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~ det unødvendige ~1

 

 

” ~ de glimt av klarsyn som tidligere slekter har kastet ned i vår bevissthet er i ferd med å 

slukne, og vi vet ikke hvorfor. Men i tiden som kommer, blir det ikke alltid det som synes mest 

nødvendig som blir det verdifulleste. Det er verken ”utvikling”, ”bevisstgjøring” eller 

”klassekamp” alene som kommer til å besinne oss på vår egenart som menneske. Like viktig 

blir det mennesket som for en tid vender seg bort fra det nødvendige og fra frontlinjene ~ for 

å elske et menneske, ta imot en annens sorg eller betroelse, lese en bok, se på en blomst, 

amme et barn, drømme en drøm. Det ”unødvendige” rommer en reserve av menneskelighet. 

Denne selvbesinnelsen er like viktig som noen ”bevisstgjøring” ~ fordi det i den allerede 

ligger en kime til nye visjoner, ny selvforståelse. Og bare nye forståelsesmåter som sprenger 

materialismen, et nytt verdensbilde som kan sammenføye våre utallige brokker av kunnskaper 

og motsetninger ~ kan føre oss fremover. Og bare en gjenreisning av menneskebildet kan 

hindre oss i å misbruke en hvilken som helst forståelsesformer til vold. 

 Selv i den enkleste selvbesinnelse ligger det oseaner av lengsel. I sårbare fenomener 

som ømhet, blyghet, naturglede, kjærlighet, inderlighet, sorg, stolthet, selvrespekt ~ finner vi 

de lengsler som borer seg frem under tidens myter og moter. Selvfølgelig er ikke lengsel nok. 

Vi må skape tilstrekkelige begreper til å forstå våre lengsler og vår egenart. Og de 

tilstrekkelige begreper vi må skape må forholde seg til fundamentalt forskjellige lengsler i 

oss: Lengselen etter et rikere menneskebilde. Og lengselen etter en dypere bakgrunn enn 

dagens vitenskaplige. Mennesket er det gåtefulle brennpunkt mellom ånd og natur. 

  

~ ~ 

 

Nå må vi gjenreise et menneskebilde som både kan romme krisen og samtidig være helt.”2

 
1 Overskriften er min egen, men sitatet for øvrig er fra boka jeg henviser til. 
2 Mehren, S.: (1975) En rytter til fots, s. 65 - 66  
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1.0 Innledning 

 
1.1 Beveggrunnene mine 
 

Våren 2005 hørte jeg første gang om rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet3 AFI, 

Munnkurv og varsling, En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere, heretter omtalt 

som Munnkurvrapporten. Arbeidet er utført av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra 

Norsk Sykepleierforbund og omhandler ytringsfriheten hos sykepleiere. Noen sammenhenger 

opptok meg. Og rapporten styrket nysgjerrigheten min. 

 

1.1.1 Faglige grunner for valg av tema 

Jeg har som psykiatrisk sykepleier erfaring fra psykiatrihelsetjenesten i første, andre og 

tredjelinje og har sett ulikheten i vilkårene vi arbeider under fra så ulike sider som Modum 

Bad, Gaustad sykehus og psykiatritjenesten i både bykommune og distriktskommune. Videre 

har jeg fått tilhøre det nasjonale fagmiljøet innenfor alderspsykiatri og aldersdemens i ti år, 

som prosjektleder i ett av prosjektene på 1990 tallet i Alderspsykiatriprogrammet. Erfaringene 

gir meg bakgrunn for å peke på totalt ulike vilkår for sykepleiere til å føre en faglig dialog på 

arbeidsplassen.  

 

I noen arbeidsforhold har jeg erfart at det er avgjørende å være i posisjon til personer med 

beslutningsmakt, for å nå fram med synspunkt eller meninger. Når jeg bruker begrepet ”å 

være i posisjon”, mener jeg, å vite at jeg vil bli lyttet til, dersom jeg sier noe, og å møte 

interessert nysgjerrighet når jeg tar til orde. Jeg har også erfaring for det motsatte.  

 

I arbeidsmiljø som preges av et slikt klima, har jeg lagt merke til at saksinnholdet i et budskap 

kan ha mindre betydning enn hvem som bringer det fram. To personer kan frembære samme 

 
3 Hetle, A. (red) (2005) Munnkurv og varsling. 
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saksinnhold, mens mottakeren hørte budskapet først etter at den andre personen uttrykte det. 

Da omhandlet det ikke hva som faktisk ble sagt, men om personen som sa det var i posisjon til 

den som hørte det, eller ikke. Det var med andre ord ørene eller klangbunnen hos mottakeren 

som reagerte ulikt på de to budskapene.  

 

Når saksforhold som bæres fram overfor personer med beslutningsmakt er prisgitt hvilke 

personer som bærer det fram, har vi et klima som ikke åpner for at meningsytringer kan bæres 

fram på like vilkår. En meningsbryting på like vilkår, kjennetegner både den faglige dialogen 

og de demokratiske prosessene. Det ligger i min forståelse at en leder eller en organisasjon 

som bare er lydhøre for eller favoriserer visse røster, mister helt vesentlig informasjon fra 

praksisfeltet. 

 

Jeg tror ikke det er tilfeldig om det blir på den ene eller andre måten. I min forståelse handler 

dette om mønster. Mønsteret henger sammen med det Karen Christensen kaller makt og 

motmakt.  

 

Boka Omsorgens pris, Kjønn makt og marked i velferdsstaten, har en artikkel av dr. polit. 

Karen Christensen ved Universitetet i Bergen. Hun bruker begrepene ”de stille stemmene” 

eller ”motmaktens stemmer”. 

 

”Det er et af de centrale problemer i planleggingen af omsorgstjenesterne, at de ikke 

tager udgangspunkt i de menneskers stemmer, som er direkte involvert i dette felts 

praksis.”4

 

Christensen reflekterer over de grunnleggende hensiktene med dagens offentlige 

omsorgstjenester. Hun er opptatt av å lytte til motmaktens stemmer. Det er slik hun omtaler de 

stille stemmene. Det er stemmene til dem som er de mest avhengige og hjelpetrengende blant 

oss. Og hun peker på stemmene som fins i omsorgsfeltets egen praksis.   

 

 
4 Isaksen, L. W. (red); Omsorgens pris, Kjønn, Makt og marked i velferdsstaten, s. 41 
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Konklusjonen fra Munnkurvrapporten peker på forhold det er vanskelig å overskue 

rekkevidden av. Det oppsiktsvekkende er at sykepleiere sier ikke systematisk ifra om 

kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.  

 

”Varsling” og ”munnkurv” er betegnelser som stadig oftere brukes i forbindelse med 

situasjoner der det er begrensninger i ytringsmulighetene til arbeidstakere som er 

vitne til kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass”5

 

En hel del sykepleiere er redde for å si ifra om forhold som går ut over pasientene de har et 

ansvar for. Det viser seg å være vanskelig å nå fram med budskap om kritikkverdige forhold. 

En hel del sykepleiere som har sagt ifra om kritikkverdige forhold, har dårlige erfaringer og 

mange har sett hva sykepleiere har vært utsatt for, ved å si fra. En hel del velger å være tause.  

 

1.1.2 Personlige grunner for valg av tema 

Jeg tror det var da jeg så filmen, Elina – som om jeg ikke fantes,6 at jeg oppdaget en 

sammenheng som ble en av spirene til denne oppgaven. Filmen ble presentert på Barnefilm-

festivalen i Kristiansand våren 2003. Der så jeg den første gang. Filmen skildrer tidsepoken 

omkring 1950, og stedet er Norrbotten i Nord - Sverige. Filmen har flere perspektiv. Ett 

perspektiv er språkstriden. Fra 1880 tallet startet svenske myndigheter et integreringsarbeid av 

den finske befolkningen og det først og fremst gjennom språket. 

 

”Krafterna sattes in där de gjorde störst effekt – skolbarnen som sedan 1920- talet 

började undervisas enbart på svenska”.7

 

De svenske myndighetenes prosjekt var å integrere en finsk befolkning. Gjennom 

språkopplæring i skolen skulle dette skje. Måten var å gjennomføre en undervisning på 

 
5 Hetle, A.: (2005) Munnkurv og varsling, i sammendraget s. v 
6 Filmen Elina – som om jeg ikke fantes, 2002 Arthaus 
7 Vikman, K.: Elina – som om jag inte fanns, Filmhandledning utgiven av Svenska Filminstitutet/Zoom 4/2002 
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svensk. Finsk ble et ulovlig språk. Intensjonen var nok god, men måten det ble utført på, satte 

de finske barna i en usedvanlig vanskelig situasjon.  

  

I filmen er det veslejenta Elina som sier ifra om kritikkverdige forhold. Hun protesterer på at 

en finsk gutt blir straffet med å bli nektet dagens faste varme lunsjmåltid, fordi han fikk hjelp 

av Elina med å oversette fra svensk til finsk, slik at han kunne forstå. 

 

Elinas mor er svensk, men Elinas far som er død, var finsk og Elina var sterkt bundet til ham. 

Elina blir behandlet av skolens overlærerinne Frøken Holm, som et ulydig barn når hun ikke 

vil spise maten sin, i solidaritet med sin finske skolekamerat.  

