varsling en lojal handling, fordi de ansatte er mer lojale mot 
produkter, tjenester og organisasjonen og ikke enkeltpersoner som bekler bestemte 
stillinger. Lojalitet til enkeltpersoner vil ifølge han fordre likegyldighet eller ettergivenhet i 
forhold til produksjonen og organisasjonen.  
 
Dette kapittelet handler om det innholdet som kan føre til at ansatte fortier kritikk. 
Hovedbudskapet i den skjulte policyen er at taushet er den mest lojale atferden. Ved 
lojalitetskonflikter vil taushet også fremstå som et godt handlingsalternativ. Slik unngår 
man å velge side. I følge Hirschman (1970) er det likegyldighet som ligger til grunn for slik 
taushet om arbeidsrelatert kritikk. I det lojalitetsparadigme han kritiserer ses ofte lojalitet i 
sammenheng med takknemlighet og respekt. Det å fortie er på en måte det samme som å 
vise respekt og / eller takknemlighet overfor arbeidsgiver. 
 
Samtidig som taushet oppfattes som lojalitet, så oppfattes det også som en måte å vise 
takknemlighet på. Det finnes mange ting i arbeidslivet man kan, skal eller bør være 
takknemlig for. Bare det å få tilhørighet gjennom en ansettelse enten det er hel eller delt 
stilling på fast eller midlertidig basis er noe man kan være takknemlig for. Lønn, 
utviklingsmuligheter i forhold til kompetanse og karriere er andre eksempler. Hochschild 
(2003:76) skrev om takknemlighet og takknemlighetsgjeld i jobbsammenheng som 
utveksling av gaver og at en viser hverandre respekt med følelser. Poenget her er at det 
indirekte formidles et budskap om at takknemlighet kan uttrykkes gjennom taushet og at 
utakknemlighet kan uttrykkes gjennom åpenhet om arbeidsrelatert kritikk. For å 
opprettholde balansen kan ansatte for eksempel si at alt er i orden og la være å påpeke 
ting som ikke fungerer (Van Dyne mfl 2003). Dersom ansatte får fordeler som storslagne 
kick off partys, spennende utviklingsmuligheter, lære om vin av sjefen, flotte 
personalseminar med hotellopphold eller avdelingslederens hjemmelagde kake, så kan det 
gi ansatte en opplevelse av at de står i gjeld, en takknemlighetsgjeld. 
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Vi har tidligere hørt om sykepleieren som fortalte at hun følte at det var utakknemlig av 
henne å kritisere virksomheten når sjefen gjorde så ”godt hun kunne”. Det er et eksempel 
på noe som fordrer takknemlighet gjennom taushet. Hvis sjefen tydelig ikke gjorde så 
godt hun kunne, så ville det ikke vært behov for at de ansatte skulle vise sin takknemlighet 
eller lojalitet med taushet om kritikk.  
 
Dette er eksempel på informasjon eller kunnskap som kan knyttes til høflighetsnormer. 
En operatør fortalte at det var god folkeskikk ikke å si fra om kritikk. Han fortalte at det 
ble forventet at han skulle være takknemlig og si ja hvis arbeidsgiver hadde gitt uttrykk for 
at han var fornøyd med han.  

 
De drar maks ut av deg og så tar de litt til. Det er sjefene mine som gjør det. Altså, de 
er fornøyd med det jeg gjør, og så sier de at jeg skal ta det òg. ”Du ordner det. Det 
ordner du”, sier de til meg.  

 
Horn og Brick (2005:24-25) hevder at det finnes en takknemlighetsperiode som alle 
nyansatte må gjennom. Dette kan de uttrykke ved å hjelpe til over alt der de kan, selv om 
noe av arbeidet ikke er deres arbeid. De hevder også at slike ujevnheter er lettere å 
oppdage når man kommer utenfra, fordi det ofte er skjult for organisasjonsmedlemmene. 
Det er lite i mitt materiale som tyder på at forventningen eller kravet om takknemlighet er 
begrenset til en periode og bare gjelder nyansatte. Den kan vært utpreget for nyansatte. 
Bakgrunnen for det kan være at de skal integreres. I fabrikken skulle for eksempel alle 
være takknemlige for at fabrikken fikk fortsette å eksistere til tross for at de hadde gått 
med underskudd i flere år. Å si fra om kritikk ville være å utfordre balansen. 
 

Taushet som kjønnsmerket atferd 

Den siste innholdsdimensjonen som kommer til uttrykk i Curriculum Silentium; den 
skjulte policyen for taushet, er at taushet er en kjønnsmerket atferd. Uformelt formidles 
det et inntrykk av at det å si fra om arbeidsrelatert kritikk er typisk mannlig, mens det å 
være taus om kritikk er typisk kvinnelig.  
 
Davies (1982:170) beskriver hvordan kvinner i mannsdominerte yrker og yrkesposisjoner 
møtes av mer eller mindre skjulte og bevisste kjønnsrolleholdninger. Kvinner og menn 
tildeles egenskaper på grunn av kjønn og omvendt; egenskaper oppfattes som kjønnet; 
som mannlig eller kvinnelig. Med kjønnsmerking menes at enkelte egenskaper eller atferd 
oppfattes som en norm som kan knyttes til et visst kjønn (Wahl mfl. 2001:120).  
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En sykepleier fortalte for eksempel at hun mente det lå en forventning om at de som 
jenter skulle underordne seg og heller løpe litt fortere og litt lengre i stedet for å si fra.  
 

Ja, jeg syns det er kjempe rart. At vi skal på en måte være de englene fra himmelen 
som går rundt i hvite dresser og skal klare det umulige. Det er som å si her har du 
en krone, gå og kjøp deg et brød. Det er rart. Jobben er laga for folk med åtte 
armer og tre kommunikasjonssentraler.  

 
Ressner (1985:101) skrev at kvinner lett blir bærere av en tendensiøs kategori som 
underordnet og tjenende i arbeidslivet. Det kan resultere i at de er mindre tilbøyelige til 
aktive protester eller gjøre forsøk på å forandre. Misnøye kanaliseres heller i passiv 
motstand (ibid 1985:115). Enehaug og Klemsdal (2005:69) fant også at sykepleiere hevdet 
at det var tradisjon for at de skulle være lydige og holde kjeft. De tolket det som et uttrykk 
for den strenge hierarkiske organiseringen sykepleiere jobbet under. Det er mulig at det 
kan forklares med det alene, men jeg vil hevde at et kjønnsperspektiv på dette kan være 
sentralt.   
 
Sykepleieryrket er et kvinnedominert yrke. En mulig forklaring er at det da er et skjult 
kjønnsrollemønster som sier at kvinner skal være lydige og holde kjeft. For denne 
analysen har jeg mulighet til å spørre hvordan det arter seg i de andre virksomhetene. På 
skolen kom det ikke fram at det finnes slik kjønnsmerking. Men i fabrikken merket jeg 
meg følgende utsagn fra en av operatørene:  
 

Det største problemet her er vel at det er litt sånn symøtefaktor. De sitter og 
kjapper helt til de får muligheten til å gjøre noe med det, så trekker dem seg. De 
har egentlig alle muligheter til å få frem sin sak her. 

 
Med det mente han at de ansatte kunne sitte og uttale seg kritisk på vaktrommet og i 
spisesalen, men at de ville trekke seg hvis de fikk en reell mulighet til å si fra. Han kalte 
dette for ”symøtefaktor”. Symøter er tradisjonelt sett en privat møteplass mellom kvinner, 
der man holder på med håndarbeid og prater. Jeg tolket det slik at han kritiserte sine 
kolleger for å ha en typisk kvinnelig atferd ved at de trakk seg i stedet for å si fra. Av dette 
forstår jeg at det mer eller mindre skjult og mer eller mindre bevisst, formidles at det å si 
fra er en norm for menn, mens det å trekke seg, underordne seg og fortie kritikk er en 
norm for kvinner.   
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Er det slik at dette bare formidles i mannsdominerte virksomheter? Hvis jeg følger opp 
tendensene i det empiriske materialet for denne avhandlingen, så er det grunn til å anta at 
informasjon om taushet som kjønnsmerket atferd formidles i kvinnedominerte, så vel 
som i mannsdominerte virksomheter. Jeg har ikke noe grunnlag for å si at det formidles i 
heterogent sammensatte virksomheter som skolen. Jeg har det likevel med i den skjulte 
policyen for taushet. Det begrunner jeg med at det har vært lang tradisjon for de nevnte 
kjønnsrollene. Det er derfor ikke helt unaturlig at det skulle være tendenser til det også i 
en heterogent sammensatt virksomhet.     
 
Ressner (1985:99) skrev at det bygges opp en ideologi som forklarer kvinners 
underlegenhet. En konsekvens av dette er at kvinner som sier fra blir sett på som 
avvikere, mens menn som sier fra ikke blir det. De blir da sett på som avvikere fordi de 
bryter normen for det kvinnelige. Menn med taushet om kritikk kan bli sett på som 
avvikere, mens kvinner med taushet ikke blir det. Dette kan kanskje forklare noe av 
grunnlaget for at taushet knyttes å sterkt til lojalitet av mange selv om det savnes gode 
argumenter for det. Slik kan menn ha taushet om kritikk, uten å bryte med forventningen 
om mannlig kjønnsrolleatferd.  
 
En sykepleier ga uttrykk for at kvinner ikke blir hørt på samme måte som menn. Hun 
kom med følgende utsagn i intervjuet: 
 

Det ligger jo ikke så langt tilbake i tid at menn ble mer hørt enn kvinner. Jeg vet ikke 
om det stemmer lenger, men det henger jo i fra gammalt av. Hvis ti mannfolk hadde 
stilt seg sammen, så ville de antakelig blitt mer hørt på enn ti jenter i hvitt. Vi får stadig 
høre at det som skjer her aldri ville skjedd på en fabrikk med bare mannfolk og sånn. 
Det bare er slik, men hvorfor er det sånn? Nei, det er rart. Er vi feige eller hva er det? 
Det er liksom en oppfatning av at vi har ”valgt” det sjøl på en måte. 

 

Sammenfatning 

I dette kapittelet har vi sett en analytisk konstruksjon av innholdet i Curriculum Silentium 
som de ansatte kan, skal eller bør tilegne seg for å nå målet med den skjulte policyen for 
taushet som ble presentert i kapittel 5. Innholdet er utledet gjennom en analyse av det 
som fremkom i det empiriske materialet og teorien om systemiske konstellasjoner i 
organisasjoner. Kapittelet handler først og fremst om det kunnskapsinnholdet som har 
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betydning for de ansattes refleksjon over handlingsvalg. Det vil si kunnskap som kan øke 
sannsynligheten for at de konkluderer med taushet som det beste handlingsalternativet.  
 
Oppsummert kan vi si at innholdet i den skjulte policyen er at: 

1. Det finnes en ekskluderingsrisiko for de som sier fra om arbeidsrelatert kritikk. 
2. Det finnes en rangordning i organisasjonen som er avgjørende for om man blir 

hørt eller ikke hvis man skal ta opp kritikk. 
3. Det må være taushet om hellige kuer i organisasjonen.  
4. Taushet er ”lojalitet” fordi det er å gi.   
5. Taushet er kjønnsmerket atferd 

 
I neste kapittel presenteres en analytisk konstruksjon av ulike læringssituasjoner og 
formidlingsstrategier som formidler innholdet som her er presentert.   
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Kapittel 7 Læringssituasjoner og formidlingsstrategier 

I forrige kapittel så vi nærmere på hva ansatte lærer gjennom den skjulte policyen for 
taushet. I dette kapittelet behandles spørsmålet om hvordan de ansatte lærer innholdet. 
Her presenteres en analytisk konstruksjon av tre læringssituasjoner og tre 
formidlingsstrategier som alle kan føre til at ansatte tier om kritikk.  
 
De fem innholdskategoriene som ble presentert i forrige kapittel eksisterer som et skjult 
informasjonsfelt som ansatte kan få tilgang til. Ansatte kan få tilgang til denne 
informasjonen ved at de befinner seg i bestemte læringssituasjoner som gjør at de tilegner 
seg læringserfaringer. Læringserfaringer kan for eksempel komme av ritualer eller som 
resultat av mer direkte formidling. Det finnes jo et mangfold av læringssituasjoner som 
ansatte forholder seg til, men det er særlig læring på tre områder som er sentrale i forhold 
til Curriculum Silentium. Det er læringssituasjoner il tilknytning til ansettelsesforholdet, 
utbredelsen av pseudomedvirkning for ansatte og den måten utøvelse av styring. Disse 
læringssituasjoner kan i noen tilfeller inngå i en formidlingsstrategi. Med det menes at 
innholdet i Curriculum Silentium formidles på en mer strategisk og helhetlig måte for å nå 
målet om at ansatte skal tie om kritikk. Det trenger likevel ikke være bevisst. Med 
strategisk menes med andre ord at flere elementer i læringsprosessen trekker i samme 
retning når det gjelder læringsmålene. Inndelingen i tre formidlingsstrategier har en 
teoretisk hensikt her. Realiteten vil være preget av at en eller flere strategier kombineres. 
 
Noen ganger er det slik at de ansatte søker informasjonen. Andre ganger jobber 
arbeidsgiver aktivt for å formidle den. Det vanligste er likevel at læringserfaringene og 
formidlingen skjer ubevisst. Læring skjer uformelt gjennom kulturen på en sammensatt og 
kompleks måte. Utgangspunktet for den analytiske konstruksjonen av 
formidlingsstrategier og læringssituasjoner er momenter som har kommet fram i det 
empiriske og teoretiske. Enkelte elementer i analysen følger således logisk selv om det 
ikke nødvendigvis finnes empiriske eksempler på det fra min studie. Det at jeg ikke har 
funnet eksempler på det, betyr ikke at det ikke forekommer i virkeligheten.  
 
I figur 7.1 vises en oversikt over oppbygningen av dette kapittelet. De tre sentrale 
læringssituasjonene i Curriculum Silentium presenteres før de tre formidlingsstrategiene 
som av og til kan identifiseres i empirien.   
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Figur 7.1 Her vises en oversikt over læringssituasjoner og formidlingsstrategier som drøftes i dette 
kapittelet.  

 
Før jeg presenterer de tre læringssituasjonene skal vi først se litt nærmere på forholdet 
mellom ritualer, læring og formidling.  
 

Ritualer, læring og formidling 

Ritualer er formidling og læring av den skjulte kunnskapen eller uformelle innholdet i den 
skjulte policyen. Formidlingen og læringen av det uformelle eller skjulte skjer gjennom 
ritualer av forskjellig slag.  
 
Med ritualer menes repeterte handlinger som instituerer, inkluderer, ekskluderer eller 
legitimerer en type atferd eller stemning (Bourdieu 1996:27 Collins 1990:30). Mange 
assosierer ritualer med religionsutøvelse, men i følge Bourdieu er ritualer et sosialt 
fenomen som ikke bare brukes i tilknytning til religionsutøvelse. I følge han er det ritualer 
overalt der det er fellesskap. Ritualene representerer ofte grenseoverganger som den 
enkelte eller gruppen kan lære av (ibid). Med en samlebetegnelse kaller Bourdieu det for 
rites d’institution. Det kan oversettes med instituerende, innsettende eller utpekende riter. 
Ritualene formidler blant annet normer og regler for atferd. 

 
 
102 



 
Ritualer er handlinger som har et symbolsk innhold og som blir gjentatt etter bestemte 
regler. Det innebærer ofte at de følger en fastsatt orden. På den måten blir det mulig for 
ansatte og utenforstående å identifisere ritualene. Ritualene bygger, i følge Bourdieu 
(1996:29), opp kontroll, fordi grunnlaget for symbolsk maktutøvelse etableres gjennom 
disse. De virker på framstillingen av virkeligheten og formidler læringserfaringer i forhold 
til en skjult helhet som gruppen innstiftes etter (1996:28). Den skjulte helheten de ansatte 
innstiftes etter, når det gjelder taushet om arbeidsrelatert kritikk, kalles her for den 
Curriculum Silentium; skjulte policyen for taushet.  
 
I forbindelse med en rekrutteringsprosess finnes det flere eksempler på ritualer. Måten 
stillingen utlyses på, hvordan søknadene mottas, jobbintervju er eksempler på ritualer som 
det kan legges forskjellige innhold i. Medvirkningsprosesser og styringsretten innebærer 
også en rekke ritualer. Det skal vi snart se litt nærmere på.  
 
Collins var opptatt av det han kalte for interaksjonsritualer (Collins 1990:30-32). 
Interaksjonsritualer former individenes kognisjon (Ibid.1990:33). Det betyr at de lærer 
uformell kunnskap av å delta i ritualene kanskje særlig ved at en selv eller noen bryter den 
emosjonelle energien som interaksjonsritualer bygger opp under og opprettholder. Med 
emosjonell energi menes en stabil og varig følelsesmessig tilstand i gruppen.  
Interaksjonsritualene foregår hver dag i tilknytning til daglige rutiner og prosedyrer. Når 
lunsjen skulle avvikles i fabrikken var det for eksempel klart hvem som skulle sitte hvor. 
Ingeniørene og operatørene satt ved forskjellige bord. Noen hadde fast rutine som 
innebar at de spilte kort. Etter en organisasjonsendring var det en gruppe som sluttet å 
spise i kantina for å markere. Det ble gjort flere forsøk på å få dem til å spise i kantina 
igjen uten at det lyktes. Ritualer kan også knyttes til den daglige arbeidsprosessen. En 
sykepleier fortalte hvordan de utførte bestemte prosedyrer når de skulle stelle en pasient 
eller gjennomføre et måltid. Ofte er det mindre bevissthet om interaksjonsritualer for de 
som deltar i dem til daglig, enn for folk som kommer utenfra. Det er fire elementer som 
inngår i interaksjonsritualer. For det første må fellesskapet bestå av minst to personer som 
møtes ansikt til ansikt. For det andre fokuserer de på det samme objektet eller aktiviteten 
og er gjensidig opptatt av hverandres oppmerksomhet og reaksjoner. For det tredje deler 
medlemmene i fellesskapet en stemning eller et humør. Det behøver ikke nødvendigvis 
være gode følelser. For det fjerde er resultatet av ritualet en følelse av solidaritet. 
Resultatet er langvarig og kalles altså emosjonell energi (Ibid).  
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Kortvarige følelser kan sammenlignes med ingredienser som skal til for å få et resultat. 
Ansatte merker ofte ikke hvor grensen går, før den emosjonelle energien blir brutt. Det 
kan for eksempel skje ved at en sier noe som ikke passer seg. Det kan for eksempel være 
at en ansatt rekker opp handa og fremmer arbeidsrelatert kritikk på et allmannamøte der 
alle ansatte er samlet for å være kreative og komme med gode ideer til hvordan de skal 
møte fremtidens utfordringer. Interaksjonsritualer kan på denne måten effektivt formidle 
tydelige signaler om hva det er tabu å snakke om (hellige kuer) og hvem som har høyest 
prioritet i organisasjonen (rangordning). Interaksjonsritualer skaper læringserfaringer i 
tilknytning til den skjulte policyen for taushet. I følge Collins er det nettopp de ritualene 
der den emosjonelle energien er ved å brytes eller faktisk brytes at de dramatiske 
læringserfaringene kommer.   
 
O’Day (1974) forsto også ritualer som formidling og læring av skjult kunnskap. Han 
mente at ritualer ble brukt for å lære ansatte at de gjorde lurt i å trekke tilbake 
arbeidsrelatert kritikk. Han kalte ritualene for intimidation rituals eller skremmingsritualer. 
Collins (1990) brukte begrepet ekskluderingsritualer om noe lignende. O’Day (1974) 
skiller mellom fire ritualer som arbeidsgiver ofte iverksetter for å fremkalle frivillig eller 
tvungen tilbaketrekning fra kritikere. De fire er: 
 

1. Nullifisering (nullification) 
2. Isolering (isolation) 
3. Stempling (defamation)  
4. Utstøting (expulsion) 

 
Med nullifisering mente han ritualer som formidler at kritikeren ikke betyr noe. Det 
innebærer at de nulles ut som kompetente og som part med legitimitet ofte med 
henvisning til at de mangler kompetanse, perspektiv eller posisjon til å kunne uttale seg. 
O’Day (1974:375) skriver at arbeidsgiver i noen tilfeller likevel ville kunne gå med på å 
sette i gang en utredning for syns skyld. I realiteten ville alle vite at den ikke var reell. 
O’Day omtaler nullifisering som et kritikkabsorberende rituale, fordi de ansattes 
forpliktelse og ansvarsfølelse overfor virksomheten undergraves. I tillegg til at nullifisering 
kan formidle informasjon direkte til den enkelte som opplever det, så har det også stor 
læringseffekt for de som kan identifisere seg med den eller de som opplever dette. Med et 
nullifiseringsritual vil man i følge O’Day lettere kunne få til kompromiss med de ansatte 
fordi de er i den tro at det ikke finnes en perfekt verden for virksomheter og at de derfor 
må godta det som er. Ansatte kan lett få følelsen av å stange hodet i veggen og oppleve 
maktesløshet som følge av dette.  