 

Våren 2004 fulgte jeg et masterseminar ved Teologisk Fakultet der innflytelsen fra Ole 

Hallesby, ble drøftet. Slik vektes minnet om fortellingene som Mia Hallesby gav ut i bokform 

for barn og unge midt på forrige århundre. De hørte til i min oppvekst. Barnefortellingene 

hører hjemme i samme tidsperiode i Norge som den svenske filmen er fra. Minnene gav meg 

en fornemmelse om at fortellingene kunne åpne for sammenhenger jeg lette etter.  

 

1.2 Presentasjon av problemstillingen 
Jeg vil belyse tre fenomen, Varsling, Lydighet og Forstyrrelse, og forstår dem som tvetydige 

fenomen. Det betyr at de fortoner seg ulikt utfra hvilket perspektiv vi ser dem. De gjør seg 

gjeldende mellom mennesker, som relasjonelle fenomen.  

 

Varsling er et relasjonelt fenomen idet det foregår i samhandling mellom mennesker i en 

virksomhet. Varslingen er kjennetegnet ved å være et forstyrrende fenomen der saksinnholdet 

i ytringen er av en slik art at den som varsler møter motstand i den konteksten varsleren hører 

til. Varsling kan også være kjennetegnet ved at budbæreren er en røst som ikke er i posisjon 

hos den eller dem som har beslutningsmakt. Varsling kan også være kjennetegnet ved en 

kontekst som har formål som er blitt viktigere enn menneskene som utgjør konteksten. 

 

Det er nødvendig å forstå dynamikken i fenomenet lydighet for å oppdage at gode hensikter 

kan gjøre oss blinde. Da mener jeg blinde for å se at et menneske ikke kan være et objekt for 
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et annet menneske, eller for noe som helst formål. Jeg reflekterer over det å kreve lydighet og 

å være lydig uten å bruke egen dømmekraft. Den som krever lydighet, mister informasjon fra 

den andre. Nysgjerrigheten overfor den som blir avkrevd lydighet, blir lett borte.  

 

I arbeidslivet finner vi vel ikke relasjoner der krav til lydighet uttrykkes legitimt. Det er dog 

omfattende bruk av begrepet lojalitet. Spørsmålet som reiser seg er om krav til lojalitet i 

praksis fungerer som krav om lydighet.  

 

I Munnkurvrapporten karakteriseres organisasjoner som avviser eller underkjenner kritikk 

utfra hvordan de bruker begrepet lojalitet.8  

 

”Lojalitet ses her på som enighet eller lydighet. Mangel på lojalitet er å eksponere 

uenighet. Med andre ord så brukes lydighet som det samme som lojalitet, det betyr at 

man må være enig med de som definerer organisasjonens virkelighetsoppfatning.” 

 

Når lojalitet brukes som et ensidig krav til en underordnet, vil jeg mene at det i praksis 

omhandler lydighet. Ensidig krav om lojalitet innebærer at fenomenet varsling må oppfattes 

som en type ulydighet. 

 

Videre tror jeg at krav til lojalitet, kan stoppe munnen til den som kan bidra med fruktbare 

innspill. Handlekraften som ligger i det å ta til motmæle overfor urettferdig behandling eller 

kritikkverdige forhold lønnes ikke med anerkjennelse. Handlekraften straffes slik ulydige barn 

blir straffet. Slik framelskes tausheten. Taushet vil jeg forstå som utrykk for et eksistensielt 

dilemma for ansatte som må velge mellom umulige alternativ. Av tausheten følger gjerne 

usynliggjøring. På denne bakgrunn vil jeg forstå varsling som en fruktbar forstyrrelse. Når 

kravet er å være lydig, er fenomenet varsling en forstyrrelse som kan bryte tausheten. 

 

Den svenske forfatteren Ylva Eggehorn uttrykker i essayet Kunskapskällor, en erkjennelse 

som åpner for muliggjørende perspektiv. Vi er heldigvis ikke bare prisgitt vår egen innsikt. 

Jeg kan bli forstyrret og jeg kan forstyrre. I min forståelse åpner det for muligheter. 
 

8 Hetle, A. (red) Munnkurv og varsling, s. 85 
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 ”Ingenting är någonsin helt oföränderlig där människor rör sig”.9

 

Jeg forankrer min erkjennelse i mennesket som det uforutsigbare element. I møte med andre 

mennesker kan vi rystes til å se om igjen. Forstyrrelse er et fenomen i menneskelige relasjoner 

som bærer i seg muligheter jeg mener at er oversett. 

 

1.2.1 Teoretiske perspektiv og illustrasjoner 

De teoretiske perspektivene henter jeg i første rekke fra den norske filosofen Hans Skjervheim 

som levde fra 1926 til 1999. Han skrev sin magisteravhandling i 1957. Det var et pionerarbeid 

som jeg kommer tilbake til. Jeg ble presentert for hans avhandling Objektivismen – og studiet 

av mennesket, og noen av hans essays, i første året av mitt masterstudium i profesjonsetikk. 

Det tok tid å gjøre seg kjent med det han har skrevet, men nysgjerrigheten var blitt vekket. 

Ved hjelp av et av hans teoretiske verktøy, den treleddede relasjonen, vil jeg forsøke å vise 

hva det betyr å møte hverandre som subjekt. Det er når vi ikke engasjerer oss eller deltar 

saksinnholdet i den andres ytring at vi er utsatt for å gjøre den andre til et objekt eller et 

faktum, i vår egen virkelighetsoppfatning. Teorien fra Skjervheim utgjør et eksistensfilosofisk 

perspektiv jeg vil bruke i oppgaven min. 

 

De språklige illustrasjonene jeg presenterer fra forfatterne Kjersti Wogn – Henriksen, Knut 

Evensen og Ylva Eggehorn, tar jeg med for å vise hvor utilgjengelige de røstene er, som er i 

ferd med å stilne. Illustrasjonene er eksempler. Menneskerøster blant oss er brakt til taushet 

av ulike grunner og vi vet om mennesker som velger taushet av gode grunner. Skjervheim 

omtaler sosiale fenomen som hemmeligheter vi ikke har direkte tilgang på. Å undersøke 

mening forutsetter at mennesker møtes som subjekt. 

 

”Røyndomen er forholdsvis sta på det viset at den ikkje gjev slepp på løyndomane sine 

utan at vi tilpassar metodane våre til den, og den kan heller ikkje kommanderast til å 

gje slepp på dei.”10

 
9 Eggehorn, Y. Älska tappert och andra essäer, s. 58 
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Jeg vil analysere fenomenet varsling fra et eksistensfilosofisk perspektiv. En fortelling og en 

film skal få hjelpe meg. 

 

1.2.2 Materialet 

Materialet består av tre hoveddeler, en barnefortelling, en familiefilm og deler av 

Munnkurvrapporten. Fortellingen er fra en av bøkene til Mia Hallesby. Den heter Den rette 

kjærlighet.11 Familiefilmen er Elina – som om jeg ikke fantes.12 Jeg gjør bruk av en 

filmveiledning fra svensk filminstitutt13 ved siden av mitt eget minne. Materialet som 

omhandler Varsling, er i hovedsak hentet fra Munnkurvrapporten.  

 

1.2.3 Problemstilling 

 

Varsling, et forstyrrende fenomen når vi står i fare for å gjøre mennesket til et objekt, slik 

Hans Skjervheim viser oss gjennom sitt teoretiske verktøy, ”den treleddede relasjonen”. 

 

 

1.2.4 Framgangsmåten 

Jeg lar det teoretiske verktøyet ”den treleddede relasjonen” fra Skjervheim møte 

barnefortellingen og familiefilmen i en analyse. Fortellingen fra Mia Hallesby vil jeg bruke til 

å belyse fenomenet Lydighet, mens filmen Elina – som om jeg ikke fantes, kan hjelpe meg å 

belyse fenomenet Varsling som forstyrrelse.  

 
10 Skjervheim, H.: (2000) Objektivismen – og studiet av mennesket, s. 79 
11 Hallesby, M.: (1946) 300 Fortellinger til bruk i arbeid blant barn og unge, s. 43 
12 Elina – som jeg ikke fantes, (2002) DVD video fra Arthaus 
13 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns. I: Zoom, 4/2002 
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Skjervheim begrunner en framgangsmåte hvor praksisfeltet utgjør materialet for en drøfting i 

lys av teoretiske perspektiv. Analysen av fortellingen og filmen håper jeg kan gi perspektiv på 

fenomenet varsling utfra et eksistensfilosofisk perspektiv, slik vi finner det hos Skjervheim.  

 

1.3 Avgrensning av problemstillingen 
Våren 2006 har paragrafene i den nye arbeidsmiljøloven som omhandler ansattes ytringsfrihet 

og vern av varslere, vært ute på høring i rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet, 

Ansattes ytringsfrihet. Oppmerksomheten omkring fenomenet varsling er dessuten voksende i 

samfunnsdebatten, takket være personer som har varslet. Jeg drøfter ikke tiltak som kan styrke 

varslerens utsatte posisjon, selv om jeg anser det som en avgjørende debatt å ta. 

 

Jeg går i liten grad inn i internasjonal litteratur knyttet til varsling, selv om jeg har lest med 

stor interesse, det som er presentert i rapportene og publikasjonene som jeg presenterer som 

min forskningskontekst. 

 

Jeg går heller ikke systematisk inn på munnkurvmekanismene som presenteres i rapporten fra 

AFI. Slike mekanismer er kjennetegnet ved utallige variasjoner når det gjelder å flytte fokuset 

fra det saken handler om for varsleren, over på varsleren som person. Og de er virksomme. 

 

Det har i løpet av skriveprosessen blitt tydelig for meg at det ligger åpenbare kjønnsperspektiv 

i materialet jeg drøfter. Jeg lar det ligge i denne omgangen. Det er ikke fordi det ikke er viktig 

eller interessant, men fordi jeg har valgt et eksistensfilosofisk perspektiv. 

 

Materialet som omhandler varsling er for det meste hentet fra praksisfeltet til sykepleiere, der 

mine egne erfaringer også er fra. Analysen peker utover praksisfeltet til helse – og sosial. Men 

jeg lar drøftingen og dilemmaene ha utspring i dette praksisfeltet.  
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1.4 Forskningskontekst 
Det foreligger tre publikasjoner med empiriske forskningsresultat knyttet til varsling i norsk 

arbeidsliv, som jeg kjenner til.  I tillegg har vi publikasjonen Ansattes ytringsfrihet, 

høringsrapporten, som jeg allerede har nevnt. Selv om jeg i liten grad lar publikasjonene som 

jeg nå skal nevne, komme til ordet i oppgaven, så utgjør de en referanse for oppgaven. 

Munnkurvrapporten derimot har en sentral plass hos meg. 

 

Ved Det Psykologiske Fakultetet i Bergen skrev Kari Severinsen og Andreas Teisner 

Høstmælingen våren 2004 sin hovedoppgave, Sladrehank skal selv ha bank? Whistleblowing i 

en norsk bykommune. Undersøkelsen er gjort i Bergen kommune. Hensikten er å kaste lys 

over flere sider av fenomenet varsling i det norske arbeidslivet. 

 

Publikasjonen Varsling i norsk arbeidsliv, Hva betyr det og hva vet vi14, er skrevet av 

forfatterne dr. polit. Marit Skivenes og dr. polit. Sissel Trygstad. Undersøkelse bygger på 

empirisk materiale som er samlet inn hos arbeidstakere i barnevern, skolen og pleie- og 

omsorg i åtte norske kommuner. I tillegg har Skivenes og Trygstad gjort en kvalitativ 

undersøkelse av 15 arbeidstakere innenfor utdanningssektoren og pleie- og omsorgssektoren. 

Sammen med disse studiene har forfatterne tatt med de to andre nevnte norske studiene i sin 

diskusjon sammen med internasjonal forskningslitteratur15. Publikasjonen er utgitt av 

Forskningsstiftelse Fafo. 

 

Våren 2005 la AFI fram Munnkurvrapporten som ser nærmere på hva som kan være grunnen 

til at så mange sykepleiere har sluttet å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.  

 

”Arbeidsforskningsinstituttet fikk i 2004 i oppdrag av Norsk sykepleierforbund å se 

nærmere på hvilke eventuelle hindringer som ligger i veien for at sykepleiere i 

offentlig sektor kan ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved 

arbeidssituasjonen eller pasientbehandlingen. Denne rapporten gir en beskrivelse av 

noen av de mekanismer som kan føre til at ansatte og organisasjoner blir tause.” 
 

14 Skivenes, M., Trygstad, S.: (2005) Fafo – notat 2005:29   
15 Samme sted, s. 11 
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Norsk Sykepleierforbund var urolige for signaler om at sykepleiere ikke uten videre varslet 

kritikkverdige forhold de fikk del i på arbeidsplassen. Munnkurvrapporten bekrefter at det er 

tydelige tegn på at tausheten brer om seg, med de følger det får for menneskene som er 

avhengige av sykepleierne.  

 

Arbeidsgrupperapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet omhandler § 2 – 4 i den nye 

Arbeidsmiljøloven. Ikrafttredelsen av § 2 – 4 er utsatt inntil videre.16 Arbeidsmiljøloven av 

1977 hadde ingen bestemmelser om ansattes ytringsfrihet og varsling.  

 

”I forhold til ansattes ytringsfrihet blir det for snevert bare å se på hensynet til 

arbeidsgiver og arbeidstaker. Et tredje hensyn er samfunnets behov for informasjon og 

åpen debatt, og da særlig med bidrag fra dem som har best kunnskap om det aktuelle 

emnet.”17

 

Hensikten med rapporten er å foreslå tiltak som kan styrke ytringsfriheten hos ansatte, og 

tiltak som kan verne varslerne. 

 

Sidene ved varsling og taushet som jeg beskriver, er knyttet til eksistensielle dilemma som 

ansatte står overfor på sine arbeidsplasser i dag i vårt norske samfunn.  

 

1.5 Oppgavens oppbygging 
I kapittel to presenterer jeg teoretiske perspektiv fra Hans Skjervheim, med vekt på det 

teoretiske verktøyet han omtalte som ”den treleddede relasjonen”. Jeg presenterer Skjervheim 

i lys av den debatten som foregikk i det filosofiske miljøet og i samfunnsdebatten midt på 

forrige århundre. Glimt fra en periode i hans liv, lar jeg stå som en bakgrunn for hans 

pionerinnsats i norsk og europeisk filosofi.  

 

 
16 Arbeids – og sosialdepartementets Arbeidsgrupperapport 21. desember 2005, Ansattes ytringsfrihet, s. 2 
17 Samme rapport, s. 1 
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Kapittel tre inneholder tekster fra tre forfattere. Tekstene er bilder på et engasjement for å få 

noen røster i tale. Røstene nesten brakt til taushet gjennom språket. Forfatternes refleksjon 

omkring innsatsen for å få tak i subjektet i den enkelte fortelling, er for meg eksempler på 

Skjervheims anliggende om å tilpasse våre metoder til det vi vil undersøke. 

 

I kapittel fire reflekterer jeg over fenomenene varsling, lydighet og forstyrrelse. Fenomenene 

som jeg omtaler som relasjonelle og tvetydige, utgjør sentrale perspektiv i min videre analyse.   

Fra og med kapittel fem, presenterer jeg materialet som ligger til grunn for analysen min. 

Materialet i dette kapittelet er fortellingen Den rette kjærlighet av Mia Hallesby og den 

svenske filmen Elina – som om jeg ikke fantes, fra 2002. 

 

Kapittel seks omhandler varsling i norsk arbeidsliv. Jeg tar stilling til hvordan jeg forstår 

varsling i vår samfunnskontekst i dag. Videre avklarer jeg begrepene ytring, ytringsfrihet og 

kritikkverdige forhold med utgangspunkt blant annet i rapporten Ansattes ytringsfrihet.  

 

Kapittel sju er en presentasjon av funn som presenteres i Munnkurvrapporten. Jeg har valgt ut 

materialet som Hetle omtaler som kjennetegn ved organisasjoner som blir tause. Hun gjør 

rede for tre ulike typer organisasjoner som beskrives som ikke – lærende organisasjoner. Jeg 

tar også med risikoen som knytter seg til å varsle i organisasjoner som har slike trekk. 

 

Kapittel åtte inneholder analysen jeg gjør av fortellingen og filmen ved hjelp av Skjervheims 

”treleddede relasjon”. Både fortellingen og filmen tar utgangspunkt i barns perspektiv. Det er 

ikke uten grunn. Barnets perspektiv tror jeg er i slekt med det eksistensielle perspektivet, som 

vi som voksne lett kan miste. 

 

I kapittel ni går jeg tilbake til fenomenet varsling og ser på det i et eksistensfilosofisk lys. 

Barna Tomas og Elina fra fortellingen og filmen er til stor hjelp for meg i det arbeidet. 

 

Kapittel ti er avslutningskapittelet. Jeg reflekterer der over hva jeg har gjort og jeg gir noe 

innblikk i min egen prosess, fordi det henger i hop. Jeg gir uttrykk for en forventning til hva 

som kan skje når Skjervheims treleddede relasjon blir obligatorisk i grunnskolen. 
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2.0 Teoretiske perspektiv 

 

2.1. Hans Skjervheim 
Hos den norske filosofen Hans Skjervheim (1926 – 1999) har jeg funnet en teoretisk 

tilnærming som jeg mener kan hjelpe meg med å belyse fenomen jeg er nysgjerrig på. 

 

2.1.1 Ei fortelling om Hans Skjervheim i tiden før hans studiestart 

Midt på forrige århundre foregikk det i Norge en debatt i det filosofiske miljøet der den 

norske filosofen Hans Skjervheim var en vesentlig aktør. Han startet sine universitetsstudier i 

1948 sammen med store studentkull etter krigen. Universitetet hadde vært stengt fra 1943, 

studentene ble enten arrestert eller sendt hjem. I 1947 og 1948 var studentkullene rekordstore 

etter datidens målestokk med over 6000 nye studenter.  

 

“Etter unntakstilstandane i krigsåra – dei siste to åra utan studentar, mange tilsette i 

arrest eller på flukt og forskning på naudbluss – kom det nytt liv og vitalitet inn i 

systemet. Det kom også nye faglege orienteringar.”18

 

Strømningene i universitetsmiljøene etter andre verdenskrig, var i vesentlig grad preget av 

kontakten vestover mot USA. Slik var det ikke før krigen. Jan Inge Sørbø omtaler dette i boka 

Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, og tilskriver det ikke primært tyskerhat, men 

“fordi tysk akademisk liv ikkje hadde kome seg på fote att dei første åra, og fordi ei rekkje 

leiande tyske vitskapsfolk hadde emigrert til USA i løpet av dei 12 åra under Hitler”.19Sørbø 

nevner flere moment som forsterka denne tendensen som blant annet den norske tilknytningen 

til NATO, og forskningsprogram gjennom Marshallhjelpen. Før krigen hadde det akademiske 

miljøet i Norge vært dominert av tyskorientering. 