 
 
104 



 
Med isolering menes ritualer som går ut på å isolere kritikerne. Det innebærer som regel at 
han eller hun mister kontakt med kolleger, at de blir fratatt arbeidsoppgaver eller at de 
mister tilgang til innflytelse og informasjon for at de ikke skal kunne få støtte for de 
kritiske synspunktene (O’Day 1974:376). Arbeidsgiver har muligheter for isolering 
gjennom for eksempel oppgaveorientering. Arbeidsmiljøloven og avtaler skal beskytte 
arbeidstakere mot for eksempel isolering, men det er ikke alltid så lett å bevise at det er 
skjedd. Isoleringsritualer er i følge O’Day (1974:376) designet slik at de skal tvinge den 
kritiske til ikke å ta initiativ til endring med mindre de blir bedt om det. I forbindelse med 
omorganiseringen i skolen fikk de ansatte gjentatte ganger beskjed om å slutte å si fra om 
kritikk før de ble bedt om det i forbindelse med en evaluering som arbeidsgiver hadde 
tenkt til å gjennomføre. Et isoleringsritual skal også forsikre de ansatte om hvilke alvorlige 
konsekvenser det vil ha dersom de ansatte trosser isoleringstiltaket (O’Day 1974:376). Det 
ble ikke tydelig uttrykt i eksemplet fra skolen, men det lå under som en stilltiende trussel. 
  
Stemplingsritualer og utstøtingsritualer er mer direkte i sin form. Med stempling menes at 
en kritiker eller flere kritikere blir karakterisert og stemplet på negative måter. Et slikt 
ritual legitimerer bruk av negative kallenavn på kritikeren. Ved å bruke merkelapper vil 
den eller de det gjelder implisitt tilhøre en kategori. En kategoriseringsprosess aktiverer et 
sett med karakteristikker og evalueringer som assosieres med kategorien og forsterker 
den. Prosessen kan ha en enorm innvirkning, fordi merkelappene kommuniseres til andre 
og kan etter hvert involvere langt flere agenter. Det skjer fordi andre har en tendens til å 
akseptere merkelappen som en valid karakteristikk av den eller de personene som 
rammes. De begynner så å se denne personens atferd på en måte som er farget av 
merkelappen. Det fører igjen til mellommenneskelig interaksjon, endringer i sosial 
identitet og selvoppfyllende profetier som validerer merkelappen ytterligere (Ashford og 
Humphrey 1995). Milliken, Morrison og Hewlin (2003:1463) fant også at ansatte fryktet å 
bli stemplet på en negativ måte hvis de sa fra om kritikk. Merkelappene som brukes 
innbærer ofte en karakterisering av personen som illojal eller som en med spesielle eller 
sære personlige forhold som gjør det unødvendig å forholde seg til kritikken som han eller 
hun kommer med. I norsk dagligtale brukes for eksempel ordene brønnpisser, judas og 
kjetter om illojale personer. Av sære personlige forhold var det et par jeg intervjuet som 
uttrykte at de vegret seg for å bli sett på som for eksempel einstøinger, bråkmakere, stae, 
sosialt tilbakestående, en uten folkeskikk eller en motarbeider hvis de sa fra om kritikk.    
 
Med utstøtingsritualer menes at arbeidsgiver begynner å lete etter offisielle grunner til å 
kvitte seg med en eller flere kritikere (O’Day 1974:379). Offisielle grunner kan være at den 
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midlertidige stillingen gikk ut, at prosjektet var over, at det ikke var lønnsmidler til fortsatt 
ansettelse, det kan være at det var andre som var mer personlig egnet, det kan initieres en 
omorganisering der alle må søke sine egne stillinger på nytt osv. Det finnes mange 
muligheter til å gi offisielle begrunnelser for at ansatte slutter. Utad ser det ikke 
nødvendigvis ut som utstøting, men innad vil de fleste medlemmer av virksomheten være 
klar over at det er nettopp et ekskluderings ritual som har til hensikt å kommunisere at det 
ikke er ønskelig med ansatte som sier fra om kritikk.  Dersom den ansatte har en sikker 
stilling må kanskje arbeidsgiver lete etter dokumentasjon på at den ansatte ikke har gjort 
jobben sin for å kunne iverksette en oppsigelse som er lovlig. I følge Bryant (2003) vil 
slike ritualer ha læringseffekt langt utover den konkrete virksomheten og i lang tid. Bryant 
analyserte skremmende fortellinger blant ansatte i forbindelse med endringer i 
virksomheten. Hun fant at ansatte bekreftet truende signaler om at det ikke var ønskelig 
med ansatte som sa fra (Bryant 2003). Disse ritualene skaper læringserfaringer som 
tydelige formidler at det er en ekskluderingsrisiko dersom man sier fra om kritikk. O’Day 
(1974) hevder at ritualene følger hverandre. Hvis det ene ikke virker så settes det neste 
ritualet inn.  
 
Vi har nå sett hvordan ritualer formidler læringserfaringer knyttet til et uformelt eller 
uoffisielt innhold. I neste avsnitt skal vi se nærmere på tre formidlingsstrategier som kan 
brukes for formidling av innholdet i Curriculum Silentium; ansettelsesforholdet.  
 

Truende, ignorerende og feelgood formidlingsstrategier.  

Med formidlingsstrategier menes at læringssituasjoner og læringserfaringer kan 
kombineres på en måte som gjør at vi har å gjøre med en strategi eller et konsept for 
formidling. Med strategi menes at forskjellige læringserfaringer og læringssituasjoner 
koordineres for en raskere og mer målrettet måloppnåelse. I det følgende presenteres en 
analytisk konstruksjon av tre formidlingsstrategier; en truende, en ignorerende og en 
feelgood formidlingsstrategi. De er i hovedsak basert på teori og må først og fremst 
forstås som logiske muligheter. Jeg har ikke empiriske funn som klart og tydelig viser de 
tre strategiene. I virkeligheten vil de sjelden kunne forekomme i rendyrket form, men som 
en blanding. Det kan være litt av grunnen til at det er vanskelig å fange det opp i en 
empirisk undersøkelse.  
 
En truende formidlingsstrategi er en målrettet bruk av læringserfaringer som overfører 
innholdet i den skjulte policyen på en slik måte at taushet oppnås på grunnlag av at de 
ansatte opplever frykt. Ansatte har i flere undersøkelser rapportert at frykt er en av de 
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viktigste grunnene til at de vegrer seg for å si fra om arbeidsrelatert kritikk (Hetle 2005, 
Aronsson og Gustafson 1998 og Skivenes og Trygstad 2006). Læringserfaringene 
forekommer som direkte eller indirekte trusler om at man kan miste jobben, få økt 
jobbusikkerhet, miste employability, må medvirke slik arbeidsgiver krever, kan straffes 
ved hensynsløs bruk av styringsretten, isoleres fra fellesskapet eller støtes ut gjennom for 
eksempel stempling.  
 
Som følge av trusler og frykt motiveres ansatte til taushet fordi de trenger beskyttelse. 
Truslene er ikke nødvendigvis uttrykk for et reelt trusselbilde i den konkrete 
virksomheten. Bryant (2003:1) skriver at det verserer historier mellom ansatte som 
bekrefter trusselbilder som har oppstått andre steder eller tidligere i historien. Historiene 
hun fant gikk ut på at de som sa fra om kritikk ville kunne miste jobben eller få ødelagt 
karrieren. Innholdet i historiene som fortelles trenger ikke være sanne i forhold til den 
konkrete virksomheten, men de opprettholder og eller bekrefter et trusselbilde som 
disiplinerer ansatte. Historiene er ikke tatt ut av løs luft. De forteller om en risiko, en 
mulighet. Flere undersøkelser dokumenterer at de som sier fra, blir utsatt for formelle og 
uformelle sanksjoner og represalier som får negativ innvirkning på karrieren (Skivenes og 
Trygstad 2005 og Athern og Mc Donald 2002, Hedin, Månnsson og Tikkanen 2008). 
 
 
Den ignorerende formidlingsstrategien er målrettet bruk av læringserfaringer som 
overfører innholdet i den skjulte policyen på en slik måte at taushet oppnås på grunnlag 
av at de ansatte opplever maktesløshet eller likegyldighet. Det skjer ved at de får 
læringserfaringer knyttet til at fleksibilitet er viktig for å være employable. Videre kan de få 
læringserfaringer i tilknytning til usikker karriereutvikling på den måten at det formidles at 
hvis man ikke oppfører seg som forventet, så vil man bli ignorert ved neste korsvei. Slik 
kan man miste kurs, faste stillinger eller forfremmelse gjennom en ignorerende 
formidling. I denne strategien er formålet å få ansatte til å føle at det ikke nytter å si fra og 
at de vil bli oversett og ikke bli hørt hvis de gjør det. Det handler om å skape 
læringserfaringer er de ansatte lærer at det ikke betyr noe hvis de sier fra. I den 
ignorerende formidlingsstrategien får ansatte først og fremst formidlet innholdet i 
Curriculum Silentium ved at de stadig opplever situasjoner der de blir ignorert.  
 
Feelgood formidlingsstrategien er målrettet bruk av læringssituasjoner og læringserfaringer 
som forplikter ansatte til å kontrollere og lede sin egen og kollegers atferd på jobb. 
Informasjonen og forpliktelsen etableres på grunnlag av positive sosiale relasjoner og høy 
grad av autonomi. Det kan for eksempel være, at det er så mye medvirkning at det i 
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realiteten ikke er noe medvirkning. Denne formidlingsstrategien formidler innholdet i 
Curriculum Silentium ved å fremme læringssituasjoner som underbygger at employability 
er sentralt både internt og eksternt. Internt er dette viktig for å muligheter. Eksternt er det 
viktig fordi man er avhengig av gode referanser hvis man skal søke jobb et annet sted.  
Ansatte må således passe på å formidle at de er employable. Videre formidles kunnskap 
om taushet gjennom uformelle krav om konsensus og at de ansatte bør vise 
takknemlighet for at de har jobb og at det skjer hyggelige ting på jobb. De ansatte tier 
fordi de blir for samarbeidsvillige, for tilpasningsdyktige, for høflige, for takknemlige, for 
engasjerte og fascinerte. Selvsensurering og kollektiv sensurering fører da til at ansatte tier 
om kritikk. Læringserfaringene etableres for eksempel når det forekommer brudd på den 
emosjonelle energien som søkes opprettholdt til enhver tid.  
 
Her har jeg kort presentert tre forskjellige formidlingsstrategier; en truende, en 
ignorerende og en feel good strategi. Jeg har gjort en analytisk konstruksjon av dem for at 
vi lettere skal kunne identifisere, analysere, forstå og få kritisk bevissthet om når en 
kombinasjon av læringserfaringer og læringssituasjoner kan forsterke de skjulte 
læringsprosessene i curriculum silentium. I det følgende skal vi se nærmere på de 
læringssituasjonene og læringserfaringene som formidler innholdet i Curriculum Silentum. 
I det empiriske materialet er det læringserfaringer i tilknytning til tre hovedområder som 
har pekt seg spesielt ut i denne sammenhengen. Det er læringssituasjoner i tilknytning til 
ansettelsesforholdet, pseudomedvirkning og styringsutøvelse. Jeg vil knytte de tre 
formidlingsstrategiene til disse fortløpende der de er aktuelle.   

Ansettelsesforholdet 

Ansettelsesforholdet er en av de mest grunnleggende formene for inkludering i 
arbeidslivet. Det gjør det til en glimrende læringsarena for ritualer som formidler 
informasjon om ekskluderingsrisikoen som følger med det å si fra om arbeidsrelatert 
kritikk. Ansettelsesforholdet gir grunnlag for læringssituasjoner og ritualer som formidler 
at ansatte kan miste jobben, få økt jobbusikkerhet og eller redusert employability hvis de 
sier fra om arbeidsrelatert kritikk.  
 
Employability er et begrep som brukes om de ferdigheter, kunnskap og personlige 
egenskaper som gjør at en person er tryggere i forhold til å lykkes i det yrket de velger til 
fordel for dem selv, arbeidsgiver, samfunnet og økonomien (York 2006:8). Det handler 
med andre ord om å være attraktiv i forhold til aktuelle arbeidsgivere når det gjelder 
rekrutteringsprosessen, prøveperioden og i lengden. Ansatte får læringserfaringer om 

 
 
108 



innholdet i den skjulte policyen når de tilegner seg kunnskap om hva det vil si å være 
ansettelesbar. Et eksempel på det er sykepleieren som uttalte at hun ikke ville fremme 
kritikk hvis hun snart skulle søke jobb. Hun forklarte det med at det å være kritisk til ting i 
organisasjonen kunne være det samme som å gi uttrykk for inkompetanse. Å komme med 
kritikk kunne i følge henne også være et tegn på dårlig evne til å tilpasse seg og lite 
fleksibilitet i forhold til jobben. Med jobbusikkerhet er det viktig og naturlig å fokusere på 
og jobbe hardt for å være mest mulig employable. Å være employable i et arbeidsmarked 
med få faste stillinger og mye omskiftninger innebærer at individet er mottaker av 
innholdet i fleksibiliseringen (Vetlesen 1998:175). Individenes oppgave og fremste dyd er 
å være maksimalt forandringsparate, i form av innøvd og utvist tilpasningsdyktighet og 
omstillingsevne til arbeidsmarkedet (ibid). Dette lærer ansatte at de ikke betyr noe med 
mindre de tilpasser seg eller er likegyldige eller relativistiske i forhold til det de måtte se 
eller observere av arbeidsrelatert kritikk.  
 
Det å være ansettelsesbar handler ikke bare om å kunne utføre arbeidet. Det handler også 
om å ha personlige egenskaper som gjør at man tilpasse seg. For å lykkes i 
rekrutteringsprosesser er det for eksempel viktig å mestre intervjusituasjoner, kunne 
forholde seg til rekrutteringsfirma, skrive en god CV og ha gode referanser. I de første 
månedene på jobb er det viktig å vise at man evner å tilpasse seg og at man har 
mellommenneskelige kvalifikasjoner som gjør at man passer godt inn i miljøet. Videre er 
det viktig å vise at man er motivert og at man har vilje til å lære. I forhold til å ha en 
langvarig ansettelse er det viktig å ha selvinnsikt, vise at man har utviklingsmuligheter, 
tilpasningsevne, evne til å lede seg selv og selvtillit. Videre er det viktig å kunne søke 
jobber og å kunne markedsføre seg som arbeidstaker. Dette betyr at det å være 
ansettelsesbar innebærer et konstant behov for fleksibilitet og å forstå sine muligheter og 
å selge det til arbeidsgivere (York 2006).  
 
Employability brukes av og til som trussel eller pressmiddel for å formidle hva som er 
ønsket atferd. I fabrikken var de opptatt av at man skulle passe inn og tilpasse seg. Å si fra 
for mye, var ikke bra. Sykepleierne skulle oppføre seg i tråd med normene for ”hvite 
engler”, slik en uttrykte det. Bryant (2003) fant at det rådet en oppfatning om at de som 
kritiserer endringer i organisasjoner vil bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen, miste 
karriere muligheter og eller bli utsatt for vold på arbeidsplassen. Mer konkret så foreligger 
det en trussel om at man kan miste jobben hvis man kommer med kritikk. Det henger 
sammen med at det av mange oppfattes som illojalt mot arbeidsgiver og noen ganger også 
organisasjonen og kolleger. Lojal atferd er sentralt for at ansatte skal kunne sies å være 

 
 

109



ansettelsesbar. Å komme med kritikk kan derfor redusere den ansattes employability på 
flere måter.  
 
I en feelgood formidlingsstrategi kan employability vektlegges ved å bygge opp under 
samarbeid og positive sosiale relasjoner. Det innebærer at samarbeidsevne, 
tilpasningsdyktighet, positivitet, selvtillit, selvfølelse, lojalitet og andre personlige 
egenskaper som anses som sentrale elementer for en persons employability. 
Høflighetsnormer som takknemlighet og lojalitet gjennom taushet kan være sentralt. En 
operatør forklarte at han ikke sa fra om negative ting fordi det handlet om ren høflighet 
og at han hadde sosiale antenner som fortalte han at det ikke passet seg. For å være 
employable blir det sentralt å framstå som et positivt menneske med gode omstillings- og 
samarbeidsevner. I norsk dagligtale skilles det mellom ja-mennesker og nei-mennesker. 
Nei-mennesker skal man ikke omgås for ikke selv å bli negativ. Med nei-mennesker 
menes mennesker som er negative, kommer med dårlige nyheter eller er kritisk til nye 
ideer eller en utvikling. Vi ser her et grunnlag for stempling som springer ut av feelgood 
formidlingsstrategien. Stempling av andre som motarbeidere illojale uhøflige og lignende 
danner et grunnlag for å vurdere andre positivt.  
 
Ansettelser skjer etter ritualer som formidler hvilke egenskaper arbeidsgiver legger vekt 
på. Kvalifikasjonskravene i stillingsannonsen er et eksempel på dette. Erfaringer med 
hvem som får og ikke får jobb, forfremmelser og lignende lagres i kollegiet. Jeg intervjuet 
både en operatør, en sykepleier og en lærer som trakk fram at det var viktig å vise at man 
hadde en god relasjon til sjefen, at man forsto sin plass i henhold til rangordningen i 
organisasjonen, at man respekterte det bestående og at man var lojal for å være en 
arbeidstaker med de ”rette” personlige kvalifikasjoner for arbeidsgiver. En lærer med lang 
erfaring mente at det hadde vært en utvikling som gikk i retning av at det ble brukt mer 
subjektive tilsettingskriterier ved ansettelser nå enn før. 

 
Nå er det lettere å si at han der vil vi søren ikke ha, for han har vært kritisk til 
omorganiseringen. Det er lettere for arbeidsgiver å bruke vikarierende argumenter for 
ansettelser og det blir nesten umulig for fagforeningen å argumentere for at det har 
skjedd forbigåelser.  

 
Poenget her, er ikke om det virkelig er lettere for arbeidsgiver å gjøre dette eller ikke, men 
at det er slik det oppfattes av de ansatte. Det er det de oppfatter som er den 
læringserfaringen som gjøres og det er det som søkes overført til kolleger. Fra tid til annen 
hender det at ansatte blir forbigått av søkere som anses som mer ”personlig egnet”. Det 
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gir da læringserfaringer for dem som opplever det, men også for de som erfaringen deles 
med. 
 
Læringserfaringer skapes også hvis ansatte blir forbigått i en ansettelsesprosess. 
Forbigåelser forklares ofte med at den som blir forbigått har gjort noe som reduserer hans 
eller hennes employability. Læringserfaringer som dette har dobbel effekt, fordi de 
advarer mot å si fra om kritikk, samtidig som de oppmuntrer til høflighet eller 
ettergivenhet.   
 
I Norge er første skritt mot oppsigelse at det settes i gang en utredning, opprettes en 
personalsak eller at den som er ansatt får en skriftlig advarsel. En lærer fortalte at hun 
hadde hørt at det var en lærer som for noen år siden hadde blitt kalt inn på teppet til 
sjefen og fått en kraftig advarsel. Bakgrunnen var at han hadde uttalt seg kritisk til 
organiseringen av skolen i et leserinnlegg i lokalavisen. Selv om oppsigelse på et slikt 
grunnlag sjelden forekommer har slike ritualer en sterk og langvarig læringseffekt. 
Hendelsen som læreren refererte til hadde ikke tilknytning til hennes skole og den var 
flere år tilbake i tid.  
 
Bruk av midlertidige stillinger, deltidsstillinger eller planer om nedbemanning er typiske 
eksempler på ritualer som formidler jobbusikkerhet. Slik usikkerhet gjør ansatte mer 
mottagelige for informasjonsfeltet i den skjulte policyen. En av lærerne uttalte for 
eksempel at han ikke ville kommet med kritikk hvis han hadde usikre jobbutsikter. 
  

Det går jo flere unge mennesker her som er her bare på årsvikariater. Jeg sitter jo 
ganske trygt i jobben da, men hadde jeg hatt familie å forsørge eller håpet å fortsette 
ved skolen, så hadde jeg jo ikke akkurat kommet med ubehagelig kritikk som du vet 
ikke er ønsket. 

 
På sykehjemmet var jobbusikkerheten knyttet til at flere hadde vikariat eller deltidsstilling 
med ønske om en større stillingsprosent. De ansatte på skolen og sykehjemmet var tydelig 
på at man kunne miste jobben som følge av at man tok opp kritikk. Det var ikke 
situasjonen på fabrikken. En operatør sa spøkefullt at den eneste måten man kunne miste 
jobben der på var hvis man prøvde å tenne på fabrikken. En annen operatør fortalte om 
en gang da arbeidsgiveren hadde sett seg lei kritikken fra de ansatte. Det hadde da blitt 
sagt at de bare kunne sette inn folk fra gata. Dette høres kanskje ut som en bagatell, men 
tar vi i betraktning det gjennomsnittlige formelle utdanningsnivået blant operatørene, så 
var dette en trussel. Operatørene hadde unik kompetanse i kraft av sin erfaring og 
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kjennskap til fabrikkens prosedyrer og maskiner, men med en styringsutøvelse som er 
avsporet, verken opptatt av oppgaver eller mennesker, så hadde det vært en reell trussel. 
Den er lite orientert mot mennesker fordi det signaliserer at de ansatte er lite verdt når det 
fokuseres på at det er lett å bytte dem ut. Samtidig er det lite orientert mot oppgaver når 
man vet at den viktigste kompetanse for å kunne utføre oppgavene i nettopp den 
fabrikken ligger i den erfaringen og kompetansen som er opparbeidet i den daglige 
utføringen av arbeidet. Et annet moment er hvordan det blir oppfattet av de ansatte. 
Dette ble oppfattet som en trussel og et brudd på usynlig avtale, men den ble oppfattet 
som lite reell på grunn av at deres kompetanse tross alt var unik.   
 
Usikkerhet om ansettelsesforhold er også stor i forbindelse med omorganisering, 
nedbemanning eller forventninger om nedbemanning.  Ansatte opplever ofte, i følge 
Wilkinson (2005:1083), at rettferdighet i forhold til hvem som må gå er tilfeldig. 
Nedbemanningsprosesser understreker de ansattes manglende betydning for 
virksomheten. Besitter man egentlig kompetanse som er viktig for organisasjonen når den 
kan klare seg uten for eksempel ti ansatte?  
 
Krav om nedbemanning kommer ofte ovenfra i organisasjonen. De kommer ofte med et 
krav om at et visst antall hoder skal bort raskest mulig. Wilkinson (ibid.) sammenligner det 
med å kaste en håndgranat inn i et rom med masse mennesker, lukke døren og forvente at 
eksplosjonen vil eliminere den nødvendige prosenten av de ansatte. Med det menes at en 
del ansatte vil trekke seg tilbake frivillig. En slik prosess tiltrekker de ansattes 
oppmerksomhet. Hvis nedbemanninger må skje fort og administrasjonen ikke får tid til å 
tenke seg om og foreta strategiske valg resulterer det i at mange opplever mye usikkerhet 
både i forhold til egen stilling og i forhold til hva det vil si å være employable. 
 
Jobbusikkerhet bygger i både likegyldighet og frykt hos ansatte. Dersom usikkerheten kan 
knyttes til forhold man selv ikke kan kontrollere, bygger det opp under en følelse av 
maktesløshet samtidig. Når man ikke vet hvor lenge man skal ha jobben er det naturlig at 
en ikke bruker så mye energi på å forbedre virksomheten. Jobbusikkerhet er et signal om 
at man ikke er så viktig. Ikke viktigere enn at man kan byttes ut når som helst. Det er en 
tilstand som formidler at man foreløpig ignoreres av arbeidsgiver.  
 
Ansatte kan for eksempel lett få følelsen av at deres kompetanse er lite verdsatt ved 
omorganiseringer og nedbemanninger. Mange opplever at arbeidsgiver ikke er fornøyd 
med det de kan eller måten de gjør ting på. Det skaper usikkerhet i forhold til hva det vil 
si å være employable. I følge Brockner (1987) gjør dette noe med de ansattes moral. En 
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naturlig reaksjon er å føle seg mindre forpliktet til virksomheten, bli mindre involvert i 
jobben og redusere arbeidsinnsatsen (Greenhalgh 1983, Byrne 1994 i Wilkinson 
2005:1083). Når engasjementet og lojaliteten forsvinner, så kan det være et uttrykk for at 
ansatte har lært å tie fordi det ikke nytter å si fra.   

 

Pseudomedvirkning  

Medvirkning kan i følge Pateman (1970) variere fra å kunne si sin mening om en sak 
enten selv eller via valgte eller utpekte representanter, til situasjoner der de berørte selv får 
ansvaret for å treffe beslutningene. Medvirkning omfatter således både medbestemmelse, 
innflytelse og makt. I forbindelse med medvirkning er det flere ritualer. Pateman skriver 
om noe hun kaller pseudomedvirkning. Med det menes at arbeidsgiver sier at det er 
åpenhet og har flere og overtalende initiativ om at ansatte skal medvirke, samtidig som de 
tilbyr ansatte liten reell innflytelse. Pseudomedvirkning innebærer ofte at det er et spill for 
galleriet. Utad ser det ut som medvirkning, mens det i praksis ikke er det. I slike ritualer 
blir de ansatte gjort til objekter i de overordnedes virkelighetsforståelse. Det skjer ved at 
partene deltar i et saksforhold der den ene lar den andres meningsytring passere uten at 
han eller hun lar seg engasjere eller delta. Partene forblir i hver sin forståelse av 
virkeligheten uten at det er noen egentlig kontakt mellom dem. Generelt sett formidler 
medvirkningsritualer informasjon om hvem som blir hørt og hva slags saker som slår 
gjennom. Fra det empiriske materialet så er det særlig tre former for pseudomedvirkning 
jeg vil trekke fram. Det er; rutiniserte tilbakemeldinger, alt og ingenting-medvirkning og pest eller 
kolera-medvirkning.   
 
Med rutiniserte tilbakemeldinger menes at tilbakemeldinger gis i tråd med gitte prosedyrer 
og at responsen på dem uteblir. Praksis med avviksrapportering og rutinemessig 
evaluering av omorganiseringer er eksempler på det.  
 
Når det gjelder avviksrapporteringen på sykehjemmet så kunne de jeg intervjuet fortelle at 
de oppfattet det som meningsløst å rapportere avvik, fordi det sjelden skjedde endringer. 
Når dette ritualet gjentas ofte er læringseffekten større. En sykepleier fortalte at hun 
hadde skrevet avvik flere ganger i uken i lengre tid. Hun fortalte at hun hadde sluttet å 
forvente at det skulle føre til noe. Avvikene ble skrevet, fordi det ble forventet av en som 
gjorde jobben sin. I fabrikken hadde de lignende erfaringer, men de hadde erfart at 
innrapportering av HMS-avvik ble prioritert. En løsning for dem var således å formulere 
det de ville ha endret som et HMS-avvik for å få resultater.  

 
 

113



 
Når det gjelder pseudomedvirkning lærer ansatte at arbeidsgiver ignorerer dem ved for 
eksempel alt og ingenting medvirkning som vi har vært inne på og rutiniserte 
tilbakemeldinger. Lærerne opplevde ikke at de ble hørt. I fabrikken fortalte operatørene 
om at forslag til forbedring kokte bort på veien, fordi det tok for lang tid. På sykehjemmet 
hadde de for eksempel forsøkt å rapportere avvik uten at de ble tatt til etterretning eller at 
de fikk tilbakemeldinger på dem. I alle tre organisasjonene jeg var hadde de lite penger. 
Det i seg selv ga de ansatte en opplevelse av maktesløshet i forhold til ting som ikke 
fungerte. Det gis på en måte et inntrykk av at behov for forbedring av arbeidsprosessen 
eller forbedring av arbeidsvilkår ignoreres. Ulike former for medvirkning fremstår som 
pseduomedvirkning når den sjelden blir reell. Om det er på grunn av at arbeidsgiver ikke 
har respekt for de ansattes kompetanse eller fordi organisasjonen ikke har ressurser har 
ikke så mye å si. Poenget er at de ansatte konkluderer med at de blir ignorert.  
 
I skolen kom det etter hvert tydelige signaler om at det ikke var noe vits i å si fra, fordi 
hele omorganiseringen rutinemessig skulle bli evaluert. Evalueringen skulle finne sted når 
arbeidsgiver fant det riktig. En av de kommunale sjefene sa at det ikke ville skje før det 
hadde gått omtrent to år, fordi omorganiseringen måtte få tid til å sette seg. Dette er et 
eksempel på pseudomedvirkning. Det er et eksempel på at tilbakemelding fra ansatte 
rutiniseres etter at det er sagt fra om kritikkverdige forhold. En konsekvens er at det blir 
oppfattet som feil av de ansatte å komme med tilbakemelding utenom rutinens form og 
tidspunkt, selv om rutinen ble etablert etter at kritikken kom. En del ting tydet på at 
lærerne ikke hadde tillit til at en slik evaluering kunne gjennomføres på en ordentlig måte 
eller i tide. Problemene i forbindelse med omorganiseringen var prekære. For de ansatte 
var det viktig at det skjedde noe fort. Fagforeningen fortsatte å ta opp ting som de mente 
var feil i prosessen og i organisasjonen. Arbeidsgiver svarte med fortsatt avvisning. Det 
ble ført fire uenighetsprotokoller i møter mellom fagforening og arbeidsgiver. Med det 
menes at situasjonen er låst mellom partene og at den må løftes til et høyere 
representasjonsnivå for partene. Det er en prosess som tar tid. Hvis uenigheten ikke løses 
på neste nivå, går den videre til arbeidsretten. Det er en prosess som ville tatt ca fire år. 
 
Denne typen pseudomedvirkning er typisk i forhold til en ignorerende formidlingsstrategi. 
 
Med ’alt og ingenting’-medvirkning menes at ansatte oppfattet det slik at medvirkningen 
var for omfattende til at den var reell. På sykehjemmet deltok det for eksempel 
representanter for de ansatte i en rekke utvalg som skulle revidere håndbøker og jobbe 
med kvalitetsspørsmål. Det manglet heller ikke på representanter man kunne ta kontakt 
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med dersom de hadde arbeidsrelatert kritikk. Likevel uttrykte for eksempel en sykepleier 
at hun forsvant i systemet, fordi hun ikke hadde oversikt over hvor hun kunne gå med 
hva. En sykepleier jeg intervjuet mente for eksempel at det var unødvendig mange utvalg. 
Som eksempel på det, fortalte hun at arbeidet med å revidere den ene brukerhåndboken 
de hadde, ble satt i gang rett etter at den forrige kom. Hun fortalte at utvalget hadde holdt 
på i over et år og at hun hadde liten tro på at de kom til å gjøre noen endringer. Mye tydet 
på at det var utvalg for utvalgets skyld og at medvirkningen ikke oppleves som reell. Hun 
sa det slik: 

 
Det er en veldig ressurskrevende prosess som det kommer lite ut av. Det at vi har en 
representant der, er heller ikke tilstrekkelig. Dessuten er det kanskje ikke selve 
håndboken som er problemet heller, men det at vi ikke får muligheten til å gjøre 
jobben vår i forhold til håndboken. Det hadde vært bedre å sende det ut på høring. 

 
Dette kan forklare taushet hos ansatte på den måten at det gir erfaringer med at selv 
utbredte ordninger for medvirkning ikke eksisterer med den hensikten at ansatte skal bli 
hørt, men heller for at medvirkning skal være på papiret. Dette gir ansatte en opplevelse 
av å bli oversett og ikke hørt. Skjer det lenge nok og i forhold til mange nok kanaler så er 
det lettere å tie om kritikk enn å si fra.  
 
En operatør mente at det var mye som ’kokte bort’ hvis man brukte de vanlige kanalene 
for medvirkning. ’Alt og ingenting ritualet’ er en måte å organisere medvirkning på som 
formidler ideer om maktesløshet og likegyldighet. Det kan også underbygge en opplevelse 
hos ansatte av at det ikke er nødvendig å komme med en ide, fordi det sikkert er noen 
andre som har tenkt på det tidligere.   
 
Alt og ingenting I tilknytning til denne strategien er det ofte autonomi eller stor grad av 
reell medvirkning om positive saker. Det kan for eksempel være idémyldring, idedugnad, 
et personalseminar eller et åpent møte der alle skal delta på lik linje. Så stor grad av 
medvirkning autonomi kan føre til at ansatte kommer i takknemlighetsgjeld og disiplinerer 
seg selv. I følge Friedman (2006) kontrolleres ansatte gjennom ansvarlig autonomi. På den 
måten legges forholdene til rette for at de ansattes motivasjon og følelser skal bli en fordel 
for organisasjonen og arbeidsgiver. Han hevder at det vanligvis skjer gjennom at det 
legges til rette for fleksibilitet, føyelighet, deres subjektivitet eller deres kreativitet. 
Kontrollen ligger i at de ansatte oppfatter det som sin plikt eller i sin egen interesse å 
oppføre seg riktig, fordi de har selvstendighet under ansvar. Dersom arbeidsgiver samtidig 
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gir formelle eller uformelle signaler om at kritikk ikke er velkomment, så vil ansatte ta 
ansvar for sin egen disiplinering.  
 
Denne typen pseudomedvirkning er mest aktuell i forhold til en feel-good 
formidlingsstrategi.  
 
Pest eller kolera-medvirkning er en prosedyre for medvirkning der ansattes 
medbestemmelse innebærer å velge mellom to like dårlige alternativer fremsatt av 
arbeidsgiver. På sykehjemmet var det et eksempel på dette. De hadde tidligere hatt en 
sykepleierstilling som gikk på topp av grunnbemanningen. Det vil si at det var en 
sykepleier på vakt som kunne tilkalles til de ulike avdelingene etter behov. Denne 
stillingen innebar at det alltid var minst to sykepleier på vakt på huset og at all medisin 
kunne deles ut forskriftsmessig. Kommunen måtte spare inn penger. For å gi de ansatte et 
eierforhold til prosessen og en opplevelse av medvirkning fikk de ansatte være med på å 
bestemme om de ville miste stillingen på topp eller å ta inn flere pasienter. Hvis de skulle 
ta inn flere pasienter så måtte flere dele rom. De ansatte ble enige om at det var uverdig 
og valgte derfor å ta belastningen med ta bort sykepleierstillingen som var på topp av 
grunnbemanningen. Tapet av den stillingen innebar blant annet at det kom en rekke 
brudd på instruks som følge av for lav bemanning.  
 
I forbindelse med omorganiseringen av skolen hadde noen innleide konsulenter levert 
sine konklusjoner og skissert noen alternativer for omorganisering av administrasjonen. 
Rektorene ved alle skolene ble innkalt til en beslutningsprosess som ble fremstilt som en 
medvirkningsprosess der de skulle lage noen alternative strukturer for administrasjonen. 
Da de kom til møtet viste det seg at alternativene allerede var bestemt, og at status quo 
ikke var ett av dem. Rektorene fikk således valget; ”gitt at dere ikke kan ha det slik det er i 
dag, hva vil dere da velge?” To tredjedeler av rektorene valgte på dette møtet den 
modellen som omorganiseringen skjedde etter. Rektorene hadde gitt uttrykk for at de 
opplevde at de ble ført bak lyset, fordi det ikke tydelig hadde fremgått at det var en 
beslutningsprosess de deltok i, og fordi de ble presset til å velge mellom dårlige 
alternativer.  
 
Ved pest eller kolera-medvirkning lærer ansatte at det ikke nytter å si fra. Årsakene kan 
være mange, for eksempel innsparingskrav. Dersom innsparingskravet fremtrer som årsak 
kan medvirkning samtidig formidle at man ikke vil kunne få gjennomslag for forslag som 
koster penger.  Denne typen pseudomedvirkning er mest aktuell i forhold til en truende 
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formidlingsstrategi, men den kan også gi føre til en avmaktsfølelse som kan sies å være et 
resultat av en ignorerende formidlingsstrategi.  
 
I neste avsnitt skal vi se nærmere på den siste av de tre læringssituasjonene som er spesielt 
relevante i forhold til formidling av innholdet i Curriculum Silentium; styringsutøvelse.  

Styringsutøvelse  

Med styringsutøvelse menes at arbeidsgiver har en særlig makt og innflytelse over ansatte 
både i kraft av virkemidler han eller hun rår over og den posisjonen han eller hun besitter 
(Ashforth 1994). De har for eksempel mulighet til å styre forhold knyttet til arbeidstid, 
ansvar og arbeidsoppgaver i tillegg til at de rår over selve ansettelsesforholdet innenfor 
lovens rammer. I følge Kile (1990) bør en sjef både styre, veilede, fordele, prioritere, 
kritisere og ”stramme opp” sine ansatte. Poenget her er at ansatte får tilgang til det skjulte 
informasjonsfeltet i Curriculum Silentium fordi de stadig er i læringssituasjoner knyttet til 
styringsutøvelse som her er nevnt.  
 
Formelt sett har arbeidsgiver en styringsrett og plikt han eller hun skal utøve. Jeg skal nå 
presentere noen former for styringsutøvelse som særlig fremmer læring i forbindelse med 
Curriculum Silentium. Ett eksempel er styringsutøvelse i form av skremmingsritualer i det 
daglige som O’Day (1974) ga eksempler på. Felson og Tedschi (1993) skilte mellom 
rovaktig og konfliktrelatert aggresjon fra arbeidsgiver. Rovaktig aggresjon oppsto i 
situasjoner der en aggressiv sjef demonstrerer sin makt, der sjefen er ute etter egen 
vinning eller å tvinge gjennom lydighet. I slike tilfeller er ikke styringsutøvelsen 
framprovosert av de som blir offer for den. Med konfliktrelatert aggresjon menes at 
styringsutøvelsen kommer som en sosial reaksjon mot noen som det hevdes har opptrådt 
på en klanderverdig måte. Hensikten kan for eksempel være å stoppe uønsket atferd, å 
beskytte eller etablere en egen identitet og sosiale verdi. Konfliktrelatert aggresjon er en 
reaksjon på en provokativ situasjon. Destruktiv styring kan også brukes for å gi ansatte en 
lærepenge eller som hevn overfor noen som defineres som vanskelige (Einarsen mfl. 
2002:242). En operatør fortalte for eksempel at han hadde det inntrykket at de som sa fra, 
liksom ikke skulle få noe. Han siktet da til at de som ikke hadde en god relasjon til sjefen 
fikk større problemer med å få avspasering, kompetanseutvikling og andre ting som sjefen 
kunne styre. Det er et eksempel på at den daglige styringsutøvelsen formidler innholdet i 
den skjulte policyen til ansatte.  
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Einarsen, Skogstad, Aasland og Løseth (2002:240-241) har laget en modell som viser 
destruktiv styringsutøvelse. Det er en modell som gir et godt bilde av styringstyper som 
formidler innholdet i Curriculum Silentium direkte eller indirekte. Tradisjonell lederstil- og 
lederatferdsforskning har vært opptatt av styring som noe er mer eller mindre positivt, 
mens her presenteres styring som noe som kan være destruktivt. På samme måte som de 
tradisjonelle modellene for lederatferd tar Einarsen mfl. (2002) også utgangspunkt i 
hvilken grad ledelsen er orientert mot oppgaver eller mennesker. De skiller mellom 
positiv og negativ menneskeorientering og oppgaveorientering. I beskrivelsen av 
modellen bruker de begrepene leder og medarbeider. For dette formålet gjør jeg 
tilpassninger ved at jeg omtaler ledelse som styring, ledere som sjefer og medarbeidere 
som ansatte. Når det gjelder aksene menneskeorientering og oppgaveorientering bruker 
jeg høy og lav istedenfor positiv og negativ. Bakgrunnen for det er at alle de fem 
styringsformene er uttrykk for destruktive styringsformer og det etter min mening er 
villedende å omtale det som positivt eller negativt. I tabell 7.1 finnes en skjematisk 
fremstilling av de ulike styringsformene.     
 
Tabell 7.1 Her er en tilpasning av den helhetlige modellen for destruktiv ledelse hos Einarsen mfl. 
(2002:241).  

 Menneskeorientering 
Høy 

Menneskeorientering 
Lite 

Oppgaveorientering 
Høy 

God styring  Tyrannisk styring 

Oppgaveorientering 
Lav 

Tyvaktig styring Avsporet styring 

La-det-skure-
og-gå-styring 

  
 
Den første formen; God styring, er i følge Einarsen mfl. (2002:242) styring som har høy 
menneske- og oppgaveorientering. En form for dette kan være karismatisk styring der 
energien påvirker og endrer de ansattes verdier og interesser. Det er en form for styring 
som fascinerer, engasjerer og intellektuelt utfordrer omgivelsene. En gruppe sjefer, kalt 
personalisert karismatiske sjefer, kombinerer sine karismatiske evner med lav selvinnsikt 
og en urealistisk vurdering av egen kompetanse (House og Howell 1992). Dette er en 
form for styringsutøvelse som kan bidra til taushet hos ansatte fordi de lærer at det er lurt 
å samarbeide, tilpasse seg, være høflig, vise takknemlighet, la seg engasjere og fascinere. 
Dette er egenskaper som verdsettes høyt i arbeidslivet, men spørsmålet er om det går en 
grense der man kanskje er for samarbeidsvillig, for tilpasningsdyktig, for høflig, er for 
engasjert og fascinert. Da kan forholdene ligge til rette for at ansatte tier om 
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arbeidsrelatert kritikk for ikke å ødelegge stemning, eller for ikke å bli sett ned på. Stor 
grad av autonomi er et annet eksempel på styring som har høy oppgave og 
menneskeorientering. I følge Friedman (2006) baseres arbeidsgivers kontroll i slike tilfeller 
for eksempel på de ansattes evne til å kontrollere seg selv og hverandre. Selvsensurering 
og kollektiv sensurering fører da til at ansatte tier om kritikk. Dette får nye ansatte 
erfaringer med. Bunting (2004) tar også opp kravet om selvkontroll og selvledelse i boken; 
Willing Slaves now – How the Overwork Culture is Ruling Our Lives.  I forbindelse med denne 
formen for destruktiv styring er hensynsløsheten egenmotivert.   
 
’God styring’ utøves på en sjenerøs, rettferdig måte, slik at de ansatte får lyst til å 
samarbeide, takknemlighetsgjeld Mer og mer vanlig er det at sjefen skal være en ”coach” 
som innbærer at ansatte veiledes i grenseland mellom psykoterapi og veiledning og i 
grenseland mellom det jobbrelaterte og det private. Alt med den hensikten å styrke den 
ansattes selvfølelse, selvtillit og evne til å lede seg selv. Dette kritiseres blant annet av 
Stout (2000) som hevder at det er et tomt og farlig konsept, fordi kritikk ikke får plass når 
de mellommenneskelige forholder går ut på å gi hverandre selvtillit og positiv bekreftelse. 
Med det menes for eksempel at det arrangeres flotte personalseminar, utbetaling av 
bonuser, aksjer osv. Det kan også være at arbeidsgiver spanderer fine middager, fester, 
hjemmelagde kaker osv. Arbeidsgivers sjenerøsitet skjer i tråd med det symbolske 
maktgrunnlaget i bransjen og i den enkelte virksomhet.  
 
Dette er gode eksempler på læringserfaringer som kan inngå i en feelgood 
formidlingsstrategi og skjer blant annet gjennom stadige interaksjonsritualer som sørger 
for solidaritet og lojalitet. De uformelle læringserfaringene produseres gjennom ritualene 
fordi de er fulle av symbolsk makt eller symbolsk kapital. Om den symbolske maktens 
virkning skrev Bourdieu (1996:88):  

 
En av den symbolske voldens virkninger er forvandlingen av dominans- og 
underordningsrelasjoner til følelsesmessige relasjoner, en omforming av makt til en 
karisma eller sjarm som er i stand til å fremkalle følelsesmessig fortryllelse. 
Anerkjennelsen av gjeld blir til takknemlighet, en varig følelse for den som sto for den 
sjenerøse handlingen, som kan gå så langt som til hengivenhet og til kjærlighet.  