 

 
18 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 27 
19 Samme sted, s.28 
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Hans Skjervheim avtjente deler av sin verneplikt i Tysklandsbrigaden. Det var en avtale 

mellom Norge og Storbritannia om å sende en viss okkupasjonsstyrke til Tyskland etter 

krigen. 

 

“Og frå 1947 til 1952 var det heile 50 000 nordmenn i teneste i Tyskland, først 

primært for å passa på den slegne fienden, deretter meir og meir som ein del av 

forsvaret mot austblokka.”20

 

Inntrykkene de norske soldatene fikk i det krigsherjede Tyskland var sterke. I et par 

avisartikler21 skrevet av Hans Skjervheim til Bergens Arbeiderblad våren 1948, får vi del i 

“tyske inntrykk”. Han lar mennesker komme til orde i form av dialoger, og gir rom for røster 

han selv er dypt uenig med. Han ville fortelle hvordan verden så ut fra den andre siden.  

 

“Dei tyske ruinhaugane, flyvraka som låg omkring i landskapet, menneske som i 

ungdommen slår fast at alt er forbi, eldre menneske som innser at livet ligg i ruinar – 

og midt i dette folk som forklarer og forstår at det var klokt å velja Hitler”.22

 

Jan Inge Sørbø skriver at disse erfaringene la et psykologisk grunnlag for Hans Skjervheim 

som student og akademiker: 

 

“Ein har ansvar for å forstå kva som har hendt, og freista å førebyggja at det hender 

igjen.”23  

 

I et lite skriv fra 1955, som er gjengitt i Sørbø si bok, får vi Skjervheims egen refleksjon i 

tilbakeblikk. Det er skrevet på tysk, men vi får norsk oversettelse i fotnoten. 

 

 
20 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 22 
21 Samme sted, s.23 
22 Samme sted , s.26 
23 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 26 
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“Etter at eg hadde fullført militærtenesta hausten 1948, byrja eg universitetsstudiet 

mitt i Oslo. Eg valde då sosiologi som hovudfag. Men etterkvart fann eg den moderne, 

amerikanske sosiologien, som er den mest innflytelsesrike i Norge, utilstrekkeleg, utan 

at eg i byrjinga var heilt klar over kva det utilstrekkelege bestod i.”24

  

Dette er glimt fra en sekvens i Hans Skjervheims liv, slik Jan Inge Sørbø forteller det i si bok. 

Jeg fant dette interessant å ha med når jeg nå vil forsøke å presentere noe av den tenkning 

Hans Skjervheim har gitt oss innenfor det fagområde han selv kaller eksistensfilosofien. 

 

 

2.2 I store trekk om Skjervheim sitt bidrag 
Det ble ikke sosiologi, men filosofi som ble Skjervheims fordypning. Bifagene hans var 

sosiologi og psykologi. I tillegg tok han pedagogikk grunnfag.25 Han studerte en periode i 

Tyskland og fikk der tilgang på en retning innenfor filosofien som hadde liten plass i det 

norske filosofimiljøet på den tiden. Våren 1957 leverte han inn sin magisteravhandling til 

bedømming. Den skrev han på engelsk, og på norsk kom den først i 1974, oversatt av Atle 

Måseide, Objektivismen – og studiet av mennesket.26

 

“Noko er gale i grunnlagsfilosofien for samfunnsvitskapen. Det er utgangspunktet for 

Skjervheims magisteravhandling...Det hadde ført han ut av samfunnsvitskapen og inn i 

filosofien. Men det var noko gale der også; for den samfunnsvitskapen Skjervheim 

reagerte på, sprang ut av den empiriske filosofien.”27

 

Skjervheim sitt bidrag er i første rekke et oppgjør med en tenkemåte som er blitt kalt 

positivisme. Skjervheim skriver i en av sine artikler om Auguste Comte som skapte eller 

 
24 Samme sted, s. 27 
25 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 64 
26 Skjervheim, H.:(2000) Objektivismen – og studiet av mennesket 
27 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 51 
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utviklet retningen som omtales som positivismen. Det var på begynnelsen av 1800 tallet.28  

Positivismen har gjennomgått mange forandringer etterpå, i følge Skjervheim.  

 

”Comte ville som kjent ha ein positiv vitskap om samfunnet som kunne tena som 

middel til å skapa sosial orden att i tida etter den franske revolusjon.”29

 

 I Europa i mellomkrigstiden var det et fagmiljøet kjent som Wienerkretsen, og bestod av 

tenkere med bakgrunn i naturvitenskap, matematikk og filosofi. Programmet til denne 

bevegelsen hadde røtter tilbake til opplysningstiden, som bygger på ideen om at det er mulig å 

utforske menneske og samfunn som om det dreier seg om natur. Menneskelig atferd er styrt 

av naturlover som alt annet. Slik skriver Jon Hellesnes innledningsvis i Skjervheims bok.30

 

“Hovudsiktemålet til Skjervheim var å vise at der er ein prinsipiell skilnad mellom 

naturfenomen og sosiale fenomen, og at det følgjeleg også må vere ein prinsipiell 

skilnad mellom samfunnsvitskap og naturvitskap. Det som skjer i naturen, er – på ein 

måte – uavhengig av korleis det blir tolka.”31

 

Sosiale fenomen kan en derimot bare få tilgang til gjennom å få del i mennesket sin definisjon 

av situasjonen sin. Å forstå hvordan mennesker forstår seg selv og situasjonene de står oppi, 

er forutsetningen for å få innsikt i de sosiale fenomenene.  

 

”Poenget blir uttrykt slik at sosiale fenomen har meining, og at den ikkje kan 

reduserast til noko anna enn meining.”32

 

 
28 Skjervheim, H.: (1976) Deltakar og tilskodar – og andre essays, s.95 
29 Skjervheim, H.: (1976) Deltakar og tilskodar – og andre essays, s. 61 
30 Skjervheim, H.: (2000) Objektivismen – og studiet av mennesket, s. 7 - 8 
31 Samme sted, s. 10 
32 Skjervheim, H.: (2000) Objektivismen – og studiet av mennesket, s. 11 
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Den som prøver å forstå en annen, er avhengig av den handlende sin egen mening om 

situasjonen for å forstå. Fortolkningen til den som betrakter, duger ikke alene. Dette fører oss 

til subjektivitetsprinsippet i samfunnsvitenskapen. 

 

”Det seier at åtferd må studerast og beskrivast ved hjelp av termar som høyrer til den 

handlande si situasjonsorientering…, definisjonen hans av situasjonen….., og ikkje 

(berre) gjennom termar som tilhøyrer sosialvitskapsmannen sin definisjon av 

situasjonen”33

 

Det er gjennom å forstå språket til hverandre at vi kan få innsikt i hva handlingene er uttrykk 

for. For Skjervheim var det ingen prinsipiell forskjell å tolke atferd eller sosiale fenomen, og 

det å tolke ytringer. Våre tolkninger av hverandres handlinger eller atferd vil medføre stor 

misforståelser hvis vi baserte det alene på vår fortolkning som tilskuer. Ved å få del i den 

handlende sin fortolkning av situasjonen og vedkommende sin mening med handlingen, kan 

vi unngå å misforstå. Slikt arbeid forgår gjennom språket. Det tar Skjervheim for seg i ett av 

sine mest kjente essay. 

 

Essayet Deltakar og tilskodar skrev Skjervheim i juleferien 1956 – 57 mens han holdt på med 

innspurten på magistergraden.34  Han innleder med å slå fast at det er språket som skiller 

mennesket fra dyr. Det er det viktigste skillet, sier han. Kontakt mellom mennesker skjer 

gjennom språket, muntlig eller skriftlig. 

 

”Det er språket som gjer at vi har ei sams verd; forstår vi ikkje språket til  kvarandre, 

lever vi i kvar vår verd, utan anna enn overflatisk kontakt.”35

 

Skjervheim viser oss ulike måter å møte hverandre gjennom språket. I skrift og i talespråket 

foregår det aller meste av det vi kaller samhandling mellom mennesker. Slik kommer vi i 

kontakt med hverandre. Gjennom språket utvider vi vår forståelse og vårt kjennskap til 

 
33 Samme sted s. 46 
34 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 62 
35 Skjervheim, H.; Deltakar og tilskodar – og andre essays, 2001 s.71 
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hverandre. Gjennom språket kan vi overvinne barrierer av misforståelser, fiendskap eller 

ensomhet.  Mennesket har språk til forskjell fra dyr. 

 

2.3 Den treleddede relasjonen36

Profesjonsetikk omhandler tema i spenningsfeltet mellom praksis og teori. Teoretiske 

tilnærmingsmåter kan ha opphav i for eksempel filosofiske eller teologiske perspektiv. 

Skjervheim er opptatt av den praktiske arena som kilde til etiske overveielser. Erfaringene vi 

bærer med oss fra praksisfeltet, kan bli fruktbare i en etisk refleksjon i kombinasjon med en 

teoretisk eller intellektuell analyse. Det er for Skjervheim avgjørende at praksis alene ikke er 

tilstrekkelig for å komme fram til etisk gode handlinger.  