 
Karismatisk styring innebærer kyndig bruk av symbolsk makt. Hva den innebærer helt 
konkret kan variere mellom virksomheter og mellom bransjer. Kritikk kan lett oppfattes 
som uttrykk for utakknemlighet eller illojalitet mot den som rammes av kritikken. Det vil 
kunne være ødeleggende eller negativt for andres selvtillit. Den emosjonelle energien 
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beskyttes av interaksjonsritualer som det utveksles gjensidige bekreftelser av hverandre. Å 
komme med negativ informasjon eller kritikk vil lett kunne bryte med den emosjonelle 
energien i virksomheten. Slike brudd vekker korrigerende reaksjoner (Collins 1990). 
Denne formidlingsstrategien er derfor nært knyttet til den truende, fordi noe av det 
ansatte frykter mest er samarbeids problemer og ødelagte sosiale relasjoner.   
 
Bourdieu beskriver selve drivkraften i sosiale ritualer som symbolsk kapital. Med det 
mente han en hvilken som helst egenskap, fysisk styrke, rikdom eller verdi som har en 
sterk symbolsk virkning. Det kan den først fås når den oppfattes av sosiale aktører som 
har bestemte måter å se, forstå og verdsette ting på. Først når det er mulig å oppfatte, 
kjenne og gjenkjenne den vil den få den symbolske virkningen. Bourdieu (1996:88) mente 
også at det finnes enkelte egenskaper som svarer til sosialt konstituerte ”kollektive 
forventninger” og at de utøver en form for virkning på avstand, uten fysisk kontakt. 
Feelgood formidlingsstrategien er ladet med symbolsk kapital og gir således flere 
muligheter for uformell læring og selvdisiplinering i forbindelse med det som kan 
oppfattes som stor grad av frihet.  
 
Med tyrannisk styring menes at det er sterkt fokus på å oppnå organisasjonens mål. Det er 
viktig å få utført oppgavene og at ressursene utnyttes mest mulig effektivt og 
hensiktsmessig samtidig som styringen i liten grad orienterer seg mot menneskene som er 
involvert. Styringen og orienteringen mot oppgaver skjer gjerne på bekostning av de 
ansatte. Av dette lærer ansatte at de kan få hard medfart hvis de ikke tilpasser eller 
innordner seg. En slik styringsform formidler hensynsløshet over ansatte og kan således 
statuere eksempler om makt. Skremmingsritualer er typiske eksempler. Ansatte lærer å tie 
om kritikk for å beskytte seg selv eller de som kan rammes av kritikken mot hensynsløs 
utfall av styringsutøvelsen med begrunnelse i oppgaver.   
 
Avsporet styring er lite orientert mot både mennesker og oppgaver. Styringen har lav 
orientering mot både ansatte og kjerneoppgaver. De ansatte overses eller ignoreres 
samtidig som styringen aktivt bidrar til at virksomheten ikke oppnår sine mål og utnytter 
sine ressurser. Dette kan også være sjefer som lyver og lurer både sine medarbeidere og 
virksomheten. Det kan for eksempel være en sjef som fokuserer mer på personlig vinning 
og karriere enn på virksomhetens og de ansattes langsiktige ve og vel. Shackleton (1995) 
brukte begrepet ”derailed leaders” om sjefer som opptrådte ufølsomt og arrogant overfor 
sine ansatte, og som var ute av stand til å motivere og delegere oppgaver. Ansatte som 
opplever avsporet styring kan oppleve at de befinner seg i en Catch 22 - situasjon der det 
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både er håpløst å si fra om kritikk og å tie om den. De lærer at det ikke har noen effekt å 
si fra.  
 
Avsporet styring har ikke fokus på oppgaver eller på mennesker. I fabrikken fant jeg et 
eksempel på noe som ansatte oppfattet som lav oppgaveorientering. Det var et svært lavt 
investeringsbudsjett i fabrikken, det ble oppfattet som et signal om at fabrikken ”allerede” 
var nedlagt. Det gjorde at de konkluderte med at det ikke var noe vits i å si fra om 
arbeidsrelatert kritikk fordi kjerneoppgavene i fabrikken ble ignorert av ledelsen.   
 
På sykehjemmet uttrykte sykepleierne også en brist mellom den profesjonelle standarden 
og det de var stand til å utføre. Den manglende responsen på innrapportering av avvik ga 
en følelse av at arbeidsgiver lot ting skure og gå. Det sterke fokuset på innsparing og 
kravet om at oppgavene skulle gjøres og at det måtte rapporteres avvik hvis ting ikke 
foregikk som det skulle kan være et uttrykk for tyrannisk styring. Med det menes at det er 
sterkt fokus på oppgavene og lite på de menneskene som ikke strekker til. Det er liten tvil 
om at dette formidlet maktesløshet til sykepleiere jeg intervjuet. De knappe ressursene ble 
i de tre organisasjonene jeg var i oppfattet som et resultat av top down styring der de 
hadde liten eller ingen kontroll der deres forsøk på å si fra hadde liten eller ingen 
betydning. I fabrikken handlet dette om amerikanske eiere og det internasjonale kontoret. 
I skolen og sykehjemmet handlet dette om rådmannens stab, politikere og statsbudsjettet. 
En sterk top down utøvelse i form av sterk arbeidsdeling, kan også føre til at ansatte blir 
likegyldig overfor arbeidsoppgaver som ikke er klart definert som deres ansvarsområde. 
En opplevelse av maktesløshet kommer først når dette får betydning i forhold til deres 
utførelse av arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være at manglende vedlikehold gjør at 
man ikke kan utføre en jobb og man ikke kan gjøre noe med det fordi ansvar for 
vedlikehold ikke hører til det ansvarsområde man er satt til. 
 
Med tyvaktig styring menes en type styring som har lavt fokus på virksomhetenes 
kjerneoppgaver og ressurser, men har høy orientering mot de ansatte i organisasjonen. 
Robin Hood brukes som metafor for denne retningen som innebærer at det tas fra de rike 
(virksomheten) og gis til de fattige (dvs. de ansatte). Med det menes sjefer som aktivt 
bidrar til at oppgavene ikke gjennomføres og at ressursene utnyttes på en måte som 
kommer de ansatte til gode, i alle fall på kort sikt.  Det kan f.eks. legges til rette for eller 
oppfordres til unnasluntring og lav produktivitet. De ansattes ve og vel prioriteres på 
bekostning av virksomheten, dens kunder, ressurser og eiere. En måte å gjøre det på er 
for eksempel å forhindre initiativ fra ansatte hvis det for eksempel innebærer merarbeid 
for avdelingen eller virksomheten i en overgangsperiode. Siden dette er en styringsform 
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som er orientert mot mennesker, kan det være ekstra vanskelig å si fra. Det kan se ut til at 
denne styringsstilen kan gi en form for taushet som også vernes av kolleger siden de også 
har en fordel av det. Læringssituasjoner der dette er fremtredende lærer ansatte at det er 
håpløst å si fra og at det kan bli sanksjonert negativt av både kolleger og overordnede. Et 
annet problem er at mange ansatte selv står i fare for å bli rammet av kritikk siden det kan 
tenkes at de vil bli ansett som medskyldige i den tyvaktige styringen.  
 
La det skure og gå styring er styring som er middels orientert mot mennesker og oppgaver. I 
modellen ligger den i et slags midtpunkt og representerer en form for visjonløs styring der 
oppgaver og mennesker flyter i tilfeldige baner. Gjennom slik styring lærer ansatte at det 
ikke er så nøye hva som skjer. De lærer at de ikke er spesielt viktige og at det ikke er 
spesielt viktig at oppgavene blir gjort. I et slikt perspektiv vil ansatte lære å være 
likegyldige til det som skjer. Dersom det oppnås blir de heller ikke kritiske til så mye i 
organisasjonen. Likegyldighet er noe som utvikles og læres hos noen, mens det finnes 
naturlig hos andre. Når likegyldighet læres gjennom en styringsstil som denne kan vi si at 
det har gitt læringserfaringer som gir taushet. I organisasjoner som der det er vanskelig å si 
fra om kritikk, kan det oppleves som en fordel for medlemmene i organisasjonen at man 
tilegner seg likegyldighet. Slik blir det lettere å avlede oppmerksomheten mot det som er 
kritikkverdig og det blir lettere leve med en arbeidssituasjon som preges av fortielser.   
Styringsutøvelsen utøves i den truende formidlingsstrategien på en hensynsløs eller brutal 
måte. Operatøren som fortalte meg at han syns det virket som om at de som sa noe 
liksom ikke skulle få noe og at han selv var forsiktig med å si fra om kritikk, fordi han var 
redd for å få et horn i sida er et godt eksempel på det. Operatøren mente at han ikke 
hadde kontroll over hva han kunne bli utsatt for hvis han sa fra; at han kunne bli utsatt 
for usynlig trakassering gjennom arbeidsgivers utøvelse av styringsretten. I skolen var det 
også klare oppfatninger om hva arbeidsgiver kunne gjøre hvis han eller hun ville straffe 
dem for å ha opptrådt feil. På sykehjemmet var det generelt så lite goder for ansatte at 
arbeidsgiver ikke hadde noe annet valg enn knapphet som i noen tilfeller innebar 
hensynsløshet overfor dem. Vikarstopp er et eksempel på avsporet styring, det er ikke 
orientert mot mennesker og heller ikke oppgavene. Det skaper usikkerhet, utrygghet og 
frykt. Det at ingen ansatte ble sendt på kurs er også et uttrykk for avsporet styring. 
 
Milliken mfl. (2000) hevder at arbeidsgivere ofte er redde for å få kritikk, og at det i slike 
situasjoner er naturlig at de prøver å forsvare seg med å angripe eller spre frykt. Lærerne 
ble av arbeidsgiver stemplet som gammeldagse, lite fleksible og dumme, fordi de var imot 
omorganiseringen og innsparingene. Mange lærere fortsatte likevel å protestere. 
Arbeidsgiver avviste systematisk alle forsøk på å si fra om det de var kritiske til. Det er en 
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form for isolering. En lærer fortalte at han var redd for å bli stemplet som en einstøing, 
fordi han var kritisk til hvordan ting fungerte. En annen lærer viste med en uttalelse at 
hun selv kunne bidra til å stemple kolleger som besserwissere hvis de sa fra om kritikk. 
Her er hva hun sa:  

 
Det er ikke de som er flinkest eller har mest erfaring, men de som har vært her veldig 
lenge og som har veldig sterke personligheter liksom, eller kanskje de ikke behøver å 
være så sterke heller, men.. De tror at de er flinkere enn andre. Det er liksom sånn at 
den måten jeg gjør det på, funker best og er den som er mest riktig.  

 
Brodsky (1976) mente at sjefer bare ville trakassere ansatte hvis deres atferd ble 
oppmuntret, støttet eller akseptert gjennom de rådende verdiene og normene i 
virksomheten. Han hadde for eksempel intervjuet en mellomleder som hadde fått beskjed 
fra en overordnet om at han måtte bli litt mer Hitler-aktig. Shackleton (1995) hevder at 
truende og destruktiv atferd blant arbeidsgivere ofte skyldes manglende 
mestringsopplevelse i arbeidssituasjonen.  
     
Denne formen for styring lærer ansatte at de er maktesløse fordi den er visjonsløs preges 
av tilfeldigheter når det gjelder oppgaver og de ansatte. Dette formidler at arbeidsgiver er 
likegyldig i forhold til sentrale elementer i virksomheten. Det er eksempel på 
læringssituasjoner som kan inngå i en ignorerende formidlingsstrategi.  
 
 
Arbeidsgiver skal som hovedregel ha en saklig grunn for å påtvinge eller gjennomføre 
endringer. Enkelte ansatte jeg gjorde intervju med ga likevel uttrykk for at det var mye 
arbeidsgiver kunne gjøre uten at det ble oppdaget. Makten ligger ikke nødvendigvis i den 
faktiske utøvelsen av styringsretten, men at han eller hun har myndighet og mulighet til å 
utøve den på verst tenkelige måte. Læringen og formidlingen skjer gjennom ritualer i den 
enkelte virksomheten, men også i form av overførte erfaringer. Det kan for eksempel skje 
ved at det fortelles historier i arbeidsmiljøet slik Bryant (2003) er inne på. Hun fant at det 
ble fortalt historier som var uavhengig av bransjer og virksomheter med det samme 
budskapet i forhold til taushet; det er ikke ønskelig at ansatte sier fra.  
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Sammenfatning  

I dette kapittelet har jeg presentert hvordan innholdet i Curriculum Silentium formidles til 
ansatte gjennom ritualer, læringssituasjoner og formidling. Jeg har også presentert tre 
forskjellige formidlingsstrategier som logiske muligheter. De tre er den truende, 
ignorerende og feelgood formidlingsstrategien. Med formidlingsstrategi menes at 
læringssituasjoner knyttet kombineres på en måte som gjør at vi kan snakke om en strategi 
eller et konsept for formidling. Det er særlig tre læringssituasjoner som er særlig tydelig i 
det empiriske materialet for denne studien og det er situasjoner i tilknytning til 
ansettelsesforholdet, til pseudomedvirkning og styringsutøvelse. De tre belyses og utfylles 
med allerede eksisterende teori.  
 
Jeg viser hvordan en truende formidlingsstrategi kan kombinere trusler om tap av jobb, 
reduserte karrieremuligheter og tap av employability (ansettelsesforholdet) med 
medvirkning som er preget av truende krav om konsensus eller valget mellom pest eller 
kolera (pseudomedvirkning) og en tyrannisk eller avsporet utøvelse av styringsretten i 
forskjellige sammenhenger. Til sammen utgjør dette et konsept eller en strategi for 
formidlingen av innholdet i Curriculum Silentium.  
 
Videre viser jeg hvordan en ignorerende formidlingsstrategi kan kombinere signaler om at 
man kan bli oversett i ansettelsesforholdet med at medvirkning ikke er reell på den måten 
at tilbakemeldingssystem er rutinisert, at ansatte ikke blir hørt, at de involveres hele tiden 
eller ved at de ikke involveres i det hele tatt. Dette kan kombineres med både tyrannisk, 
avsporet, tyvaktig og la-det-skure-og-gå-styring.   
 
Jeg peker også på at det finnes en feelgood formidlingsstrategi som kombinerer de 
ansattes indre motivasjon for best mulig employability, høy grad av involvering i 
medvirkningsprosesser, men med sterk forventning om konsensus kombinert med ”god” 
styringsutøvelse.  
 
I dette kapittelet ha jeg presentert hvordan målet og innholdet i Curriculum Silentium 
formidles gjennom ritualer, læringserfaringer og formidlingsstrategier. I neste kapittel skal 
vi se nærmere på hvilke konsekvenser dette har for de ansattes motivasjon og hvordan det 
igjen påvirker de didaktiske kategoriene i den skjulte policyen for taushet som jeg allerede 
har presentert. 
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Kapittel 8 Ansatte - motivasjon  

I de foregående kapitlene har jeg presentert målet for Curriculum Silentium, innholdet 
som læres bort og hvordan det lærers bort. I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvem 
som lærer gjennom læringssituasjonene og formidlingsstrategiene. Vi skal nærmere 
bestemt se på noen motivasjonsfaktorer hos ansatte som har betydning i forhold til de 
andre didaktiske kategoriene. Den analytiske konstruksjonen av ansatte og motivasjon 
som didaktisk kategori er gjort på det samme grunnlaget som ved de andre tre didaktiske 
kategoriene; et empirisk og et teoretisk datagrunnlag. Momentene som nevnes her er både 
påvirket av de andre didaktiske kategoriene, og påvirker samtidig dem.  
 
I intervjumaterialet var det mulig å identifisere fire forskjellige former for motivasjon for 
taushet om arbeidsrelatert kritikk. For det første var det ansatte som ga uttrykk for at de 
tiet om kritikk for å være høflige. Videre var det flere ansatte som var redde for negative 
konsekvenser. Flere av dem jeg intervjuet hadde gitt helt opp å bli hørt hvis de sa fra, 
mens en fjerde gruppe holdt tilbake informasjon med utgangspunkt i en form for 
aggresjon. I dette kapittelet brukes spesielt to artikler for å belyse dette. Det er teorien til 
Van Dyne mfl. (2003) om taushet som et multidimensjonalt begrep med voice og teorien 
til Nelson mfl. (2005) om passiv aggressive organisasjoner.  
 

Multidimensjonale begrep 

Taushet og det å si fra (voice) ble lenge sett i et motsetningsforhold på den måten at 
taushet ble sett på som fravær av voice og voice ble sett på som fravær av taushet. Etter 
hvert har det kommet bidrag som har forsøkt å nyansere taushet. Morrison og Milliken 
(2000) og Pinder og Harlos (2001) skilte mellom defensivitet og ettergivenhet som 
motivasjon for taushet, men så dette isolert fra det å si fra (voice). Van Dyne mfl. (2003) 
la til en tredje motivasjon for taushet som de kalte prososialitet. De argumenterte for at 
det parallelt med motivasjon for taushet var tilsvarende motivasjon for det å si fra (voice) 
og at disse begrepene var multidimensjonale. Med det mente de at taushet og voice ikke 
utelukker hverandre, men utfyller hverandre. Ansatte kan for eksempel holde tilbake 
informasjon om negative konsekvenser av et vedtak og samtidig si (voice) seg enig i at 
vedtaket fattes.   
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Van Dyne mfl. (2003) bidrag var å tilføre begreper som omfattet de ansattes prososiale 
motiv for taushet. I det så la de at ansatte har proaktiv taushet som er orientert mot andre. 
Den er basert på altruisme og samarbeid (2003:1360). I tabell 8.1 er en oversikt over de 
ulike formene for taushet og voice hos Van Dyne mfl. (2003) som kan ses i sammenheng 
med funn i intervjumaterialet for denne studien.    
 
Tabell 8.1 Min oversikt over ulike former for taushet og voice hos Van Dyne mfl. 2003.  

 
        Atferdstype 

 

 

Ansattes motiv 

Taushet hos ansatte 
Bevisst tilbakeholdelse av 
arbeidsrelaterte ideer, 
informasjon og meninger.  

Ansatte sier fra (voice) 
Intensjonelle uttrykk for 
arbeidsrelaterte ideer, 
informasjon og meninger.  

Ettergivenhet 
Resignasjon 
Likegyldighet 

Ettergiven taushet Ettergiven voice 

Frykt 
Utsatt for risiko 

Defensiv taushet Defensive voice 

Samarbeid 
Altruisme  

Prososial taushet Prososial voice 

 
De definerte taushet som bevisst tilbakeholdelse av arbeidsrelaterte ideer, informasjon og 
meninger. Voice ble definert som intensjonelle uttrykk for arbeidsrelaterte ideer, 
informasjon og meninger. Taushet motivert av ettergivenhet, resignasjon og likegyldighet 
kalte de for ettergiven taushet. Voice motivert av dette kalte de for ettergiven voice. 
Taushet som var motivert av frykt og at ansatte ble utsatt for riskiko kalte de for defensiv 
taushet og tilsvarende for voice. Når det gjaldt taushet knyttet til motivasjon som 
samarbeid og altruisme så ble dette kalt prososial taushet. Voice motivert av dette ble kalt 
prososial voice.  
 
Jeg har forklart at taushet også kunne være motivert av aggresjon. Dette kommer jeg 
tilbake til etter at jeg har presentert ettergiven, defensiv og prososial taushet nærmere. De 
ulike formene for voice faller utenfor det denne studien handler om. Før vi går videre vil 
jeg igjen presisere at dette er en analytisk konstruksjon av ansatte og motivasjon som har 
et teoretisk formål. I virkeligheten vil det ofte være en blanding av motivasjon tilstede 
samtidig og kanskje også en veksling i motivasjonsgrunnlaget.   
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Ettergiven taushet  

Med ettergiven taushet menes taushet som er motivert av resignasjon, likegyldighet eller 
ettergivenhet hos de ansatte. Ansatte holder tilbake informasjon, ideer eller meninger 
fordi de tenker at det er lite sannsynlig at det de sier vil ha noen betydning.  
 
Informasjon om rangordningen i organisasjonen gir signaler til bestemte grupper om at de 
har lite eller ingenting de skulle sagt. Nyansatte er en gruppe, som i følge den skjulte 
policyen, skal ha mer resignasjon enn andre. Ansatte i vikariat eller tidsbegrensede 
stillinger er en annen gruppe som også skal være mer resignerte. En yngre lærer som 
hadde vikariat svarte at hun ikke engasjerte seg i problemene med omorganiseringen, 
fordi det ikke interesserte henne nok. Hun la blant annet vekt på at hun ikke hadde nok 
erfaring og kompetanse til å mene noe om de organisasjonsendringene som hadde vært. 
 

I og med at jeg bare hadde jobba ett år før, så vet jeg liksom ikke så mye om 
hvordan det var tidligere, før omorganiseringen.  
 

En annen årsak til resignasjon hos ansatte er at de opplever at deres kompetanse ikke 
strekker til. Det kan komme av manglende erfaring, fordi de ikke har så mange års 
yrkeserfaring, erfaringer fra den virksomheten eller i forhold til arbeidskraft som blir 
ansett som mer og bedre kvalifisert. Lærerne og sykepleierne blir sett på som de best 
kvalifiserte til å si fra i skole og sykehjem. Assistenter og hjelpepleiere kan derfor teoretisk 
sett oppleve mer resignasjon enn lærere og sykepleiere. En operatør uttalte det slik:  
 

Det sier seg sjøl at du kan nok, når du har gått seksskift i førti år og skrudd på 
nesten alt som er her. Du trenger ikke å være sivilingeniør for å kunne si noe om 
det, men du merker at de har en tendens til ikke å høre så mye på dem, fordi de 
liksom ikke har den faglige bakgrunnen. De har liksom ikke tyngden for å kunne 
påvise en tese med noen formler og noe styr da.  

 
Ansatte risikerer som regel mindre enn arbeidsgiver i det daglige og i tilknytning til de 
større linjene i virksomheten. Det bidrar til at ansatte opplever at de har mindre 
innflytelse og at det derfor er mindre sjanse for at de blir hørt. Dersom de har 
informasjon, ideer eller meninger om forhold som ikke strengt tatt går inn under deres 
arbeidsområde eller ansvarsområde, så vil de oppleve at de har mindre innflytelse eller 
betydning. Maktesløshet og resignasjon kan bli et motivasjonsgrunnlag for taushet.  
 

 
 

127



Videre finnes det som tidligere nevnt noen hellige kuer i organisasjoner. I forhold til disse 
er det vanlig å oppleve at man har liten innflytelse. I organisasjoner der tradisjonen står 
sterkt og alle har en bevissthet om hvordan ting har blitt gjort i alle år, kan det være 
vanskelig for ansatte å komme ideer, meninger og informasjon om ting som ikke fungerer. 
Maktesløshet og resignasjon er ikke uvanlig i slike sammenhenger. På den måten kan for 
eksempel lite hensiktmessig praksis fortsette i år etter år.  
 
Ansettelsesforholdet kan også være en årsak til at ansatte er uengasjert eller resignerte i 
forhold til virksomheten. En lærer med deltidsstilling uttrykte at han kanskje ikke var så 
engasjert som han burde, men han følte seg liksom ikke helt med fordi han bare hadde en 
deltidsstilling. I motsetning til de fleste andre lærerne jeg intervjuet, leste han nesten ikke 
leserinnlegg og engasjerte seg lite i debatten. En annen lærer som var i et vikariat, uttalte 
at hun ikke leste innlegg eller artikler i avisen om omorganiseringen eller protestene mot 
den, fordi hun ikke var sånn superinteressert.  
 
Lite ressurser i virksomheten var også en årsak til resignasjon og maktesløshet i forhold til 
å komme med informasjon, ideer og meninger. ”Har ikke råd, har ikke råd! Så hva skal 
man gjøre på en måte?” kommenterte en sykepleier. Hun så ikke noe poeng med å ta opp 
noe som helst siden de hadde så dårlig råd at de ikke kunne prioritere svært viktige ting. 
Hun hadde hatt en opplevelse der de en pasient ble sendt til sykehuset uten å få følge av 
en pleier fordi de ikke hadde råd til å sette inn noen ekstra. For henne var det et tydelig 
signal om at verken mennesker eller oppgaver betydde noe som helst. Overholdelse av 
budsjett er en oppgave, så styringsutøvelsen kan ikke sies å være helt avsporet, men 
avsporet nok til at sykepleieren opplevde det som meningsløst å si fra om ting som ikke 
fungerte. Hun uttalte at hun like gjerne kunne makulere avviksrapportene hun skrev, fordi 
det ikke skjedde noe med dem. 
 
Pseudomedvirkning kan også bidra til resignasjon og maktesløshet hos ansatte. På skolen 
opplevde mange lærere maktesløshet i forhold til omorganiseringen. De opplevde at de 
ikke ble hørt, eller tatt på alvor og at det derfor var liten vits i å si fra lenger. På 
sykehjemmet var det noen som hadde opplevelsen av at medvirkningen ikke var reell 
fordi den handlet om alt og ingenting. En operatør mente at det var en utbredt opplevelse 
blant operatørene at deres medvirkning ikke var reell. ”Folk sier jo at det ikke er noe vits i 
å si noe, det er ikke noe vits i å ta i det, for du kommer ikke noen vei med det likevel.” En 
operatør sa det slik: 
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Administrasjonen prøver hele tida å få det til å virke så veldig fint og ha oss med 
på alt sammen, men vi ser jo at når det kommer til stykke at det ikke skjer likevel. 
Det skjer jo ting som vi ikke hører om. Det hender at vi ikke engang blir informert.  

 
Oppsummert kan vi si at taushet om meninger, ideer og informasjon om feil motiveres av 
resignasjon og maktesløshet på grunn av en ignorerende og truende formidlingsstrategi. 
Den ignorerende strategien bygger opp under maktesløshet og resignasjon gjennom 
læringserfaringer, der ansatte forsvinner i mengden, i avstanden mellom arbeidsgiver og 
ansatte og ansvarsfordelingen og arbeidsdelingen i selve arbeidsprosessen. Den truende 
formidlingsstrategien legger et grunnlag for maktesløshet og resignasjon på en mer kynisk 
og tydeligere måter. Det vil si at de ansattes maktesløshet kan markeres gjennom 
forholdsvis brutale læringserfaringer med sterke oppfordringer til resignasjon hos de 
ansatte. Taushet som er motivert av ettergivenhet, maktesløshet og resignasjon kalles 
ettergiven taushet i Curriculum Silentium. Når ansatte har slik taushet kan de samtidig 
inngå som læringsagenter i en ignorerende formidlingsstrategi som har som formål å 
formidle at det ikke nytter å si fra og hvis det nytter å si fra, så er det ikke hvem som helst 
som har sagt fra.      
 

Defensiv taushet  

Med defensiv taushet menes taushet som er motivert av frykt. Ansatte holder tilbake 
informasjon, ideer eller meninger av frykt for negative sanksjoner og konsekvenser av det 
å si fra. Pinder og Harlos (2001) brukte begrepet ”Quiescent Silence” for å beskrive 
taushet som kommer av frykt for konsekvensene av å si fra. Morrison og Milliken (2000) 
la også vekt på personlig frykt som nøkkelmotivasjon for taushet i organisasjoner.  
Defensiv taushet er således en proaktiv handling som har til hensikt å beskytte mot en 
ytre trussel. Det vil si at defensiv taushet er en mer aktiv atferd enn det som er tilfellet ved 
ettergiven taushet. Med proaktiv menes at handlingen involverer en større bevissthet og 
refleksjon over aktuelle handlingsalternativ. Det å holde tilbake kritikken fremtrer som et 
tydeligere handlingsalternativ når ansatte har frykt (Van Dyne mfl. 2003:1367).  
  
Hva frykter så ansatte i forbindelse med dette? Morrison og Milliken (2003:1470) fant at 
mye tydet på at ansatte var bekymret for komplekse relasjonsmessige implikasjoner som 
følge av å si ifra om kritikk. Det å ha gode sosiale relasjoner til sjefen og til kolleger kan 
være avgjørende for fortsatt tilhørighet i virksomheten. Noen er redd for å miste jobben, 
andre er redd for å få uinteressante eller uutholdelige arbeidsoppgaver.  
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Vi har vært inne på at det formidles informasjon om at det å si fra kan innebære en 
ekskluderingsrisiko for den som sier fra og for den som eventuelt rammes av det som det 
blir sagt fra om. For ens egen del kan det være snakk om at man kan miste jobben. Selv 
om dette ikke alltid er en like reell trussel viser det seg likevel at det utgjør et grunnlag for 
frykt som er reell.  
 
Jeg har bare funnet antydninger til dette i mitt empiriske datagrunnlag. Det følgende kan 
derfor først og fremst karakteriseres som logisk mulig som følge av den analytiske 
modellen av den skjulte policyen.  
 
På grunnlag av den følger det blant annet logisk at ansatte som har lavere rang i 
organisasjonen opplever mer frykt enn den som har høyere rang. Det gjelder kanskje 
særlig de som ikke har fast ansettelse. Dersom de sosiale båndene ødelegges eller blir 
dårligere kan det ha katastrofale konsekvenser for ansatte som for eksempel ønsker en 
høyere stillingsprosent, en fast ansettelse eller fortsatt ansettelse på annen måte. 
Bakgrunnen for det er at de sosiale båndene er uttrykk for en del faktorer som tillegges 
stor vekt ved ansettelse. Employability knyttes til ferdigheter som samarbeidsevner og 
tilpasningsevner. Ansatte som har blitt stemplet kan også få problemer med å få gode 
referanser og attester.  
 
Tyrannisk styringsutøvelse kan også være en ting som kan fremkalle frykt for å si fra hos 
ansatte. Ved tyrannisk styringsutøvelse fordeles arbeidsoppgaver og ansvar uten at det tas 
hensyn til de ansatte. Det kan derfor brukes som en slags hevn slik jeg allerede har omtalt.  
Tyvaktig styringsutøvelse kan innebære at mange i en virksomhet er involvert i en 
kritikkverdig praksis sett ut fra de oppgavene virksomheten skal utføre. I slike tilfeller kan 
det være en felles frykt for at noen skal si fra om det som er kritikkverdig. Alle vil ha et 
behov for beskyttelse mot avsløring, enten fordi de fortsatt vil ha godene som den 
tyvaktige styringsutøvelsen gir eller fordi det vil medføre straff for de involverte at det 
kommer en avsløring.  
 
Avsporet styringsutøvelse representerer også en type styring som kan skape frykt som 
motivasjon for taushet. Ved avsporet styringsutøvelse kan det være mulig for en person å 
bedrive total hensynsløshet overfor ansatte, fordi han eller hun ikke tar hensyn til verken 
organisasjonens oppgaver eller mennesker.   
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Oppsummert kan vi si at defensiv taushet er taushet om meninger, forslag og informasjon 
om ting som ikke fungerer som er motivert av frykt og et behov for beskyttelse mot 
negative sanksjoner og eller konsekvenser av å si fra. Det er en mer aktiv og bevisst 
handling enn ved ettergiven taushet. En truende formidlingsstrategi vil kunne etablere en 
slik frykt og et slikt behov for beskyttelse hos ansatte, mens en ignorerende 
formidlingsstrategi antageligvis ikke vil ha den effekten i like stor grad. Ansatte som har 
defensiv taushet vil lett kunne inngå som læringsagenter i den skjulte prosessen og 
bekrefte andres frykt gjennom egne opplevelser eller historier de har hørt om. 
 

Prososial taushet  

Med prososial taushet menes taushet som er motivert av et ønske om tilhørighet, 
samarbeid og gode sosiale relasjoner hos ansatte. Det vil si at ansatte holder tilbake 
informasjon, ideer eller meninger for å oppnå gode sosiale relasjoner, for å få til 
samarbeid og å bli godt likt av arbeidsgiver og kolleger. Dette er derfor også en type 
taushet som er en proaktiv handling. 
 
Samtidig som kunnskap om ekskluderingsrisikoen gir informasjon om hva ansatte kan 
frykte, gir den også informasjon om at samarbeid og gode sosiale relasjoner er viktig 
dersom man ønsker tilhørighet til virksomheten og et godt utgangspunkt for samarbeid 
med kolleger og arbeidsgiver. Det er videre en stor fordel i forhold til employability å vise 
gode samarbeidsevner.  
 
Informasjon om rangordning kan føre til en opplevelse av maktesløshet og resignasjon, 
men det gir samtidig informasjon om hva som oppfattes som høflig og tellende atferd 
dersom en sikrere tilhørighet eller samarbeid er motivasjonen. Et eksempel på det er 
operatøren som forklarte at han hadde taushet om det han var kritisk til, fordi det var 
vanlig folkeskikk og fordi han hadde det han kalte sosiale antenner. Informasjonen om 
rangordningen tilsier at ansatte som er nye, ikke har så mye kompetanse eller ikke har så 
mye ansvar eller risikerer så mye bør være høfligere eller mer prososiale enn andre hvis de 
ønsker tilhørighet og et godt samarbeid. 
 
Respekt for det bestående kan vises med taushet. Det samme gjelder lojalitet, dersom det 
formidles informasjon om at taushet er det samme som lojalitet. Ansatte kan komme til å 
leve med dårlige løsninger, kanskje i håp om at noe vil skje.  
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Du skal liksom gjøre en god jobb, selv om du stanger huet i veggen. Det klarer jeg 
ikke å se hele tida. Men hadde jeg ikke visst at ting blir bedre, så hadde jeg ikke 
blitt her.  

  
Dette er en type holdning som det kan være lettere å opprettholde for ansatte i 
midlertidige stillinger eller i prosjektstillinger. Når prosjektet er over eller man har fått en 
fast ansettelse er behovet for prososial taushet over. Dersom ansatte går fra prosjekt til 
prosjekt eller fra en midlertidig stilling til en ny midlertidig stilling vil motivasjonen for 
prososial taushet vedvare. En sykepleier var litt sliten av dette. Hun sa; ”Hvorfor skal vi 
være sånne forbanna engler liksom? Er det noen som mener at vi har fått et kall?”  
 
Kowalski (1996) hevder at prososial taushet er en form for kurtise som ansatte utøver 
overfor arbeidsgiver for å fremstå som gode arbeidstakere osv. Den skjulte policyen for 
taushet formidler at taushet om meninger, informasjon om ting som er feil i virksomheten 
og ideer til forbedring er en måte å vise takknemlighet, lojalitet og respekt på. 
Feelgoodformidlingsstrategien vil kunne etablere et behov for takknemlighet med å 
overvelde eller fokusere på ting som de ansatte skal være takknemlige overfor. Dette 
formidles like mye av erfarne kolleger som av arbeidsgiver. Her er et eksempel fra 
sykehjemmet:        
 

Vi yngre tør å si fra høyt om det som ikke fungerer på en måte. Ikke sånn til 
politikere, men med hverandre. For de som har vært i mange år, så har jo ting blitt 
bedre. De har fått heis og flere sånne ting. Vi har på en måte kommet inn i det 
sånn som det har vært en stund. Vi tenker mer at det ikke hjelper meg at de sier at i 
gamle dager så stelte vi dem aleine og bar dem over i rullestolen aleine. Jeg gidder 
ikke være utbrent om ti år, så det hjelper ikke meg. De føler kanskje at de får det 
bedre, men vi føler kanskje at vi får det verre. Det er litt sånn, før måtte vi gå ut i 
brønnen og hente vann.   
 

Av dette ser vi forskjeller i opplevelsen av behovet for utvist takknemlighet gjennom 
taushet.  
 
Vi har nå sett på de tre motivasjonstypene for taushet om Van Dyne mfl. (2003) 
presenterte i sin teori. I neste avsnitt introduserer jeg en fjerde motivasjon for taushet; den 
passiv aggressive.  
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Passiv aggressiv taushet  

I intervjumaterialet dukket det opp taushet som var motivert av aggresjon antageligvis 
som følge av det de ansatte opplevde som et svik fra arbeidsgiver. Nelson mfl. (2005:3) 
har i en artikkel skrevet om passiv aggressiv atferd hos ansatte i organisasjoner og 
beskriver hvordan dette kan få rotfeste i virksomheter. Jeg syns det var en passende term 
for det motivasjonsgrunnlaget jeg fant antydninger til derav kommer begrepet passiv 
aggressiv taushet.  
 
Med det menes taushet om meninger, ideer og informasjon som er motivert av aggresjon. 
Taushet som handling er mer eller mindre passiv. Det kan for eksempel være et ønske om 
hevn eller forandring som ligger bak. Det er en form for taushet som for eksempel kan 
føre til at en sjef må gå, at produksjonen stopper, at ulønnsom praksis fortsetter eller at 
det tvinges fram en tilbaketrekning av en omorganisering. Operatøren som ser en feil kan 
forhindre totalt havari, dyre reparasjoner og stopp i produksjonen om han sier fra. 
Dersom han med vilje ikke sier fra for å ødelegge for virksomheten, en skiftleder eller 
annen sjef kan han nettopp ha en passiv aggressiv taushet om feilen. Hensikten er at det 
skal ramme virksomheten eller enkeltpersoner som kan eller vil bli knyttet til 
stagnasjonen. Tausheten er i slike tilfeller en proaktiv handling som krever bevissthet. Det 
er mange ting som kan forårsake en slik aggresjon hos ansatte.  I skolen utrykte lærerne at 
de opplevde at de hadde blitt sviktet og svært dårlig behandlet av arbeidsgiver. En lærer 
forklarte det slik:  
 

Vi lærere har blitt møtt med direkte arroganse og nedlatenhet når vi har fortalt om 
vår hverdag. Denne nedlatende holdningen kommer fra nivået rett over 
områderektorene. Vi blir overhodet ikke hørt, og det vi sier blir latterliggjort. Den 
eneste grunnen til at dette fortsatt går, er at vi er så vanvittig flinke til å få skolen til 
å ”gå rundt”. Vi yter service til vi stuper.  

 
Det er klart det som formidles gjennom slik atferd kan føre til at ansatte blir aggressive så 
vel som redde og resignerte. En annen lærer sa det slik:  

 
Omorganiseringen har vært udemokratisk. Personalpolitikken er dårlig. Det virker 
som det er et prinsipp at man skal tråkke på de ansatte og holde lukkede prosesser 
med minst mulig informasjon.   
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Av dette ser vi at tyrannisk og avsporet styringsutøvelse kan føre til at ansatte opplever en 
aggresjon mot arbeidsgiver. Det kan virke som om at lojalitet til virksomheten, bransjen 
eller profesjonen er det som holder ansatte tilbake fra å gå for stagnasjon. En annen lærer 
uttrykte det slik:  
 

Det er kanskje feil å si at det flyter, men jeg har hatt en høst da det har vært mye. 
Det var sånn at folk kom og sa til meg; hvorfor kan du ikke sykemelde deg og la 
det bli full kræsj? Av natur er jeg sterk og frisk, men jeg visste at hvis jeg også ble 
borte her, bare for å synliggjøre, så ville det blitt fullstendig kaos. Jeg kunne godt 
ha gjort det, hvis jeg var en annen person. Men det er nesten 300 elever her og det 
ville blitt helt uholdbart for dem.  

 
Av dette ser vi at ansatte blir læringsagenter og utøver påvirkning i retning av passiv 
aggressiv taushet. Sykemelding kan være en måte å utøve passiv aggressiv taushet på, men 
det kan også gjøres av ansatte som er på jobb og utfører arbeidsprosessen som vanlig. På 
spørsmål om hvorfor en lærer ikke gjorde noe med sin kritikk, svarte han at han ventet på 
bedre tider. Det forklarte han med at situasjonen var så håpløs at den måtte komme til en 
ende for de som var ansvarlige og da ville det blir bedre for alle. For han ville det kanskje 
blir bedre også fordi han ikke hadde sagt fra. Han ga uttrykk for at hans motivasjon for 
taushet om sine meninger og informasjon om omorganiseringen var både prososial og 
aggressiv.   
 
Passiv aggressiv taushet kombineres gjerne med prososial voice. Det vil si at ansatte 
verbalt gir uttrykk for at de er enige i det som skjer, samtidig som de lar være å informere 
om forhold som kan føre til krise eller stagnasjon.  
 
Nelson mfl (2005:3) hevder at en passiv aggressiv atferd hos ansatte kan få rotfeste i 
virksomheter. Passiv aggressive organisasjoner de beskriver i sin artikkel kan ha 
tilsynelatende enighet, men det er lite eller ikke noe samarbeid. Implementering av 
beslutninger vil være nesten umulig å få til i slike virksomheter. De fant at 27 % av 
organisasjonene de undersøkte var passivt aggressive. Med det menes at denne 
holdningen er etablert i organisasjonen som helhet. Blant de tre organisasjonene jeg 
undersøkte fant jeg flest uttrykk for denne holdningen blant lærere. En årsak kan være at 
de følte at arbeidsgiver hadde ødelagt tillitsforholdet fullstendig.  
 
Både den truende formidlingsstrategien og den ignorerende vil kunne føre til at ansatte 
kan oppleve en aggresjon mot arbeidsgiver som igjen gir motivasjon for taushet. Feelgood 
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formidlingsstrategier som ikke er rettferdig eller har mangler, vil kanskje også kunne føre 
til at ansatte blir passivt aggressive. Det kan for eksempel være hvis det arrangeres store 
fester eller lignende som blir en del av en tyvaktig styringsutøvelse som går på bekostning 
av kjernevirksomheten.  

Sammenfatning  

I dette kapittelet har vi sett nærmere på til sammen fire ulike former for taushet motivert 
av henholdsvis ettergivenhet, frykt, prososialitet og aggresjon. De fire formene for taushet 
kalles da defensiv taushet, ettergiven taushet, prososial taushet og passiv aggressiv taushet 
avhengig av de ansattes motivasjon for taushet som atferd. Se tabell 8.2 for en fullstendig 
oversikt over motivasjonsgrunnlag for taushet hos ansatte.  
Tabell 8.2 Oversikt over de fire formene for taushet og de ansattes motivasjonsgrunnlag.   

 
        Atferdstype 

 

 

Ansattes motiv 

Taushet hos ansatte 
Bevisst tilbakeholdelse av 
arbeidsrelaterte ideer, 
informasjon og meninger.  