 

”Skjervheim var en av flere som fra 1950 – tallet av understreket betydningen av å 

analysere den praktiske handlingen. Og ikke minst var det de relasjonelle forholdene 

som stod sentralt i de aller fleste av Skjervheims analyser og essayer. Men denne 

interessen for praksis ble kommentert og fortolket med holdninger preget av 

grunnleggende, klassisk teori.”37  

 

Et av de teoretiske verktøyene som vi har fått fra Skjervheim er ”den treleddede relasjonen.” 

I møte med et annet menneske er det ifølge Skjervheim to helt fundamentalt ulike holdninger 

man kan innta til den andre, gjennom språket. Jeg vil presentere disse to tilnærmingsmåtene.  

 

2.3.1 Å la seg engasjere er å være en deltaker 

Skjervheim gir oss et eksempel.  

 

“I ein samtale med ein annan seier den andre: “Levekostnaden kjem til å gå endå 

meir opp.”38

 

 
36 Skjervheim, H.: Deltakar og tilskodar – og andre essays, 2001 ss. 71 - 87 
37 Christoffersen, S.A. (red) (2005) Profesjonsetikk, s. 50 
38 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 71 



 29

 

 

 

                                                

Den ene måten å nærme seg det den andre sier, er å la seg engasjere i saksinnholdet som den 

andre presenterer, å delta sammen med den andre i en diskusjon om levekostnadene. Å delta 

vil si å møte den andres utsagn med nysgjerrig interesse, egne vurderinger og gjerne ulike 

synspunkt eller uenighet.  

 

”Vi har her ein treledda relasjon, mellom den andre, meg og sakstilhøvet som er slik 

at vi deler sakstilhøvet med kvarandre.”39  

 

Dette kan høres enkelt ut, men det er det ikke. I denne relasjonen mellom to, er det tre ledd; 

de to personene og saksforholdet. Det betyr at vi har to subjekt som omtaler eller diskuterer en 

sak. Et subjekt – subjekt forhold. Å møte den andre gjennom å la seg engasjere i saksforholdet 

han utrykker, er å møte den andre som subjekt. Det er det etisk avgjørende, ifølge professor 

TrygveWyller, i boka Profesjonsetikk. 

 

”Det etisk avgjørende handler om hvordan den personen som blir fortalt en sak, 

forholder seg til dette tredje. Respekterer vedkommende saken og diskuterer den 

videre med den som tok det opp, da har vi det Skjervheim kalte en treleddet 

relasjon”40

 

I et møte som kjennetegnes ved en slik treleddet relasjon, er de to subjektene sammen om noe 

tredje, nemlig saksforholdet. Men det behøver ikke å skje. 

 

“Eg kan óg ta ei heilt anna innstilling ved at eg ikkje let meg engasjera i hans 

problem, ikkje bryr meg om det sakstilhøvet han refererer til, men konstaterer som 

faktum at han refererer til dette sakstilhøvet.”41

 

 Skjervheim beskriver hvordan den treleddede relasjonen går tapt, når fokuset blir tatt bort fra 

saksinnholdet som først ble brakt på banen. Jeg lar meg ikke engasjere, bryr meg ikke om å 

 
39 Skjervheim, H.:(2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 72 
40 Christoffersen, S.A. (red)(2005) Profesjonsetikk, s. 53 
41 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 72 
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delta i saksforholdet, men forholder meg til den andre med holdningen: “Ja vel, han meinar 

det.”42 Det kaller Skjervheim å gjøre den andre til et faktum.  

 

”Ein deler ikkje same sakstilhøvet lenger. Ein lever i kvar si verd, der alter er eit 

faktum for ego i ego si verd.”43

 

Dette er den toleddede relasjonen, i Skjervheim sin formulering. “Då blir den andre ein del 

av saksforholdet, og eit objekt.”44 Det fins et tredje alternativ som Skjervheim nevner kort, og 

det er når den ene, istedet for å lytte etter hva den andre sier, bare lytter til lydene fra den 

andre. Slik gjør man den andre til et rent fysikalsk objekt i sin verden, og det kjennetegner 

behaviorismen sitt program. 

 

Avhengig av hva vi oppfatter det som, vil vi engasjere oss eller la det være. Et utsagn som vi 

oppfatter som fakta, lar vi passere og ordner i en sammenheng som gir meining i vår 

virkelighetsforståelse. Forskjellen hos Skjervheim ligger i dette om den andres utsagn 

oppfattes som påstand eller som fakta. En påstand vil engasjere til å ta del i en diskusjon om 

saksforholdet. Men oppfattes utsagnet som et faktum, engasjerer det ikke. I stedet ordner vi 

det faktum at den andre kommer med disse påstandene, inn vår egen logiske sammenheng. 

Skjervheim sier at det særlig er i situasjoner hvor vi oppfatter det den andre sier som svært 

urimelig, at vi nesten uvilkårlig kommer til å oppfatte den andre som et faktum. Det er når vi 

ikke tar den andre alvorlig, at vi objektiverer han. Gjør vi den andre til et faktum i vår 

forståelse, er det vanskelig å ta det han sier alvorlig. Gjennom språket kan vi på denne måten 

innta fundamentalt ulike holdninger i møte med andre mennesker. Det skjer ifølge 

Skjervheim, hele tiden og preger sosiale situasjoner. 

 

“I dagleglivet er det ikkje tale om det eine eller det andre eller det tredje, men om alle 

tre holdningane på same tid. Difor er den mellommenneskelege situasjon prinsipielt 

ikkje eintydig, men “tvetydig”. I denne tvetydige situasjonen er vitskapane om 

 
42 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 63 
43 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 72 
44 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s.63 
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mennesket opphengde, og der er rota til dei kompliserte grunnlagsproblema når det 

gjeld desse vitskapane.”45

 

Denne tvetydigheten som Skjervheim tydeliggjør i dette essayet, hadde utspring i arbeidet han 

gjorde i sin magistergradsavhandling. Der bruker han begrepet Intersubjektivitet. Han er 

opptatt av dette å forstå sosiale fenomen. I den sammenhengen peker han på det tvetydige i 

den menneskelige situasjonen ” at den andre er der både som objekt for meg og som eit anna 

subjekt saman med meg.”46  

 

”Denne dualismen er avgjerande i ein av hovudmåtane for samhandling med andre: 

det talte ordet. Vi kan handsama orda den andre seier, som berre lyd. Eller om vi 

skjønar meininga med dei kan vi stadig handsama dei som fakta, registrere det faktum 

at han seier det han seier. Eller vi kan handsama det han seier som ein påstand, der vi 

ikkje er opptekne med det han seier berre som eit faktum ved biografien hans, men 

som noko som kan vera sant eller usant. I begge dei to første tilfella er den andre eit 

objekt for meg – om enn på ulike måtar. Men i det siste tilfellet er han eit med – 

subjekt som, idet vi begge er engasjerte i den sams verda vår, vedkjem meg på like fot 

med meg sjølv.”47

 

Wyller omtaler dette forholdet i  boka Profesjonsetikk. Å behandle mennesker som en 

gjenstand som vi kan gjøre noe med etter vårt eget hode, er å behandle mennesker som objekt. 

Det samme gjelder å avskrive noen å være meningsberettiget i saker som gjelder dem selv. 

 

”Den treleddede relasjonen, der det er den andre personens sak og ikke 

vedkommendes motiver som blir satt i sentrum, er forutsetningen for å utvikle det 

Skjervheim kaller en subjekt/subjekt – relasjon.”48

 

 
45 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 72 
46 Skjervheim, H.: (2000) Objektivismen – og studiet av mennesket, s. 56 
47 Samme sted, s. 56 
48Christoffersen, S.A., (red), Profesjonsetikk, s. 54  
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Wyller trekker fram Skjervheims bidrag som det å legge vekt på forhold i selve relasjonen 

som viktige når vi arbeider med Profesjonsetikk. Skjervheim kalte dette for det saklige i 

relasjonen. Det er nødvendig å følge ordentlig med på den andres anliggende slik at den 

andres stemme blir hørt og ikke glemt, bortforklart eller mistrodd.49

 

Når det den andre sier oppfattes som en påstand, så vekkes engasjementet i retning av å ville 

diskutere eller gå inn i en meningsutveksling. Det er å delta på likefot. 

 

”Å ta den andre alvorleg er det same som å vera viljug til å ta hans meiningar opp til 

ettertanke, eventuelt diskusjon.”50

 

Tar jeg ikke den andre alvorlig, innebærer det at jeg ordner som et faktum i min forståelse at 

den andre sier dette. Da forholder jeg meg ikke til saksforholdet den andre meddeler og lar 

meg ikke engasjere i meningsinnholdet i den andres ytring. En slik holdning kaller 

Skjervheim en angrepsholdning. Han viser ved eksempel hvordan spesielt psykologi og 

sosiologi er vitenskaper om fakta og der menneskelige meninger blir behandlet som sådan. 

Det er dette han beskriver som objektivering av mennesker, og som han anser som ytterst 

problematisk. 

 

”Ved å objektivera den andre går ein til åtak på den andre sin fridom. Ein gjer den 

andre til eit faktum, ein ting i si verd. På denne måten kan ein skaffa seg herredøme 

over den andre.”51

 

I denne forståelsen vil kampen om herredømmet framstå som en konfliktsituasjon. Kampen 

står om å få makt over den andre. Maktkampen er kjennetegnet ved at det ikke er 

saksforholdet som er grunnlag for meningsutvekslingen. Meningsinnholdet i ytringen eller 

budskapet er gått tapt langs veien. 