Ettergivenhet 
Resignasjon 
Likegyldighet 

Ettergiven taushet 

Frykt 
Utsatt for risiko 

Defensiv taushet 

Samarbeid 
Altruisme  

Prososial taushet 

Aggresjon Passiv aggressiv taushet 
 
Jeg har i dette kapittelet forsøkt å vise hvordan motivasjonen henger sammen med det 
innholdet som presenteres i den skjulte policyen for taushet og de formidlingsstrategiene 
som kan brukes for å formidle innholdet. Dette var det siste kapittelet om de fire 
didaktiske kategoriene i Curriculum Silentium. I neste kapittel presenteres noen 
sammenfattende kommentarer slik at det blir lettere å se de fire kategoriene i relasjon med 
hverandre.   
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Kapittel 9 Sammenfattende kommentarer 

Innledningsvis i denne studien presenterte det empiriske mønsteret i den 
arbeidsvitenskapelige litteraturen om taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. Det 
viser at det er et gap mellom intensjon og realitet når det gjelder ansattes åpenhet om 
arbeidsrelatert kritikk. Etter 11. September og en rekke avsløringer av korrupsjon og 
andre ulovligheter ble det i Norge satt fokus på viktigheten av ansatte som sier fra, 
gjennom holdningskampanjer og lovendringer. Taushet hos ansatte har i liten grad vært 
gjenstand for systematiske forskning. Når det gjelder forklaringer av hvorfor ansatte tier, 
så vektlegger noen studier organisasjon og ledelse, noen grupperelasjoner og forhold hos 
ansatte, noen læringsperspektiver, mens andre vektlegger normative forhold som etikk og 
moral. Forklaringene er inne på sentrale momenter, men blir lett mangelfulle fordi de 
legger for mye vekt på noen elementer i forhold til andre eller fordi undersøkelsen er 
bransjespesifikk. Felles for flere av forklaringene som er gitt tidligere er at det henvises til 
skjulte, uformelle og uoffisielle læringsprosesser. Felles er også at innholdet i disse 
læringsprosessene i liten grad beskrives og analyseres. Et utgangspunkt for denne studien 
var derfor at det finnes en skjult policy for taushet om arbeidsrelatert kritikk. Den kalles 
Curriculum Silentium. Det overgripende forskningsspørsmålet som stilles i denne studien 
er; Hvordan ser Curriculum Silentium, den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert 
kritikk hos ansatte, ut? Det er og har vært en utfordring å forske på noe skjult. Jeg stilte 
derfor også spørsmålet; hvordan kan man få grep om skjult læring i arbeidslivet? For å 
besvare det sistnevnte spørsmålet utviklet jeg retningslinjer for en Kritisk didaktisk 
relasjonsanalyse. Analysen fikk navnet didaktisk relasjonsanalyse fordi det teoretiske og 
metodiske grunnlaget for den er hentet fra den didaktiske relasjonsmodellen og annen 
didaktisk teori. Kritisk er tatt med fordi dette er en analyse som kan brukes til å utvikle 
kritisk bevissthet om skjulte læringsprosesser. Det er viktig å ha kritisk bevissthet for at 
man på forskjellige måter skal kunne komme i posisjon for å foreta endringer og å gjøre 
mer realistiske vurderinger av pågående prosesser. De analytiske retningslinjene innebærer 
tre trinn:  
 

1. Identifiser forskjeller mellom forskjellige policyformer.  
2. Konstruer den skjulte policyen analytisk, som om den var planlagt, i tråd med 

didaktiske kategorier for organisasjoner. 
3. Analyser relasjonen mellom de didaktiske kategoriene. 

 
I denne studien har jeg fulgt disse tre retningslinjene. I kapittel 1 presenteres forskjeller 
mellom den ideologiske, formelle, oppfattede, operasjonaliserte og erfarte policyen viser 
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at det er et gap mellom intensjon og realitet som er en indikasjon på at det pågår 
uoffisielle og til dels skjulte læringsprosesser i feltet. Den antakelsen ble styrket av 
forklaringer som andre arbeidsvitenskapelige studier har kommet med (jf kapittel 2). 
 
Det andre trinnet innebærer at det lages en analytisk konstruksjon av den skjulte policyen 
som om den var planlagt i forhold til didaktiske kategorier som er tilpasset analyser av 
skjult læring i arbeidsorganisasjoner. De didaktiske kategoriene jeg fant sakssvarende er; 
mål, innhold, formidlingsstrategi og motivasjon hos ansatte. I figur 9.1 kan du se en 
oversikt over de fire didaktiske kategoriene og hvordan disse er i relasjon med hverandre.  
 
 

 
 
Figur 9.1 I denne figuren kan du se de fire didaktiske kategoriene for skjult læring i organisasjoner og 
hvordan disse påvirker og blir påvirket av hverandre.  

 
Den analytiske konstruksjonen bør skje på grunnlag av både et empirisk og et teoretisk 
datagrunnlag, hvilket jeg har gjort i denne studien. Grunnen til det er at man slik sikrer at 
allerede eksisterende teori og funn kommer til nytte og at det skjer en avmåling og 
videreutvikling som har forankring i den empiriske virkeligheten.  
 
Det tredje og siste trinnet i den Kritisk didaktiske relasjonsanalysen innebærer at 
relasjonen mellom de didaktiske kategoriene analyseres slik at det kan bli mulig å forklare 
læringsprosessen. Sentralt her er at de didaktiske kategoriene ses i et relasjonelt forhold 
med hverandre. Dersom det skjer endringer i en kategori så har det innvirkning på de 
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andre og omvendt. Ingen kategorier er overordnet. Dersom man har empiriske funn 
knyttet til en kategori så kan det bidra til at man blir i stand til å beskrive andre kategorier 
som logiske muligheter fordi de både kan være en konsekvens, men den kan også påvirke.  
 
Teoretisk så bidrar retningslinjene for en Kritisk didaktisk relasjonsanalyse med en ny 
måte å forklare uoffisiell og skjult læring i organisasjoner på. Tidligere har dette blitt 
overlatt til mer diffuse og usystematiske beskrivelser, eller så har det blitt direkte oversett. 
En kritisk didaktisk relasjonsanalyse gjør det lettere å innta et reelt flerdisiplinært 
perspektiv på komplekse arbeidsvitenskapelige temaer. Til nå har det vært en tendens til at 
bestemte tema behandles av psykologer og sosialantropologer, mens andre tema overlates 
til statsvitere og organisasjonsteoretikere. I arbeidsvitenskapen er og bør det være et mål å 
utvikle teori som gjør det mulig å kombinere ulike disipliner for å forklare sammenhenger. 
Den analytiske fremgangsmåten som er brukt i denne studien gjør det mulig å bruke det 
beste fra flere disipliner for å belyse et komplekst tema. De fire didaktiske kategoriene 
angir retning for litteratursøk innen flere vitenskapelige disipliner og aksepterer teori som 
datagrunnlag fullt ut.  
 
Det viktigste metodiske bidraget den Kritisk didaktiske relasjonsanalysen kommer med er 
muligheten for å lage analytiske konstruksjoner av forhold som det ellers ikke er så lett å 
få tak på. Slik kan det identifiseres hypoteser, områder temaer som man tidligere ikke 
tenkte på at man kunne spørre om. La oss si at det finnes en skjult policy som fører til 
undertrykking av kvinner i arbeidslivet. Da vil en Kritisk didaktisk relasjonsanalyse straks 
gi et grunnlag for spørsmålene: Hva er målet med en slik policy? Hva er innholdet som 
formidles? Hvordan formidles det? Hvilke formidlingsstrategier og læringssituasjoner er 
fremtredende? Og hvordan motiveres kvinner og menn i forhold til målet med en slik 
policy? Dette vil gjøre både datainnsamling og det analytiske arbeidet enklere. Dette kan 
for eksempel gjøres i forhold til motstand mot endringer i organisasjoner, til rasisme og 
diskriminering av forskjellige slag osv. Gjensidigheten mellom de didaktiske kategoriene 
letter arbeidet med å gjøre funn knyttet til det som er skjult.  
 
Det substansielle bidraget denne analysemetoden kommer med er at den kan brukes som 
verktøy for å fatte bedre beslutninger. Grunnen til det er at den kan gi et mer realistisk 
bilde av motvirkende prosesser som man ellers ikke hadde oversikt over. Det er således 
en analyse som kan brukes for mer reell åpenhet om skjulte fenomen i arbeidslivet.  
Analysen kan også brukes for å få kritisk bevisst om hvordan man selv bidrar til uheldige 
tendenser i organisasjon og samfunn. Det er ofte slik med skjulte prosesser at folk inngår i 
dem ubevisst. Bruken av Kritisk didaktiske relasjonsanalyser kan føre til at man får 
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mulighet til å forholde seg til ting som tilsynelatende skjer utenfor egen kontroll på en 
annen og kanskje mer ansvarlig og aktiv måte.    
 
Hovedhensikten med mitt prosjekt var å bidra til å forklare hvorfor ansatte har taushet 
om arbeidsrelatert kritikk. Det har jeg gjort ved å besvare spørsmålet; hvordan ser 
Curriculum Silentium ut?   

Teorien om Curriculum Silentium  

Curriculum Silentium lærer ansatte kunnskaper og ferdigheter for at de skal nå målet om 
taushet om arbeidsrelatert kritikk. Jeg viser hvordan prosessen fram mot taushet består av 
fem faser. For det første trigges kritikken av en bestemt praksis, verdigrunnlag eller 
hendelser i organisasjonen som for eksempel omorganiseringer eller ulykker. Deretter 
reflekterer de ansatte som har kritikk over sine handlingsalternativ. Skal de si fra, komme 
seg ut av organisasjonen eller tie om kritikken? Den tredje fasen kalles voiceloop-fasen, 
fordi en del ansatte forsøker å si fra før de ender opp med taushet. I denne fasen kan 
ansatte oppleve at de blir sanksjonert negativt eller at de rett og slett blir oversett. Enkelte 
kan være lenge i denne fasen, mens andre kanskje ikke er innom den i det hele tatt. De går 
da direkte til den fjerde fasen som kalles taushet. Her forties kritikken. I virkeligheten er 
det naturlig å tenke seg at ansatte med kritikk kan gå tilbake til voicloopen etter perioder 
med taushet, kanskje fordi de ikke gir opp. Andre igjen vil bevege seg mot den femte 
fasen som kalles avledet oppmerksomhet. Her avledes oppmerksomheten fra det 
kritikkverdige ved at man for eksempel unngår sanseinntrykk av det man er kritisk til eller 
bortforklarer det engasjementet man har hatt for å få til endringer.  
 
Curriculum Silentium er en skjult eller uoffisiell policy som består av mål, innhold, 
læringssituasjoner/formidlingsstrategier og motivasjon hos ansatte. Den er ikke planlagt 
og sjelden bevisst for de som er involvert i den. Både arbeidsgiver og ansatte kan 
medvirke i læringsprosessene.   
 
Målet er at ansatte skal tie om arbeidsrelatert kritikk og avlede oppmerksomheten fra det 
kritikkverdige i organisasjonen.  
 
Innholdet de får helt eller delvis kjennskap til knyttes i denne studien til fem områder. 
Innholdet er et skjult informasjonsfelt som de ansatte får tilgang til gjennom 
læringssituasjoner og formidlingsstrategier. Det ene som formidles er at taushet om kritikk 
er kjønnsmerket atferd. Med det menes at det å tie oppfattes som feminin atferd, mens 
det å si fra oppfattes som maskulin. Det kan bety at det kan være vanskeligere for kvinner 
å si fra siden de i tillegg må bryte med forventninger om atferd knyttet til kjønn. For 
menn kan det kanskje oppleves verre å bli tvunget til taushet, fordi det bryter med 
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forventinger om atferd knyttet til det å være maskulin. Denne studien fanger bare opp 
antydninger til dette, så det kan det være et spennende utgangspunkt for et videre 
forskningsprosjekt.  
 
Det andre innholdet som formidles er at det foreligger en ekskluderingsrisiko for de som 
sier fra om arbeidsrelatert kritikk. De som sier fra kan bli ekskludert enten av arbeidsgiver 
eller kolleger eller begge. Dette er kunnskap som kan være til hjelp når ansatte vurderer 
fordeler og ulemper med å si fra om kritikk når handlingsalternativene vurderes.  
 
Videre presenteres det informasjon om den formelle og uformelle rangordningen i 
organisasjonen. I følge denne type informasjon får de ansatte kunnskap som er viktig for 
å avgjøre om det er noe poeng i å si fra eller ikke når de reflekterer over sine 
handlingsmuligheter. Dersom man ikke befinner seg i en posisjon der man kan forvente å 
bli hørt vil det kunne forklare hvorfor ansatte ender opp med å velge taushet som 
handlingsalternativet. Et klassisk eksempel er når de yngste hevder at det er de eldste som 
må si fra og de eldste sier at det er de yngste som må gjøre det. Begge resonnerer da ut fra 
at den gruppen de tilhører har liten innflytelse på grunn av uoffisiell kunnskap om 
rangordningen.    
 
Hellige kuer eller tabuområder i organisasjonen er også en type innhold som ligger i det 
skjulte informasjonsfeltet som ansatte for tilgang til gjennom Curriculum Silentium. Hva 
kan man si noe om og hva kan man ikke si noe og hvor mye kan man si om hva? 
 
Det femte innholdet som ansatte presenteres for i Curriculum Silentium er at det å tie om 
kritikk er en lojal handling. Dette er en holdning som det er grunn til å anta er ganske 
utbredt. I denne studien trekker jeg fram poeng hos Hirschman (1970) som legger 
grunnlag for å tenke annerledes om dette framover. Hirschman hevdet nemlig at det å si 
fra er mye sterkere knyttet til lojalitet enn det å tie. Han oppfattet det å tie som uttrykk for 
likegyldighet.   
 
De fem innholdsområdene i Curriculum Silentium formidles gjennom bestemte 
læringssituasjoner og formidlingsstrategier. I denne studien identifiseres de viktigste 
læringssituasjonene som ansettelsesforholdet, pseudomedvirkning og styringsutøvelsen i 
organisasjonene. Det identifiseres også tre formidlingsstrategier; en truende, en 
ignorerende og en feelgood formidlingsstrategi. Ansettelsesforholdet gir viktige 
læringssituasjoner fordi det er den viktigste måten å skille mellom hvem som er, vil eller 
kan bli inkludert eller ekskludert. Employability handler om at ansatte til enhver tid 
forholder seg til å være en attraktiv arbeidstaker for arbeidsgiver og eventuelle fremtidige 
arbeidsgivere. Det oppstår situasjoner der ansatte får tilgang til det skjulte 
informasjonsfeltet om rangordning, om at taushet knyttes til lojalitet og andre former for 
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innhold. Pseudomedvirkning gir viktige læringssituasjoner fordi det er situasjoner der 
ansatte får erfaringer med når og hvordan de egentlig skal kunne få gjennomslag. Når de 
likevel ikke får det, så fører det til at de lærer noe om innholdet i Curriculum Silentium. 
Det kan for eksempel være at de lærer noe om hvem eller hvilke grupper som har mest 
legitimitet i forbindelse med å si fra. Når det gjelder styringsutøvelse så knytter jeg det til 
en teori om destruktiv styring av Einarsen mfl. (2002). De skiller mellom tyrannisk, 
tyvaktig, ”god”, avsporet og la-det-skure-og-gå-styring.  
 
Med formidlingsstrategi menes at læringssituasjoner knyttet til de tre områdene jeg har 
nevnt kombineres på en måte som gjør at vi kan snakke om en strategi eller et konsept for 
formidling. Jeg viser hvordan en truende formidlingsstrategi kombinerer trusler om tap av 
jobb, reduserte karrieremuligheter og tap av employability (ansettelsesforholdet) med 
medvirkning som er preget av truende krav om konsensus eller valget mellom pest eller 
kolera (pseudomedvirkning) og en tyrannisk eller avsporet utøvelse av styringsretten i 
forskjellige sammenhenger. Til sammen utgjør dette et konsept eller en strategi for 
formidlingen av innholdet i Curriculum Silentium.  
 
Videre viser jeg hvordan en ignorerende formidlingsstrategi kombinerer signaler om at 
man kan bli oversett i ansettelsesforholdet med at medvirkning ikke er reell på den måten 
at tilbakemeldingssystem er rutinisert, at ansatte ikke blir hørt, at de involveres hele tiden 
eller ved at de ikke involveres i det hele tatt. Dette kan kombineres med både tyrannisk, 
avsporet, tyvaktig og la-det-skure-og-gå-styring.   
 
Til slutt viser jeg at det finnes en feelgood formidlingsstrategi som kombinerer de ansattes 
indre motivasjon for best mulig employability, høy grad av involvering i 
medvirkningsprosesser, men med sterk forventning om konsensus kombinert med ”god” 
styringsutøvelse.  
 
I tillegg til at det i den skjulte policyen for taushet finnes et mål, innhold, 
læringssituasjoner og formidlingsstrategier så finnes det noen som skal lære. I didaktisk 
relasjonstenkning oppfattes de didaktiske kategoriene både som konsekvenser av de andre 
kategoriene og som noe som påvirker de kategoriene de inngår i en relasjon med. Det er 
ansatte som lærer innholdet i Curriculum Silentium, men de kan ha veldig forskjellig 
motivasjon for taushet. Dette påvirker samtidig virkningen og utformingen av de andre 
didaktiske kategoriene. I denne studien skiller jeg mellom fire forskjellige motiv for 
taushet. De tre første er basert på Van Dyne mfl. (2003), mens den siste er basert på 
Nelson mfl. (2005). De fire motivene for å holde tilbake arbeidsrelaterte ideer, 
informasjon og meninger som kan oppfattes som kritikk er ettergivenhet, defensivitet, 
prososialitet og passiv aggressivitet. Ettergiven taushet forbindes med følelser av 
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ettergivenhet, resignasjon og likegyldighet. Defensiv taushet forbindes med frykt og 
risikohåndtering. Prososial taushet forbindes med samarbeid og altruisme, mens passiv 
aggressiv taushet forbindes med aggresjon. Det kan variere med person, situasjon og 
organisasjon hvilken av disse motivene for taushet som blir gjeldende, men for å trekke en 
linje som kan tjene som eksempel så kan man se for seg at ettergiven taushet kan komme 
av læringserfaringer knyttet til pseudomedvirkning som kan knyttes til en ignorerende 
formidlingsstrategi der det formidles et innhold at kritikken berører et tema som ingen vil 
snakke om. En ansatt som allerede har defensiv motivasjon vil kanskje lettere fange opp 
informasjon fra det skjulte feltet om farer og risiko knyttet til det å si fra. Det kan for 
eksempel fremkomme gjennom en truende formidlingsstrategi og situasjoner knyttet til 
styringsutøvelse og ansettelsesforholdet. I slike situasjoner er ansatte med og påvirker de 
andre didaktiske kategoriene. Det foreligger en gjensidighet. I figur 9.2 vises en oversikt 
over Curriculum Silentium. For å vise at rekkefølgen på de didaktiske kategoriene er 
tilfeldig fordi de alle er forbundet med hverandre presenteres de i motsatt rekkefølge av 
hvordan de er presentert i teksten. De skal alle kunne påvirke og være en konsekvens av 
hverandre. Læringssituasjoner har fått et eget felt til tross for at det ikke er en selvstendig 
didaktisk kategori. Grunnen til det, er at det bedrer oversikten.   
 

 
 
Figur 9. 1 Her er en oversikt over Curriculum Silentium, den skjulte policyen for taushet om 
arbeidsrelatert kritikk hos ansatte.  

 
Tidligere arbeidsvitenskapelige litteratur har forklart taushet om arbeidsrelatert kritikk hos 
ansatte med at de ansatte opplever maktesløshet og frykt, se for eksempel Van Dyne mfl. 
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(2003), Skivenes og Trygstad (2005) Aronsson og Gustafsson (1999). Denne studien 
bekrefter dette og ser det i sammenheng med at det finnes en skjult policy for taushet der 
flere forklaringsmomenter fra tidligere forskning inngår. Jeg skilte mellom litteratur som 
har forklart taushet med momenter knyttet til organisasjon og ledelse, til grupperelasjoner 
og andre forhold hos de ansatte, læringsperspektiv og etikk og moral. Roethlisberger og 
Dicksons (1964) forklaring om at ignorerende atferd fra overordnede kunne føre til 
taushet kommer blant annet tydelig fram i Curriculum Silentium som ignorerende 
formidlingsstrategi og pseudomedvirkning. Forklaringer som ’Double Bind Leadership’ 
(Hennestad 1990), ytringsklima (Vakola mfl. 2005, Skivenes og Trygstad 2005), truende 
ledelse (Skivenes og Trygstad 2005:56), taushetsbringende prosesser (Hetle 2005:45), 
refleksjon over egen atferd i relasjon til reaksjoner hos andre (Premeaux og Bedeian 2003, 
Morrison, Milliken og Hewlin 2003, Bowen og Blackmon 2003), The Spiral of Silence 
(Noelle – Neumanns 1974, 1985, 1991 i Bowen og Blackmon 2003), groupthink (Janis 
1982), mekanismer om håp (Brunsson 2006) er alle helt eller delvis inkorporert i 
Curriculum Silentium slik den presenteres i denne studien. Det er viktig å presisere at det 
er de empiriske funnene som hele tiden har ført til oppsøking av litteratur som kan belyse 
de ulike momentene. Det er således mer balanse mellom empiri og teori enn det kanskje 
kan se ut til ved første øyekast.  
 
Tidligere litteratur i arbeidsvitenskapen har vært opptatt av etikk og moral for å forklare 
ansattes taushet, ofte knyttet til at taushet om kritikk oppfattes som et uttrykk for lojalitet. 
Curriculum Silentium setter dette i et litt annet perspektiv enn det som har vært vanlig. 
Her kommer det til uttrykk som innhold som formidles. Samtidig vil variasjonen av 
motivasjon for å tie bidra med et bredere analytisk perspektiv enn det Hirschman (1970) 
hadde, fordi han så på taushet som et uttrykk for ettergivenhet og likegyldighet.  
 
Læringsperspektiver i arbeidsvitenskapelig litteratur er det som denne studien legger størst 
vekt på å videreutvikle og komme i inngripen med. Det foreligger nå en beskrivelse av 
hvordan Curriculum Silentium, den skjulte policyen for taushet ser ut. Videre forskning 
og diskusjoner kan ta utgangspunkt i dette fordi det ikke er en utømmende beskrivelse 
som er gitt. Enkelte momenter og sammenhenger kan kanskje også fremstilles bedre, men 
dette var det jeg fikk til med det som var tilgjengelig i prosjektperioden. Flere interessante 
publikasjoner kom til etter at jeg hadde gjennomført mine intervjuer, ideelt sett skulle jeg 
hatt noen av dem på et tidligere tidspunkt, men slik er ikke virkeligheten. I denne studien 
legges forholdene til rette for at det lettere kan gjøres systematiske undersøkelser av 
taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte, med både kvantitativ og kvalitativ metode. 
Jeg oppfatter beskrivelsen av Curriculum Silentium som et godt utgangspunkt for 
operasjonalisering i spørreskjema, men også for kvalitative metoder. Den er et godt 
utgangspunkt fordi den har forankring i både et empirisk og et teoretisk datagrunnlag. Et 
slikt utfyllende datagrunnlag kan anbefales for videre forskning. Det empiriske grunnlaget 
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i denne studien er hentet fra tre forskjellige organisasjoner i tre forskjellige bransjer. Det 
var aldri hensikten å gjøre en komparativ studie mellom disse. Tanken var at det finnes en 
Curriculum Silentium i organisasjoner der ansatte tier om kritikk. Det at jeg fant spor av 
den i tre så forskjellige organisasjoner styrker konklusjonen om at det finnes en felles 
Curriculum Silentium som er uavhengig av organisasjoner, men som kommer til uttrykk 
på forskjellige måter. Denne studiens teoretiske bidrag kan først og fremst knyttes til 
dette.  
 
Når man bruker denne metoden, så er det nødvendig å opprettholde en fleksibilitet i 
forhold til bruken av de didaktiske kategoriene. Slik kan man unngå at det blir en 
tvangstrøye man trer nedover datagrunnlaget. Jeg har langt på vei brukt både de 
didaktiske kategoriene og det teoretiske datagrunnlaget som det har passet meg. Jeg vil 
anbefale andre å gå enda lenger, fordi det kan gi større frihet og føre drøftingene dypere 
inn i det som er sentralt. Når det gjelder videre forskning på dette området, så vil jeg 
anbefale at det gjøres flere studier med både kvantitativ og kvalitativ metode. Vi trenger 
mer kunnskap om hvor utbredt taushet om arbeidsrelatert kritikk er. Det er et 
forskningstema som flere og flere blir opptatt av, men det er fortsatt et lite utforsket 
område. Jeg håper at flere kan se nytten av teorien om den skjulte policyen for taushet 
som en hypotese for videre undersøkelse og utforskning. 
 

Hva så?  

Avslutningsvis så vil jeg belyse et adekvat spørsmål; hva kan gjøres for at ansatte ikke skal 
tie om arbeidsrelatert kritikk? Hva kan gjøres for at ikke Curriculum Silentium får 
dominere en organisasjon? Det substansielle bidraget til Curriculum Silentium er først og 
fremst påpekninger av en rekke forhold som man må unngå eller slutte å gjøre dersom 
man ønsker åpenhet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte.  
 
En måte å unngå å gjøre alle disse tingene på er å øke sin bevissthet om og problematisere 
de forskjellige temaene og prosessene og drøfte sin egen og andres rolle i forhold til det. 
Dersom man ønsker en forandring er det nødvendig å stille spørsmål om det er en slik 
verden man vil ha. Med utgangspunkt i Curriculum Silentium kan man stille en rekke 
konkrete spørsmål knyttet til dette. Vil vi at taushet skal være kjønnsmerket atferd? Mener 
vi egentlig at det er mest lojalt av ansatte å tie om kritikk? Aksepterer vi et arbeidsliv som 
domineres av truende og ignorerende formidlingsstrategier? Aksepterer vi utbredelsen av 
pseudomedvirkning, usikkerhet knyttet til ansettelsesforhold og employability som fordrer 
at du er et overmenneske? Hva motiveres din taushet om kritikk av? Hvordan har du selv 
bidratt til at andre lærer at de bør tie om kritikk?      
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Det er ikke så lett å slutte å praktisere noe uten at man har noe å sikte mot. Avslutningsvis 
vil jeg holde opp tre momenter som arbeidsgivere og ansatte kan holde fast ved hvis de vil 
ut av grepet til den skjulte policyen for taushet; Curriculum Silentium. De tre momentene 
er: 
 

1. Finn en balanse mellom ettergivenhet og hensynsløshet. 
2. Vær et medmenneske i møtet med arbeidsrelatert kritikk. 
3. Ha holdbare begrunnelse for små og store beslutninger.  

 
Å finne balansen mellom ettergivenhet og hensynsløshet er et viktig anliggende for både 
ansatte og arbeidsgivere når det gjelder all kommunikasjon. Grunnen til det er at 
kommunikasjon er skadelig når man er enten hensynsløs eller ettergiven (Løgstrup 1960, 
1999). Curriculum Silentium viser dette tydelig. Reell dialog er en forutsetning for å finne 
en slik balanse. Kunnskap om empatisk kommunikasjon vil også gi verdifulle 
retningslinjer for i hvilken grad man nærmer seg hensynsløshet i forhold til andre og 
ettergivenhet i forhold til seg selv. For mer om empatisk kommunikasjon, se Rosenberg 
(1999). Når ansatte sier fra om arbeidsrelatert kritikk, så er det som regel en grunn til det. 
Overordnede bør da forstå at det ofte er umøtte, grunnleggende menneskelige behov som 
ligger bak. Det kan være eksempel dreie seg om behov for å bli hørt eller å mestre, men 
det kan også være behov av sikkerhetsmessig karakter. Ofte er det slik at den ene parten 
forholder seg mer til følelsene som kommer til uttrykk i forbindelse med at kritikk 
fremmes enn det reelle saksforholdet. Medmenneskelighet knyttes i denne 
sammenhengen til å se forbi den aggresjonen, frustrasjonen og irritasjonen som kritikk 
ofte formidles i kombinasjon med og forholde seg til behovene som ligger bak på en åpen 
og ærlig måte.  
 
Det tredje og siste punktet går ut på at man alltid bør søke holdbare begrunnelser for 
både små og store beslutninger. Med tanke på at ansatte i dagens kunnskapssamfunn har 
et relativt høyt utdanningsnivå, så kan man ikke se bort fra at de i en rekke tilfeller har god 
grunn til ikke å akseptere begrunnelser for en rekke beslutninger. Det hører med til et 
sivilisert samfunn at vi begrunner våre handlinger. Som tidligere nevnt er rasjonalitet 
avhengig av at det kan avgis begrunnelser om gyldighet og at handlinger, praksis eller 
beslutninger i prinsippet kan kritiseres i følge Habermas (i Vetlesen 2006:4). Å nekte å la 
seg kritisere eller å avstå fra å begrunne det man gjør er det samme som å melde seg ut av 
den sosiale praksisen som arbeidslivet utgjør. En utmelding av sosial praksis endrer 
betingelsene for et humant arbeidsliv og kan føre til skadelige og farlige situasjoner der 
skjulte policyer som Curriculum Silentium har fritt spillerom og aktører som ubevisst 
bidrar til å reprodusere taushet om kritikk som verdi og norm.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon for intervju i skolesektoren 

Demokrati i arbeidslivet  
Hva skjer med demokrati, medvirkning, kommunikasjon og didalog i organisasjonen når 
organisasjonen omorganiseres eller endres?  
 
Prosjektleder: 
Kjersti Lien Holte Stipendiat ved Høgskolen i Østfold, avdeling for Samfunnsfag og 
Fremmedspråk seksjon for organisasjon og ledelse. Doktorering skal skje ved Karlstads 
Univversitet, institutt for økonomi senter  for Arbetsvetenskap. Hovedveileder er Professor 
Lena Gonäs, Biveileder er Professor Jan Ch Karlsson.  
Jobb tlf 69 21 52 32 
Hjemme 69 37 66 85 
Mobil 41 61 12 01  
Epost: Kjersti.L.holte@hiof.no  
 
Utvalg  
Undersøkelsen gjennomføres i to til seks ulike organisasjoner som er eller har vært under 
omorganisering i løpet av de siste to årene. Med omorganisering menes at organisasjonens 
struktur endres ved omorganisering, rekruttering, derekruttering eller ressursallokering. 
Grunnskolen i ….. kommune er derfor av stor interesse som case i denne sammenhengen.  
 
Metode 
Undersøkelsen er tenkt gjennomført med kvalitative metoder. (intervju og observasjon) Det 
vil ikke bli sendt ut spørreskjema.  
 
Hvem?  
Jeg ønsker å intervjue kommunalsjef for undervisning og kultur, områderektor for område 
….., ……. Og  ….., avdelingsleder, sekretær, plasstillitsvalgt fra utdanningsforbundet og 5 – 
10 lærere på ….. skole. Jeg ønsker å observere en områderektor på arbeid i to dager.  
 
Om hva?  
Tema for intervju med ledelsen er hva var hensikten med omorganiseringen, hvilke gevinster 
er forventet, hva består arbeidsoppgavene i, hvordan arbeider hun/han for å forebygge og 
håndtere konflikter i forbindelse med omorganiseringen, deres egen opplevelse av 
medvirkning i prosessen, hvilken vekt legger de på kommunikasjon  og dialog internt i 
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organisasjonen, hvilke tanker har de om rolllen til tillitsvalgt, fagforeningsrepresentant og 
ansatte? 
Tema for intervju med ansatte er hvordan er opplever omorganiseringen og dens 
konsekvenser for deres arbeidsvilkår i forhold til medvirkning, kommunikasjon og dialog.  
 
Tidsramme 
Et intervju vil ta ca en time, max en og en halv time.  
Det er et mål å gjennomføre hele datainnsamlingen i løpet av våren 2006. Avhandlingen 
planlegges publisert våren 2008. Presentasjon av funn kan komme før, men antakeligvis ikke 
før november/desember 2006. 
 
Taushetsplikt, anonymitet og informasjonsbehandling   
Som forsker har jeg taushetsplikt. Intervjuene blir avidentifisert ved utskriving og bruken av 
informasjon skal være anonymisert i publikasjonen.  
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Vedlegg 2 Samtaleprogram for ansatte i grunnskolen 
 
Kan du først fortelle meg hvordan din arbeidsplass har blitt omorganisert? 
Kan du fortelle hva som er var dine arbeidsoppgaver før omorganiseringen? 
Hva er dine arbeidsoppgaver nå? 
Er utviklingsarbeid en del av dine arbeidsoppgaver? (med det mener jeg om det er en del 
av dine arbeidsoppgaver å mene noe om hvordan arbeidet kan løses bedre, å 
virderformidle problemområder i praksisen osv eller at du for eksempel sitter i en 
prosjektgruppe som har utredningsoppgaver som skal føre til forbedringer av 
organisasjonen?  
Omorganisering byr ofte på utfordringer i forhold til gjennomføringen av vedtaket. Har 
du opplevd at det har vært slike problemer?  
En viktig side ved norsk arbeidsliv er medvirkning, har du som ansatt følt at du har 
kunnet ta opp problemer i forbindelse med omorganiseringsprosessen?  
Hvorfor ikke?  
Hvordan har det blitt tatt imot? Ble du hørt. Hvorfor ble du ikke hørt tror du? 
Den åpne dialogen mellom den enkelte arbeidstaker og ledelsen fremheves som en sentral 
side ved norsk arbeidsliv, hvordan er det på din arbeidsplass, har dere en åpen dialog? 
På alle arbeidsplasser er det noen tabuområder, hva er det du ikke kan snakke åpent med 
din ledelse om? 
Hvorfor føler du at du ikke kan si det? 
Føler du at ledelsen ha krav på din lojalitet? 
Hvorfor føler du det? Er det bare fordi du får lønn, eller er det andre ting? Mulighet for å 
utvikle seg i jobben?    
Hvilke fordeler har du av å være lojal mot ledelsen? 
Hva er du redd for vil skje hvis du sa fra om noe som ikke var så populært? 
Hva måtte vært annerledes med ledelsen for at du skulle si det du ville? 
Har ledelseb oppført seg på en slik måte at du har følt behov for å beskytte deg med å 
ikke si noe om det du mener er feil eller bør være annerledes? 
Hva er det verste du kan tenke deg at ledelsen kan gjøre med deg? 
Er det sannsynlig at noe av dette vi lskje, dersom du tar opp kritikk i forbindelse med 
omorganiseringen? 
Hva føler du deg mest lojal mot (faget ditt eller ledelsen)? 
Opplever du at ledelsen tvinger deg til å være mer lojal mot dem enn mot faget ditt? 
Hvordan tvinger de deg? 
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Føler du at du får gjort jobben din, selv om du ikke får sagt fra om det du mener ikke 
fungerer? 
Hvilke arbeidsoppgaver konkret er det du ikke år gjort på grunn av dette? 
Opplever du at ledelsen fortier ting som du syns det er viktig at du/dere får vite om? 
Hva gjør det med deg? 
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Vedlegg 3 Introduksjon og balgrunnsinformasjon for intervju ved sykehjem 
Hei  
Jeg har fått din mailadresse fra ….. 
Jeg holder på med et forskningsprosjekt der jeg prøver å fine ut mer om ansattes 
muligheter for kommunikasjon av arbeidsrelatert kritikk.  
Bakgrunnen for prosjektet er at flere undersøkelser signaliserer at mange ansattes ikke har 
eller bruker sine muligheter til å si fra om arbeidsrelatert kritikk. Dette til tross for at 
ansatte i Norge har et godt rettsvern og at flere og flere arbeidsgivere uttrykker at de vil ha 
dialog og åpenhet i sine organisasjoner. Gjennom dette forskningsprosjektet forsøker jeg 
å finne ut hva ansatte oppfattes som sine muligheter til å si fra om arbeidsrelatert kritikk 
og i hvilken grad de ser på dem som gode og anvendelige muligheter til å si fra. Jeg bruker 
ikke tall og skjemaer for å finne ut av dette, men samtaler med ansatte i både offentlige og 
private organisasjoner.  
 
Jeg lurer derfor på om du har lyst og mulighet til å bli intervjuet i forbindelse med dette 
prosjektet. Intervjuet krever ingen forberedelser, det er din opplevelse og forståelse av din 
arbeidssituasjon og dine muligheter for å si fra, som er av interesse. Du og det su snakker 
om bil bli anonymisert. Informasjonen som kommer frem vil bli brukt som råmateriale 
for utvikling av teeori i en doktorgradsavhandling som skal publiseres våren 2008.  
 
Her er en oversikt over når jeg har mulighet til å gjøre intervju:  
- 
- 
 
Dersom som du er interessert i å bli med er det fint om du tar kontakt med meg så snart 
du har mulighet enten på denne mailadressen eller på mobilnummer: 41 61 12 01  
 
Vennlig hilsen  
Kjersti Lien Holte  
Stipediat i organisasjon og ledelse 
Høgskolen i Østfold 
Avdeling for Økonomi, Språk og samfunnsfag 
Remmen  
1757 HALDEN 
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Vedlegg 4 Samtaleprogram sykepleiere - sykeghjem 
Anonymitetsgaranti  
Godkjenning av bruk av diktafon 
Hvordan trives du på jobben?  
Jobber du heltid eller deltid? 
Hva slags vakter har du mest av? 
Hvis deltid. Hvorfor jobber du deltid? 
Du er utdannet sykepleier, har du tatt etterutdanning? 
Har du noen gang opplevd at du har blitt urettferdig behandlet i jobbsammenheng? Kan 
du gi eksempler på det.  
Er det noe her du er kritisk til, hvis du tar utgangspunkt i din profesjon som sykepleier? 
Gi eksempler.  
Er sykepleierbemanning bra nok etter din mening? Gi eksempler. 
Hva syns du om kvaliteten på omsorgen ut fra ditt profesjonelle ståsted? Gi eksempler. 
Hva har du gjort med din kritikk? 
Hvordan gikk det? 
Hva kunne du gjøre med kritikken? 
Hvorfor har du ikke gjort det?  
Hva syns du om å rapportere avvik til å si fra til kolleger om ting som ikke funker?  
Hvordan opplever du dine muligheter til å si fra til kolleger om ting som ikke funker? 
Hvordan opplever du dine muligheter til å si fra til nærmeste leder om ting som ikke 
fungerer? Gi eksempler.  Hvorfor er det vanskelig?  
Hvordan opplever du dine muligheter til å si fra til virksomhetsleder om ting som ikke 
fungerer? Gi eksempler. Hvorfor er det vanskelig? 
Hvordan opplever du dine muligheter til å si fra til tillitsvalgt/fagforeningen. Gi 
eksempler. Hvorfor er det vanskelig?  
Hvordan opplever du dine muligheter til å si fra til bedriftshelsetjenesten? Gi eksempler. 
Hvorfor er det vanskelig?  
Arbeidsmiljøutvalg.  
Kommunepolitikere 
Arbeidstilsyne 
Helsetilsynet 
Pårørende 
Media 
Til slutt :  
Hvordan syns du det burde være for at flere ansatte skal si fra?  
Konsekvenser av å si fra i organisasjonen 
Opplever du at det er noe du kan si og ikke si som ansatt?
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Vedlegg 5 Samtaleprogram med ansatte i fabrikk i prosessindustrien.  
Har du arbeidet lenge ved denne bedriften? 
Hvilken avdeling er du ansatt i? 
Er du født og oppvokst her u byen?  
Hva består ditt arbeid i?  
Hvem pleier å gi deg ordre?  
Hva er bestemt av andre og hva kan du selv ta avgjørelser om? Eksempler.  
Er det noe du regnes som ansvarlig for hvis noe skulle hende? Eksempler 
Ville du  gjerne hatt mer ansvar enn du har nå, eller ville du foretrekke mindre ansvar? 
Kan en arbeider gi ordre ril en annen? 
Noen arbeidere har større erfaring enn andre, noen er dyktigere enn andre – kan det bli 
slik at den med erfaring og dyktighet regnes som over dem med mindre erfaring og 
dyktighet?  
Syns du at arbeidet ved avdelingen er ordnet på en god måte? Planlegging, flyt i 
produksjonen, ordrergiving og fordeling av arbeidet, vedlikehold, løsninger på ønsker og 
klagemål fra ansatte? 
Opplever du at du må svelge kameler på jobb? Kan du gi noen eksempler på det?  
Er det noe du ikke like som du må se gjennom fingrene med?  
Hva er det formannen kan ta avgjørelse om på egen hånd? 
Hva må eller kan man gå til produksjonssjefen med? 
Vil du si at overordnede i tilfelle skulle ønske å gjøre forskjell?  
Hva er grunnen til at overordnede i tilfelle skulle ønske å gjøre forskjell? 
Hvorfor burde det ikke gjøres forskjell?  
Er du sammen med kolleger utenfor arbeidstilden?  
Vet dere hva hverandre tjener?  
Syns du at din lønn er rettferdig i forhold til det andre får? 
Er det noe dere forhandler uformelt om her? 
Mener du at den jobben du gjør er tilstrekkelig ansett og respektert? 
Har du inntrykk av at bedriften fordrer mer enn den egentlig har krav på av arbeiderne? 
Hvem i bedriften tenker du på når du sier ”vi”? Vi har felles interesser. 
Hva kreves for å bli medregnet i vi, en av oss liksom? 
Når noen kalles oss, så er det noen som kalles de andre, hvem er det?  
Kan du nevne eksempler på noe som ledelsen ville like, men som arbeiderne ikke vil like? 
Hvilke muligheter har dere for å påvirke styre og stell i bedriften? 
Er det motstridende syn på hvordan en bedrift bør drives? 
Burde det være noe annet enn effektivitet og produksjon som skulle telle for styre og stell 
syns du? 
Er det ønskelig å bygge ut samarbeidet med ledelsen og arbeiderne? 
Hvordan skulle det samarbeidet være for at det skulle kunne sies å være godt? 
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Hva står i veien for et bedre samarbeid? 
Blir dere noen gang rådspurt av ledelsen? 
Får dere opplysninger på forhånd når det planlegges noe nytt her i fabrikken? 
Har du vært på noen av de møtene som bedriften har arrangert mellom ledelsen og 
arbeiderne.  
Har du noen gang tenkt alvorlig på å slutte i bedriften? 
Hvis noen skulle gi råd til en ung venn eller din egen sønn som skulle ut i arbeidslivet, 
ville du anbefalt han å begynne ved denne bedriften? Noen spesiell avdeling.  
Hva er det viktigste for at du skal trives i arbeidet? 
Hva er det viktigste for å ha arbeidsglede?  
Hva er det viktigste for å trives i livet?  
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 Summary 

Background and aim 

In the beginning this study reveals empirical evidence that indicate a gap between 
intention and reality when it comes to employees’ openness about work related criticism. 
After 9/11 and the exposure of a number of corruption cases and other illegalities, 
Norway focused on the importance of having employees who dare to be whistle blowers, 
through publicity campaigns and changes in legislation. The silence of employees in such 
matters has not been the subject of systematic research to any significant extent. The 
empirical evidence that is available on employee silence on such matters shows that 
employees fail to speak out for a number of different reasons. When it comes to 
explanations of the phenomenon it varies. Some studies explains it with focus on 
organization and leadership, on group relationships and employee differences, on learning 
perspectives or on normative relationships such as ethics and morals. These explanations 
touch upon some central factors, but are often somewhat deficient because they 
emphasize some elements more than others or because investigations tend to focus on 
one particular branch only. Several of these earlier explanations mention hidden, informal 
and unofficial learning processes. A common aspect of these studies is that these learning 
processes are only sketchily described and analyzed. My point of departure in this study 
was thus that there is a hidden policy of silence regarding work related criticism, which I 
have chosen to call the Curriculum Silentium. The overarching research problem in this 
study is: How does the Curriculum Silentium – this hidden policy of silence regarding 
work related criticism – appear?  
 