 

 
49 Samme sted, s. 55 
50 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar – og andre essays, s.75 
51 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar – og andre essays, s. 75 
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Å stille seg utenfor gjennom å konstatere som fakta det andre sier, er å gjøre seg selv til en 

fremmed. Når en ikke deltar, så fremtrer samfunnet og de andre som helt forutsigbare, eller 

determinert. Fra et deltakerståsted er nettopp ikke alt forhåndsbestemt. Da kan en selv være 

med å påvirke og avgjøre handlingene sin gang, gjennom engasjement. 

 

Skjervheim er opptatt av engasjement og hva det betyr. Det er ikke en egenskap en kan ha 

eller ikke ha. Det er heller ikke en følelse, ei heller en aktivitet en kan ta opp eller la være. 

 

”Vi kan ikkje velja å vera engasjert; i og med at vi er i verda, er vi alt engasjert, i eit 

eller anna. Engasjement er ein grunnstruktur i det menneskelege tilværet,…52

 

Valget vi har er hva vi vil la oss engasjere i, eller vi kan la andre velge for oss. Det første er 

altså å ta valget ifølge Skjervheim. Ved hjelp av Kierkegaard understreker Skjervheim at vi 

eksisterer ikke utenfor tida. Vi er endelige i vår eksistens og kan derfor ikke stille oss utenfor 

som om vi var tidløse. Spesielt kan vi ikke stille oss utenfor oss selv. 

 

“Eksistensielt er det nettopp spørsmåla om godt og vondt, rett og rangt som er dei 

sentrale. Å eliminera dei ved abstraksjonen si hjelp, er å fuska i eksistensen. Ein lurer 

seg undan valet.”53

 

I Skjervheim sin forståelse er det å være subjektiv det samme som å være deltaker. Å ta del er 

å la seg engasjere i meningsinnhold og saksforhold i den andres ytringer. Å være deltaker er å 

velge hvor engasjementet vårt skal gå, i hvilken retning. Vi må ta stilling, fordi vi er her bare 

midlertidig og vi kan gjøre en forskjell. Språket gir oss tilgang til hverandre og vi kan bruke 

språket til å la oss engasjere i meningsytringer, å være subjekt i møte med andre subjekt. 

 

2.4 Kan mennesket være et faktum? 
Jeg tar utgangspunkt i Skjervheim sitt oppgjør med objektiveringen av mennesker gjennom 

språket. I essayet Faktum og fridom begrunner Skjervheim hvorfor mennesket ikke kan være 
 

52 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 81 
53 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 86 
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et faktum. Han viser tilbake til positivismen som en retning i filosofien som har gjennomgått 

mange endringer. Men den har likevel gjort seg gjeldende på viktige livsområder i samfunnet 

vårt. 

 

”I løpet av det nittande hundreåret kom den positivistiske innstillinga til å dominera 

sterkt, kanskje ikkje så mykje i filosofien som i det ålmene dagleglivet og i den praktisk 

– politiske tenkjinga, som alltid er nær knytta til dagleglivet.”54  

 

Respekten for fakta, kjennetegner den positivistiske innstillingen. 

 

2.4 Skjervheim skiller mellom å overbevise og å overtale.                                                    
Skjervheim drøfter i artikkelen Eit grunnproblem i pedagogisk filosofi,55 dette, knyttet til 

relasjonen mellom lærer og elev. Å prøve å forme eleven på denne måten forutsetter et 

herre/knekt – forhold, der makten og friheten er på ene siden, og ikke hos eleven. 

 

”Pedagogen kan ikkje forma sitt materiale – elevane – på same måten som ein 

bilethoggar kan forma eit stykke marmor til ein statue, eller ein ingeniør kan forma 

stål og krom til ein bil. Føresetnaden for teknikken er eit subjekt/objekt – forhold, der 

subjektet på ein avgjerande måte har makt over objektet.”56  

 

Den påverknad som fører til vekst og innsikt bygger på en relasjon mellom to subjekt, preget 

av likeverd og frihet i stedet for objektivering.  

 

”Her gjeld det ikkje for kvar pris å overtala den andre, men å framelska innsikt. Lat 

oss for dette bruka uttrykket å overtyda.”57

 

 
54 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar – og andre essays, s. 106 
55 Dale, E.L. (red) (1992) Pedagogisk filosofi 
56 Dale, E.L. (red) (1992) Pedagogisk filosofi, s. 68 
57 Dale, E.L. (red) (1992) Pedagogisk filosofi, s. 73 



 35

 

 

 

Ny innsikt og oppdagelser som kan utvide perspektivene våre skjer ikke gjennom 

objektivering, men i likeverdige forhold der friheten får gjelde begge partene i relasjonen.  

 

2.5 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg gjort rede for sentrale teoretiske perspektiv hos Skjervheim. Jeg vil ta 

med perspektivene herfra til analysen, og spesielt “den treleddede relasjon” som et teoretisk 

verktøy å møte materialet fra fortellingen og filmen jeg har introdusert tidligere. 
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3.0 Illustrasjoner 

 

3.1 Språket og røster vi knapt hører 
Jeg vil presentere tre forfattere som har gjort et arbeid knyttet til å la mennesker komme til 

ordet som subjekt, en med bakgrunn som journalist og en som psykolog og en lyriker, har 

gjennom skjønnsom innsats, latt røster komme til uttrykk gjennom språket. Forfattere makter 

å lytte fram røster som nesten er brakt til taushet gjennom objektiveringen i språket. Røstene 

tilhører mennesker som ikke er i stand til å gjøre sin røst gjeldende, uten hjelp. Forutsetningen 

er engasjement og evne til innlevelse i den andres situasjon. Jeg vil framheve refleksjonen 

omkring framgangsmåten. Både Kjersti Wogn – Henriksen og Knut Evensen påpeker 

nødvendigheten av båndopptager, og skjønnsomheten i gjengivelsen av den andres uttrykk. 

Ylva Eggehorn skildrer språkbruken, formen, konkretiseringen og uviljen til å abstrahere. 

 

Ifølge Skjervheim er det ingen grunn til å ta lettvint på framgangsmåtene våre. Vi har ikke 

kontroll på virkeligheten slik at vi kan kommandere den til å gi slipp på hemmelighetene den 

bærer på. Det er vi som må tilpasse våre metoder til den. Det er ingen automatikk knyttet til at 

dører skal åpne seg og at vi skal få tilgang til meningsbærende ytringer hos hverandre. Kun 

gjennom å møte den andres meningsytringer som subjekt i sine egne fortellinger, kan vi få 

tilgang på saksforhold som kan gi innsikt og innlevelse i den andres situasjon.  

 

Det er i møte med den andre som subjekt at vi har tilgang på den andres mening og forståelse 

av sin situasjon. Jan Inge Sørbø har skrevet om Skjervheim, at han var uvillig til å forsøke å 

sette andre mennesker i bås.  

 

 ”Han hadde ein livslang skepsis til å setja andre menneske på formel.”58

 

 
58 Sørbø, J.I.: (2002) Hans Skjervheim – ein intellektuell biografi, s. 7 
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Skjervheims forståelse som jeg har gjort rede for i kapittel to, ligger til grunn for valget om å 

ta med disse eksemplene. Ved hjelp av disse forfatterne vil jeg illustrere et engasjement for å 

få røster i tale – røster som vi nesten har sluttet å etterspørre, kanskje fordi de har vært utsatt 

for en umerkelig objektivering gjennom språket vårt. Jeg presenterer dem fortløpende, med 

oppsummerende kommentar til slutt. 

 

3.2 Om å bli subjekt i sin egen fortelling 
 

Ylva Eggehorn, svensk forfatter og lyriker skriver i en av sine essaysamlinger om å bli 

subjekt i sin egen fortelling. Hun presenterer en journalist som bærer fram røster fra andre 

verdenskrig, røster som får komme til orde på egne vegne. 

 

Att bli subjekt i sin egen beràttelse59

 

”Hon àr mòrk, lågmàld, återhållsam. Hanna Krall, journalist och fòrfattare, fòdd i Warszawa 

1937, på besòk i Stockholm vintrn 2000. Jag ser henne knappt. Hon sitter vid ett bord làngst 

in i hòrnet på Cafè Panorama i Kulturhuset. Det stora glasade kafèet med utsikt òver Plattan 

àr òverfyllt av Mànniskor, men ingen ser ut òver staden ikvàll, de har kommit fòr att se och 

hòra Hanna Krall. 

 Hanna lyssnar till mànniskor som òverlevt nazisternas massavràttningar av judar i 

Europa under andra vàrldskriget. Hon skriver ner deras beràttelser. Ordknappt och utan 

utsmyckningar. De àr inte beràttande reportage. Inte skònlitteràra kortnoveller. De liknar 

rabbinska anekdoter, laddade med understatements och antydningar. En språklig kraft som 

återkallar det som inte làngre finns, så att jag fòrstår med hela kroppen att hàr har något gått 

fòrlorat som inte var ”deras”, ”de som led”, ”de dàr judarna”. Nej, det var mitt. 

 - Men jag tror inte på ordet massdòd, sàger hon under kvàllen. Det hànder i historien 

att många mànniskor dòr samtidigt. Men var och en dòr sin individuella dòd. En och en. 

 Hon làser ur sin bok Dàr ingen flod làngre finns och jag hòr henne kalla fram 

mànniskor ur glòmskan. Ur osynligheten. Ur objektifieringen. En och en àr inga mànniskor 

 
59 Eggehorn, Y.: (2003): Àlska tappert och andra essàer, s. 77 - 78 
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làngre ”dom dàr”. Hon svarar inte på frågor som inneholder abstraktioner. Hon vàgrar gòra 

historien till en abstraktion. 

Det vi hòr àr ofta historien återberàttad i stor skala, sàger hon. Jag tar ner det på  

en nivå dàr två mànniskor ròr sig – en polska, en tysk. Eller snarare, en man och en kvinna. 

Fòrst då kan vi fòrstå vad kriget egentligen var, hur mycket ondska som uppstod – och hur 

mycket godhet. Hur mycket godhet en mànniska kan rymma, och hur mycket ondska. Det jag 

beràtter gàller ALLA – och det enda sàtt vi kan se det på, àr genom att lyssna på var och en. 

Hon talar, och jag bòrjar fòrstå vad det àr som gòr hennes arbete så kraftfullt. Det àr 

språket. Var och en som beràttar med egna ord blir subjekt i sin egen beràttelse. Då blir 

beràttelserna inte fòrst och fràmst många, utan sanna.” 

 

3.3 Å ha sin egen språkform, rytme og setningsmelodi 
 

I forordet til boka, Gamle Norge, Om de eldre i velferdssamfunnet60, skriver forfatter og 

fotograf Knut Evensen, i 1981 en begrunnelse for og en hensikt med boken. Skildringen av 

grunnene til å bruke båndopptager, er utrykk for en dyp respekt for det særegne hos hvert 

menneske. Han legger vekt på å gjengi det han får del i, med nøyaktighet. 

 

”Gamle er unge som er blitt eldre – ja, det er en nøkkelsetning. Skinnet er blitt et annet, men 

drømmen den samme.  

Det er altså ikke elendigheten, først og fremst, jeg har villet avspeile, men mangfoldigheten. 

Derfor har jeg oppsøkt mennesker i vidt forskjellige livssituasjoner; geografisk, sosialt og 

økonomisk. Jeg har intervjuet både fagfolk på aldring og det jeg vil kalle alminnelige 

mennesker, men alltid er målet det samme: 

Å gjengi meninger, holdninger og beskrivelser så nøyaktig som mulig, på en slik måte at det 

enkelte intervjuobjekt ikke bare blir stående som representant for visse kunnskaper og 

meninger, men også framstår som individ med personlighet og karakter. 

For å oppnå dette bruker jeg i utstrekt grad båndopptager, for hvert menneske har sitt eget 

språk, sin egen språkform, sin rytme og setningsmelodi. Som forfatter har jeg i stor 

 
60 Evensen, K.: (1981) Gamle Norge 
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utstrekning latt min egen språkform vike for intervjuobjektenes, bortsett fra i de tilfellene der 

jeg selv er forteller.”61

 

3.4 Å møte mennesker på deres egne vilkår 
Psykolog og forfatter Kjersti Wogn-Henriksen gir oss i boka ”Siden blir det vel verre..?” 

Nærbilder av mennesker med aldersdemens, del i noen røster som får komme til orde på egne 

vegne. Hun gjorde et banebrytende arbeid da hun på nittitallet intervjuet ti demente personer, 

for å få del i deres egen opplevelse av å være demente. To dybdeintervju med hver av 

personene, med båndopptaker, er materialet boken er bygget på. Intervjuene ble nedskrevet og 

analysert etter kvalitative prinsipper. 

 

”Mange har pekt på viktigheten av personalutvikling, kunnskapstilførsel og 

holdningsskapende arbeid blant omsorgspersonell i demensomsorgen. Både familien og 

fagfolk er over tid vitne til omfattende menneskelige forandringer og reduksjoner, uforståelig 

atferd og utmattende handlinger. I en slik situasjon kan fort usikkerhet og frustrasjon bli 

dominerende om ikke personalet har en sterk faglig og etisk forankring. 

Utbrenningsreaksjoner kan øke, og vanetenkning, infantilisering, tingliggjøring og 

nyanseløshet kan prege omsorgsarbeidet. Det er ingen bedre motvekt mot apati, 

sterotypisering og fremmedgjorthet i arbeidet enn nettopp forsøket på å forstå den 

aldersdemente, sette seg i hans og hennes situasjon, møte mennesket med aldersdemens på 

dets egne premisser. Dette har gyldighet for både pårørende og fagpersoner.”62

 

Beveggrunnene hos psykolog Kjersti Wogn – Henriksen for å gjennomføre prosjektet er 

veldig spennende for meg. Hun skriver om det i begrunnelsen for prosjektet sitt. 

 

 ”Å bli hørt når en ellers ofte overhøres.  

Aldersdemente tilhører en gruppe mennesker som ikke har så mange tilhørere. Mange 

opplever en kvalitativ forandring i kontakten med andre og blir sannsynligvis mindre spurt, 

mindre lyttet til, mer overhørt, mer ugyldiggjort enn ikke-demente. Og de blir trolig mer 
 

61 Evensen, K.: (1981) Gamle Norge, s. 9 
62 Kjersti Wogn-Henriksen, ”Siden blir det vel verre…?” Nærbilder av mennesker med aldersdemens, s. 20 
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tilsnakket, formant, påminnet og korrigert. Verdien av å få snakke om hvordan en har det blir 

enda større i den grad ens samtalepartner formidler interesse, bekrefter og forsøker å forstå 

og ta på alvor det som sies. Dette er av spesiell betydning fordi demente i liten grad kan 

argumentere for egne behov og i høy grad er prisgitt at andre utformer vilkårene for deres 

tilværelse.”63

 

3.5 Oppsummering 
Hemmelighetene i det enkelte menneskeliv, har ingen av oss direkte tilgang på, verken 

gjennom krav eller tilpassede metoder. Vi har bare tilgang til hverandre gjennom å møte 

hverandre som subjekt, ved å lytte til, ta på alvor og la oss engasjere i meningsinnholdet i det 

vi sier til hverandre. Illustrasjonene er eksempler på refleksjon omkring det å få mennesker i 

tale som subjekt i sine egne fortellinger. Det vitner om at det er reelt behov for høyt faglig 

refleksjonsnivå i det praksisfeltet hvor mange røster er utsatt for objektivering gjennom 

språket.  

 

 
63 Wogn – Henriksen, K., ”Siden blir det vel verre...? Nærbilder av mennesker med aldersdemens, s. 19 
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4.0 Fenomenene Varsling, Lydighet og Forstyrrelse 

 

I dette kapittelet vil jeg belyse ulike sider ved fenomenene Varsling, Forstyrrelse og Lydighet. 

De vil kunne forstås ulikt, utfra hvilken vinkel vi ser dem. Fenomenene kjennetegnes ved det 

at de gjør seg gjeldende i relasjoner mellom mennesker, og dermed har ulik valør avhengig av 

hvem sitt perspektiv vi tar.  

 

Språklige utlegninger fra leksikon bruker jeg for å åpne for nyanserte perspektiv. Jeg lar også 

andre røster komme til orde for å bringe inn perspektiv som kan åpne opp for perspektiv de 

utrykker bedre enn jeg gjør. Refleksjoner jeg har gjort på bakgrunn av erfaringer, er med å 

prege perspektivene jeg bringer inn i forhold til fenomenene. 

 

4.1 Varsling 
 

4.1.1 Varsling i tradisjonell bruk av ordet 

I en sammenheng har ordet Varsling vært brukt entydig og det er når vi snakker om ”å varsle 

brann”. I bokmålsordboka i elektroniske ordbøker hos Norsk Språkråd, gir ”å varsle” flere 

tilslag.64  

 

Baun; bål som ble tent på fjelltopper for å varsle fiendtlige angrep. 

Krigstromme; tromme som særlig brukes til å varsle krig med 

Posthorn; signalhorn som ble brukt for å varsle postankomst eller – avgang. 

Retningsviser; viser som angir retning, særlig om lysende viser eller blinklys på kjøretøy som 

brukes for å varsle forandring av kjøreretningen 

 
64 Bokmålsordboka, Tilslagsord til ”å varsle”, URL: http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi 

(lesedato 17.01.2006) 

http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi
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Varseltrekant; lysreflekterende, rød trekant som stilles opp for å varsle om hensatt bil som 

kan være farlig for andre trafikanter. Det er påbudt å ha varseltrekant i bilen. 

Varslingsanlegg; anlegg som er bygd for å varsle når en normal tilstand endres 

 

Av disse eksemplene er flere ute av daglig bruk, fordi de er knyttet til en annen tid, under 

andre samfunnsvilkår. Noen er velkjente. Ved å hente fram ord som språklig er i slekt med 

varsling, ser vi at varsling har aspekt av å gjøre oppmerksom på noe som er forbundet med 

stor betydning, fare eller risiko for dem budskapet er tiltenkt. Det er avgjørende å nå fram 

med et saksforhold som angår den sterkt som budskapet er rettet mot, slik varsling brukes i 

disse eksemplene.  