Method and analysis 

The study is based on empirical and theoretical data. The empirical material was collected 
in three different organizations: an elementary school, a nursinghome, and a factory in the 
process industry. Qualitative methods such as interviews and observation were used. 
Twenty-eight people were interviewed. The theoretical framework is taken from existing 
theory within the field of work life research and educational science. This study is not a 
comparative study of the three organizations, but it does compare how and whether the 
Curriculum Silentium was manifested in three such different organizations. The goal of 
the study was theoretical generalization, rather than the demonstration of the general 
ubiquity of the phenomenon or its presence within a particular group of employees or 
type of organization. 
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It is and remains a challenge to examine something which by nature is hidden. I therefore 
also address the research question: How is it possible to find out about hidden learning in 
work life? In order to answer this question, I developed guidelines for a critical didactic 
relations analysis. A didactic relations analysis was chosen because the study draws on 
theoretical and methodological tenets of the didactic relations model and other didactic 
theory. The term critical was added because the analysis can be used to develop a critical 
awareness of hidden learning processes in organizations. Critical awareness is important 
because this can enable us to carry out changes and evaluate on-going processes from a 
more realistic perspective. The analytical guidelines comprise three steps: 
 

1. The identification of gap between a formal and a experienced policy 
2. The analytic construction of the hidden policy, as if it were planned policy, using 

didactic categories applicable to organizations 
3. The analysis of the relationships between the didactic categories 

 
The first step forms the point of departure for the investigation. Differences between the 
ideological, formal, perceived, operationalized and experienced policy show that there is a 
gap between intention and reality which indicates that there are on-going unofficial, 
partially hidden learning processes in the organizations.  
 
The second step involves the analytic construction of the hidden policy as if it were 
planned policy, using the didactic categories applicable to organizations. These didactic 
categories are: goals, content, dissemination strategies and the motivation of employees.  

 
The third and final step in the critical didactic relations analysis involves the analysis of 
the didactic categories in order to explain the learning process. The relationship between 
the different categories is central here. Changes in one of the categories affect the others 
and vice versa. None of the categories is dominant, and this in many ways explains their 
functionality in the analysis of hidden learning. Empirical findings connected to one 
category can help us to describe other categories as logical possibilities because they can 
be both consequences of or catalysts of change. 
 
Theoretically, the guidelines of a critical didactic relations analysis are a new contribution 
to the explanation of unofficial and hidden learning in organizations. Previously, this has 
been relegated to more diffuse, unsystematic descriptions or been overlooked completely. 
A critical didactic relations analysis makes it easier to employ a truly multi-disciplinary 
perspective on complex work life research themes. Up to this time the tendency has been 
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that psychologists and social anthropologists treated certain themes, while others were 
studied by social scientists and organizational theorists. In work life research it is and 
ought to be a goal to develop theory that allows for the combination of different 
disciplines to explain connections. The analytical approach of this study enables us to take 
advantage of several disciplines to shed light on a complex theme. The four didactic 
categories guide search for literature in different disciplines and opens up for the 
inclusion of theory as data basis. 
 
The most important contribution of the critical didactic relations analysis is that it enables 
us to create analytic constructions of relationships that are difficult to grasp otherwise. In 
this way one can identify hypotheses and thematic areas that have perhaps previously not 
been queried. Let us say for example that a hidden policy exists that leads to the 
subordination of women in work life.  In this instance, a critical didactic relations analysis 
would immediately lead us to ask the following questions: What is the goal of such a 
policy? What content is disseminated through the policy? How is it disseminated? Which 
dissemination strategies and learning situations are prominent? How are women and men 
motivated by the goals of such a policy, and to what ends? This could help structure the 
collection and analysis of data in the project. Such questions would also apply for example 
to studies of resistance to change in organizations, or in relation to different types of 
racism and discrimination. The reciprocal nature of the didactic categories simplifies the 
work involved in discovering that which is hidden. 
 
A substantial contribution of this analytical method is that it can be used to improve the 
decision making process. This is because it can give a more realistic picture of divergent 
processes over which one previously lacked an overview. For this reason it can lead to 
truer openness about hidden phenomena in work life. The analysis can also engender 
more critical awareness about how we ourselves contribute to unfortunate tendencies in 
organizations and in society. It is in the nature of hidden processes that people are not 
consciously aware of their own involvement. Using the critical didactic relations analysis 
can give us a chance to relate in a different, more responsible and agentive fashion to 
conditions which perhaps seem to lie outside of our control. 
 
The fundament of this study is both the empirical and theoretical data. This was done in 
order to ensure that all the existing theories and findings were used, to obtain a balance, 
and to lead to further development based on the empirical evidence. 
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The main purpose of my project was to contribute to an understanding of why employees 
resort to silence regarding work related criticism. I have done so by answering the 
research question: What does the Curriculum Silentium – the hidden policy of silence 
among employees – look like?  
 
The Theory of the Curriculum Silentium 

The Curriculum Silentium teaches employees the knowledge and skills needed to meet the 
goal of silence. The process that leads to silence is comprised of five phases. First, 
criticism of certain practices, values or occurrences in the organization is triggered. 
Thereafter, the employees consider alternative forms of action. Should they speak out, 
leave the organization, or remain silent? The third phase is known as the voice loop 
phase, because some of the employees try to protest with no result before they are 
silenced. During this phase, employees may experience negative sanctions or they may 
simply be ignored. For some employees this phase may last a long time, while others 
perhaps never enter it. Instead, they go directly to the fourth phase – the phase of silence. 
In this phase all criticism is stifled. In reality, some employees of course return to the 
voice loop phase after periods of silence, perhaps because they are not yet willing to give 
up. Others, in contrast, will move on toward the fifth phase, the phase of re-directed 
attention. Attention is redirected from that which is negative by for example, avoiding 
exposure to the criticized situation or by rationalizing the engagement one once had for 
change. 
 
The Curriculum Silentium is a hidden or unofficial policy that is comprised of goals, 
content, learning situations / dissemination strategies and the motivation of employees. It 
is unplanned, and employees are seldom aware of their own involvement in the learning 
process. Both employers and employees can participate and initiate in the learning 
processes. 
 
The goal of the Curriculum Silentium is to ensure that employees refrain from criticizing 
work related issues and to direct attention away from negative aspects of the organization. 
 
The content of the Curriculum Silentium that employees learn about, either 
comprehensively or partially is taken from five areas. The content is a hidden field of 
information which employees gain access to through a number of learning situations and 
dissemination strategies. One thing that is disseminated is that silence about negative 
issues is a form of gender-marked behavior. That is, remaining silent is considered to be 
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feminine behavior, while whistle blowing or reacting is perceived as masculine. This 
means that it can be more difficult for women to protest since they must also break with 
the expectations accorded to feminine behavior when doing so. In contrast, for men, 
being forced to remain silent can be experienced as more difficult because it breaks with 
the expectations accorded to masculinity. This study has only registered some traces of 
this gendered situation, but it would be an exciting point of departure for further research. 
 
A second finding in the study is that there is a risk of exclusion for those who protest 
about negative conditions in the work place. Whistle blowers can be excluded by 
employers, colleagues, or both. This knowledge can be of help when employees weigh the 
pros and cons of protesting against negative conditions in the work place. 
 
Furthermore, I present information on the formal and informal hierarchy of the 
organizations. With regard to this type of information, employees gain knowledge that is 
important when deciding whether or not they should protest or when they reflect over 
action alternatives. If one’s position within the hierarchy gives one little influence, this 
may explain why employees end up choosing the alternative of remaining silent. A classic 
example is when the youngest employees claim that it is the responsibility of the older 
employees to convey criticism and the older employees claim in return that this is the 
responsibility of the younger employees. Both groups reason that their group has little 
influence on the basis of unofficial knowledge about the organizational hierarchy. 
 
Things that are considered holy or taboo in the organization are also part of the field of 
information that employees access through the Curriculum Silentium. What is one 
allowed to speak about, what is one allowed to say, and what must not be spoken of? 
 
A fifth aspect that employees learn from the Curriculum Silentium is that resorting to 
silence about negative aspects of an organization is a sign of loyalty. There is all reason to 
believe that this phenomenon is very common. In this study I refer to a point made by 
Hirschman (1970), who wants to encourage new thinking in this area. Hirschman argues 
contrarily that protesting is a much stronger sign of loyalty than remaining silent. He 
perceives silence as an expression of apathy. 
 
These five aspects of the Curriculum Silentium are taught in certain learning situations 
and through certain dissemination strategies. In this study I identify the most important 
learning situations as employment contracts, pseudo-participation and steering methods 
in the organizations. I also identify three dissemination strategies; the threatening, the 
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ignoring and the feel good dissemination strategies. Employment contracts create 
important learning situations because they are the most important way of signaling who is 
or will be or can be included or excluded. Employability is about employees always to be 
attractive as employees both for current and future employers. Employees must be 
continually conscious about this. Situations arise where employees gain access to the 
hidden information field on hierarchy, on how silence is connected to loyalty, and so on. 
Pseudo-participation creates important learning situations because employees gain 
experience that teaches them when and how they can actually gain influence. Even when 
they do not gain influence they learn something about the content of the Curriculum 
Silentium. They can for example learn who or which groups has the most legitimacy in 
terms of protesting, and if there is any point of protesting at all. With regard to steering 
methods, I draw on the theory of destructive steering postulated by Einarsen et al. (2002). 
They differentiate between the following types of steering: tyrannical, criminal, “good”, 
off-track, and “let sleeping dogs lie”. 
  
The term dissemination strategy refers to learning situations tied to the three areas I have 
mentioned in a way that allows us to speak about a strategy for or way of spreading 
knowledge.  
 
With dissemination strategy I mean that learning situations from the three areas I have 
mentioned are combined in such a way that we can talk of a strategy or a concept for 
dissemination.  I show how a threatening dissemination strategy combine threats of job 
loss, reduced career possibilities and loss of employability with participation with 
threatening demands for consensus and a tyrannical or off-track steering in different 
situations. This makes a concept or a strategy for dissemination on the content in 
Curriculum Silentium.  
 
Further I show how an ignoring dissemination strategy combines signals of that one can 
be overlooked when it comes to employment and that participation is not realistic in such 
a way that reporting systems are rutinized, that employees will not be heard, that they get 
involved all the time or with not getting involved at all. Sometimes this is combined with 
tyrannical, off-track, steeling and let-the-sleeping-dogs-lie steering.  
 
Finally, I show that there is a feel good dissemination strategy who combines the inner 
motivation of employees for being employable, high level and employee involvement, but 
with strong expectations of consensus combined with “Good” steering.   
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In addition to the existence of aims, content, learning situations and dissemination 
strategies within the hidden policy, there is also someone who is expected to learn. Within 
the thinking of didactic relations theory the didactic categories are perceived both as 
consequences of the other categories and as influencing the categories they stand in 
relation to. It is the employees who learn the content of the Curriculum Silentium, but 
their silence can be motivated by many different factors. This simultaneously influences 
the effect and creation of the other didactic categories. In this study I differentiate 
between four motives for silence. The first three are based on Van Dyne et al. (2003), 
while the last is based on Nelson et al. (2005). The four motives for repressing work-
related ideas, information, and opinions that can be perceived as criticism are submission, 
defensiveness, pro-sociality and passive aggression. Submissive silence is connected to 
feelings of subordination, resignation and apathy. Defensive silence is related to fear and 
risk avoidance. Pro-sociality ties in with cooperation and altruism, whereas passive 
aggressive silence is connected with aggression. Which of these motives for silence are 
activated can vary according to the individual, the situation and the organization, but to 
illustrate we can imagine that submissive silence is the result of learning experiences 
connected to pseudo-participation, which again can be connected with the ignoring 
dissemination strategy that involves ignoring the employee. Here the dissemination 
strategy teaches the content that criticism touches a theme that nobody wants to talk 
about. An employee who is motivated by defensiveness will perhaps pick up information 
about the dangers and risks of whistle blowing from the hidden field easier. This might 
perhaps develop through a threatening dissemination strategy and situations connected to 
steering and employment contracts. In such situations, the employees take part, 
influencing the other didactic categories. There is reciprocality. Figure 1 gives an overview 
of the Curriculum Silentium. The order of the didactic categories is not hierarchical. They 
can influence and be consequences of each other. Learning situations are presented as a 
separate category, even though they do not comprise an independent didactic category, in 
order to enhance the overview. 
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Figure 1 Here is an overview over the Curriculum Silentium, the hidden policy of silence among 
employees regarding work-related criticism. 
 

Previous work life research has explained the silence regarding work-related criticism  as 
the result of the employee’s experience of powerlessness and fear, see for example Van 
Dyne et al. (2003), Skivenes and Trygstad (2005), Aronsson and Gustafsson (1999). This 
study confirms their results and draws on them in investigating the hidden policy of 
silence. I differentiate between research that has explained silence using factors from 
organization and leadership studies, studies of group relationships and conditions of 
employment, learning perspectives and ethics and morals. Roethlisberger and Dickson’s 
(1964) description of how ignoring behavior from superiors can lead to silence is readily 
evident in the Curriculum Silentium’s terms of ignoring and pseudo-participation. 
Explanations based on “Double Bind Leadership” (Hennestad 1990), climate of 
expression (Vakola 2005, Skivenes and Trygstad 2005), threatening leadership (Skivenes 
and Trygstad 2005:56), silence rendering processes (Hetle 2005:45), reflection over one’s 
own behavior in relation to the reactions of others (Premeaux and Bedeian 2003, 
Morrison, Milliken and Hewlin 2003, Bowen and Blackmon 2003), The Spiral of Silence 
(Noelle – Neumanns 1974)  groupthink (Janis 1982), and mechanisms of hope (Brunsson 
2006) are all completely or partially incorporated in the Curriculum Silentium as it is 
presented here. I find it important to point out that the empirical findings themselves 
have continually guided me to other studies that can shed light on different aspects of my 
project. There is thus more of a balance between empirical findings and theory than a 
superficial overview reveals at first sight. 

 
 

171



 
Previous literature within work life research has been concerned with ethics and morals as 
explanatory models for understanding the silence of employees with regard to criticism of 
the work place and has argued that silence is perceived as an expression of loyalty. The 
Curriculum Silentium examines this problem from a slightly different perspective. Here 
silence is expressed as a type of content which is taught. At the same time, the focus on 
the various motives for remaining silent contributes with a broader analytical perspective 
than that of Hirschman (1970), since he considered silence to be an expression of 
submissiveness and apathy. 
 
It is the learning perspectives of work life research literature that is the major focus of this 
study and which it hopes to intervene in and develop. We now have a description of what 
the Curriculum Silentium – the hidden policy of silence – looks like. Future research can 
use this description as a point of departure, since an exhaustive description is not given 
here. A number of factors and connections can also perhaps be presented more 
succinctly, but the study reflects the time restraints and scope of the project. A number of 
interesting publications appeared after I had carried out my interviews. Ideally I should 
have had them at an earlier point in time, but reality is unfortunately not like that. I see 
the study as sketching out a basis for more systematic investigations of silence and work 
life criticism from employees, using both quantitative and qualitative methods. I consider 
the description of the Curriculum Silentium to be a good point of departure for the 
design of questionnaires, but also for qualitative methodology. It provides a good point of 
departure because it is anchored in both empirical and theoretical data, and this 
supplementary data basis can be recommended for further research. The empirical 
findings in this study are collected from three different organizations within three 
different branches. It was never my intention to carry out a comparative study of these 
organizations. Instead, I wanted to show that there is a Curriculum Silentium in 
organizations where employees withhold criticism. The fact that I found traces of the 
Curriculum in three such divergent organizations strengthens my conclusion that there is 
a common Curriculum Silentium that exists independent of the organization, expressed in 
different ways. This is where the major theoretical contribution of the study lies. 
 
When using critical didactic analysis, it is important to maintain flexibility with regard to 
use of the didactic categories. In this fashion one can avoid using it as a kind of strait-
jacket which one imposes on the data.  I have basically used both the didactic categories 
and the theoretical data to suit my ends. I would recommend that others take the 
methodology a step further, because this would give the researcher greater freedom to 
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carry on deeper discussions on central topics. With regard to further research in this area, 
I would also like to recommend that more studies be carried out using both quantitative 
and qualitative methods. We need to know how widespread this silence actually is. This is 
a research problem that more and more people are concerned with, but it remains an area 
that has not been adequately addressed. I hope that other researchers will see the utility of 
the theory of a hidden policy of silence as a hypothesis for further investigation and 
research. 
 
So What?  

Finally, I would like to raise another relevant question; what can be done to prevent 
silence in the work place? One of the substantial contributions of the concept of the 
Curriculum Silentium is that it first and foremost points to a number of conditions that 
one should avoid or eliminate if one wants to create openness regarding employees’ 
criticism of the work place. 
 
One way of avoiding the pitfalls of silence is to increase one’s awareness by 
problematizing the different themes and processes discussed here, in addition to 
discussing one’s own role and the roles of others in this regard. If we desire change, we 
must ask ourselves if this is the world we want. The Curriculum Silentium allows one to 
ask a number of concrete questions. Do we accept that silence appears to be a gender-
marked form of behavior? Do we believe that those employees who resort to silence are 
the most loyal? Can we accept work places that are dominated by threatening and 
ignoring dissemination strategies? Can we accept the existence of pseudo-participation, 
uncertainty connected to employment contracts and a form of employability that 
demands that the employee be superhuman? What motivates your silence about the 
negative aspects in your work place? How have you as an individual contributed in 
teaching others that it is best to remain silent? 
 
It is not easy to stop the practice of a certain type of behavior without having something 
to strive for. To close, I would like to suggest three strategies that employers and 
employees can adapt if they want to escape from the grip of the hidden policy of silence; 
the Curriculum Silentium. They are as follows: 
 

1. Find a balance between submission and domination. 
2. Show your humanity when faced with work related criticism. 
3. Make sure you can justify both large and small decisions. 
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Finding the balance between submission and domination is an important issue for both 
employees and employers in all forms of communication; communication is dangerous 
both when one is exceedingly dominant and when one is overly submissive (Løgstrup 
1960), as the Curriculum Silentium clearly demonstrates. True dialogue is the basis for 
such a balance. Knowledge about empathetic communication can also provide valuable 
guidelines as to whether one is approaching domination in relation to others or 
submission in relation to one’s own autonomy. For more on empathetic communication, 
see Rosenberg (1999). 
 
When criticism arises, there is usually a good reason for it. It should be understood that 
unfulfilled human needs are often the root of this criticism. Workers may for example, 
feel a need to be heard or have a desire to master work requirements. In many cases, 
more attention is focused on the feelings conveyed in the criticism than on the concrete 
work place problem. Empathy means seeing beyond the aggression, frustration and 
irritation that usually accompanies criticism in order to see these underlying needs. 
 
The third and final point is that one should be sure that adequate reasoning underlies 
both large and small decisions. Based on the fact that the employees in today’s knowledge 
society are relatively well educated, one cannot dismiss the possibility that they in a 
number of situations have good reason to object to the reasoning underlying a number of 
decisions. This is one of the dimensions of the civilized society we wish to cultivate. 
According to Habermas (in Vetlesen 2006:4), rationality depends on our ability to justify 
our actions, practice, or decisions and that these in principle are subject to criticism. 
Refusing to listen to criticism or to justify one’s actions is tantamount to isolating oneself 
from the social practice of work life. Such isolation changes the conditions of a humane 
work life and can lead to damaging or dangerous situations where hidden policies like the 
Curriculum Silentium are given free range and where actors unconsciously contribute to 
the reproduction of the silencing of criticism as a value and a norm.     
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I denne avhandlingen finner du et verktøy for å forklare hvorfor ansatte ikke 
sier fra om arbeidsrelatert kritikk. Det påstås at det finnes en skjult policy for 
taushet som lærer ansatte å tie i stedet for å si fra. Verktøyet som kan brukes 
for å analysere den skjulte policyen kalles; kritisk didaktisk relasjonsanalyse. 
Den skjulte policyen kalles; Curriculum Silentium. Curriculum Silentium 
beskrives i detalj på grunnlag av empiriske og teoretiske data. Det empiriske 
materialet er hentet fra en skole, et sjukehjem og en fabrikk i prosessindustrien 
ved hjelp av kvalitative metoder som intervju og observasjon.

Utgangspunktet for undersøkelsen er at det identifiseres et gap mellom intensjon 
og realitet når det gjelder ansattes ytringsfrihet. Et slikt gap indikerer at det 
foregår uoffisielle og delvis skjulte læringsprosesser i organisasjonen som lærer 
ansatte å tie om kritikk. Det overordnede spørsmålet som belyses i denne 
avhandlingen er: Hvordan ser Curriculum Silentium, den skjulte policyen for 
taushet hos ansatte, ut? Det presenteres en analytisk konstruksjon av Curriculum 
Silentium som om den var planlagt, ved hjelp av didaktiske kategorier tilpasset 
læring i organisasjoner. Teorigrunnlaget er både fra arbeidsvitenskapen og fra 
utdanningsvitenskapen.

Konklusjonen er at en skjult policy for taushet, som presentert i denne 
avhandlingen, eksisterer i organisasjoner der ansatte tier om arbeidsrelatert 
kritikk.
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