 

4.1.2 Sladrehank 

I skolen har ordet å varsle blitt tatt i bruk som et hedersord. Det har blitt løftet fram i 

motsetning til begrepet å sladre. I mobbesaker, vil den som herser med andre, ha nytte av å 

kalle vitnene som sier fra, for sladrehanker. Det setter vitnene i et dårlig lys når de forsøker å 

gi beskjed til noen som kan gripe inn eller stoppe uretten. Oppfordringen til å varsle er derfor 

en måte å bruke språket for å gi verdi til handlingen å si fra. 

 

Begrepet sladrehank har blant annet røtter tilbake til barnesangen av Margrethe Munthe som 

hun gav ut i sangboken, ”Kom skal vi synge” 1905.65

 

 Sladrehank skal selv ha bank 

 For han har en lei skavank 

 Synes selv han er så bra 

 Men om andre ondt han sa 

 

Hvis du vil med sladder gå 

 Skal du få en pose på 

 Pass deg selv og pass din rygg 
 

65 Alsvik, B. Munthe i Kristiania-skolen, URL: http://www.byarkivet.oslo.kommune.no (lesedato 17.01.2006) 

http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/
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 Du kan aldri være trygg 

 

4.1.3 Språk og lyssetting 

Margrethe Munthe peker på en side av det å si fra, i retning av å sverte den andre. Hun legger 

vekt på selvgodheten som motiv. Det er et interessant perspektiv, og kanskje er det til en viss 

grad knyttet til en tidsepoke. Begrepet sladrehank er nok umoderne, men det er til ettertanke 

at det fortsatt er virksomt avhengig av hvem som bruker det. Ordet er egnet til å stemple en 

person, og har derfor påvirkningskraft. Effekten er stor fordi det kan flytte fokuset vekk fra en 

sak, over til en person som dermed settes i et dårlig lys.  

 

Når vi holder sammen disse to ordene å varsle og å sladre, er det mulig å få øye på 

tvetydigheten. Avhengig av hvem som bruker dem og avhengig av hvem det blir brukt om, får 

ordene betydelig innvirkning i relasjoner mellom mennesker.   

 

Når det er grunn til å si ifra, på grunn av urett, fare, skade eller ulovlige handlinger, er språket 

helt avgjørende. Språket har uoverskuelige konsekvenser når den eller de som er i stand til å 

gripe inn, setter det negative lyset på den som forsøker å varsle.  

 

4.2 Lydighet 
Å være lydig er i slekt med stammen i ordet lyd. Å lyde eller å være lydhør overfor noe. I 

vanlig språkbruk innebærer det å være lydig, å høre etter hva som blir sagt og gjøre det.  

 

4.2.1 Et umoderne ord 

Ordet har ikke noen god klang i det moderne språk. Et upopulært ord. Det er forbundet med å 

bli bestemt over, og har røttene sine tilbake til andre samfunnsforhold. Kravet til lydighet kom 

fra foreldre og voksenpersoner som ville at vi som barn skulle oppføre oss på bestemte måter 

og gjøre slik vi fikk beskjed om. Men det bærer i seg tvetydighet.  
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4.2.2 Krav om lydighet stopper dialogen 

Fenomenet lydighet, når det brukes som å stille krav om lydighet til andre mennesker, 

medfører gjerne at ørene lukkes for innspill fra den kanten. Å kreve lydighet er en måte å 

slippe forstyrrelse. Gjennom krav til lydighet unngår vi å få del i saksforhold som er 

forstyrrende i vår virkelighetsoppfatning. Den som krever lydighet, vil helst slippe å forholde 

seg til innspill fra den andre. 

 

Hensiktene som ligger bak det å kreve lydighet, kan være gode. Kravet til lydighet oppstår når 

vi vil slippe å bli uroet i noe vi holder på med, gjerne med gode formål. Hvem er det man 

krever lydighet av? Jo, det kan være av barn, eller av mennesker som vi opplever at forstyrrer 

det vi holder på med! Kravet om lydighet kan bare brukes overfor mennesker som på en eller 

annen måte er avhengig av oss. Når kravet er lydighet, så er relasjonen preget av manglende 

gjensidighet. Relasjonen åpner i realiteten ikke for en dialog der ulike perspektiv kan komme 

til uttrykk på likefot. Den som blir avkrevd lydighet kommer ikke til ordet på egne vilkår. Slik 

vil fenomenet lydighet fortone seg helt ulikt avhengig av hvem sitt perspektiv vi tar. 

 

4.2.3 Ureflektert lydighet er utrykk for manglende dømmekraft 

I en artikkel i Vårt Land, skriver Per Eriksen: Leve de ulydige.66 Det er en kommentar. Han 

knytter ondskap til at enkeltmennesker er lydige mot regler som myndigheter slutter seg til, 

uten å bruke sin egen dømmekraft. Det er de nasjonale prøvene som er utgangspunktet hans, 

men han peker på historiske hendelser og på aktuelle problemstillinger både nasjonalt og 

internasjonalt, når han trekker noen sammenhenger. 

  

”Verre er det at det er denne lydigheten og ansvars- fraskrivelsen som har muliggjort 

noen av de største forbrytelsene mot menneskeheten. For enhver forfølgelse, ethvert 

folkemord og ethvert terrorregime, er avhengig av alle de lydige. De som bare gjør det 

de blir bedt om. De som utfører sin lille bit av en oppgave. De som ikke vil en katt 

fortred, men som er nødvendige brikker i et spill.”67

 
66 Eriksen, P.: Vårt Land, 16.03. 2005 
67 Samme sted 
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Å være lydig i betydningen å gjøre som en blir bedt om uten å bruke egen dømmekraft, er å 

glemme at mennesker ikke kan være et middel for å nå et mål, ifølge Skjervheim. Å gjøre 

mennesket til et objekt for å oppnå et eller annet formål, blir et paradoks.  

 

”I Norge var det dessverre vanlige politimenn som adlød ordre for godt under krigen. 

Det er en av grunnene til at så mange norske jøder mistet livet, i motsetning til for 

eksempel i Danmark”.68

 

Ingen av oss er fritatt fra å bruke vår dømmekraft. Men vi kan oppleve oss overlatt til en 

kontekst der vi får valg mellom alternativer som er umulige. Da står vi overfor eksistensielle 

dilemma. Ingen mennesker er uberørt av en slik situasjon. Mange velger å være tause. 

 

4.3 Forstyrrelse 
 

4.3.1 Varhet for lydene fra et barn 

En nybakt mor, kan være bilde på en retning for oppmerksomhet. Hun er var for signal fra 

barnet. Hun utvikler sanser som er rettet entydig inn på lyden av barnets pust, enhver endring 

og tegn barnet gir fra seg. Barnet er ordløst, men mangler ikke evne til å gi uttrykk for det 

som trengs. Som mødre reagerer vi med nysgjerrighet på tegnene barnet gir. I begynnelsen 

kan vi ikke vite hva de ulike lydene og endringene betyr. Noe vet vi. Grunnleggende ting om 

næring, veksling mellom å være våken og å kvile, å få være inntil, at mye av det som kommer 

inn, skal ut. Resten lærer vi som mødre å forstå gjennom nitidig å tolke og tyde signalene fra 

barnet vårt. Vi kjenner igjen lyder og fakter, og vet av erfaring hva det er uttrykk for. Slik lar 

vi oss forstyrre dag og natt. Slik løser vi utfordringene i starten. Slik har våre mødre lært oss å 

kjenne. Vi lærer først og fremst i møte med det barnet vi har fått et ansvar for. I samspill med 

dette barnet lærer vi i grunnen det vi trenger å lære for å være gode nok foreldre. 

 

 
 

68 Samme sted 
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4.3.2 Barnet – en forstyrrelse 

Fenomenet forstyrrelse vil for de fleste av oss fortone seg som noe negativt. Vi liker ikke å bli 

forstyrret. Når jeg bruker ordet forstyrrelse i problemstillingen, er det med en annen valør. Å 

bli forstyrret fordi vi er på feil spor, kan være håpefullt. Når jeg som mor, overhører barnet 

som vil gi meg del i dagens opplevelse, fordi jeg er i full gang med organiseringen av neste 

dag, vil jeg tolke barnets røst som en håpefull forstyrrelse. Kanskje er jeg så heldig at jeg 

oppdager røsten i tide, så jeg får fortellingen før gråten, sinnet eller resignasjonen tar barnet. 

Tilliten som barnet gir og som vi voksne er heldige å få, utvikler seg, når vi som voksne viser 

oss å være tilliten verdig. Tilliten kommer altså til uttrykk som en forstyrrelse, sett fra mitt 

voksne perspektiv. Men forstyrrelsen er fruktbar for meg som voksen, fordi jeg er enig med 

barnet, når jeg får tenkt meg om. Tilliten fra barnet i dag er viktigere enn organiseringen av 

morgendagen. Jeg trenger forstyrrelsen som barnet gir meg.  

 

4.3.3 Mennesket – en forstyrrelse 

Slik er det mulig å forstå mennesket som det forstyrrende fenomen i tilværelsen. Menneske er 

et mål i seg selv. Mennesket kan ikke være et middel for å oppnå andre mål. Skjer det, er 

mennesket blitt et objekt. Dersom den erkjennelsen står i fare for å gå tapt, kan det nettopp 

være noen røster eller ”stille stemmer” som kan være den håpefulle forstyrrelsen. Motmakten 

vil jeg kalle de røstene, slik forfatteren Karen Christensen gjør i artikkelen De stille stemmer, i 

en av publikasjonene fra Makt- og demokratiutredningen 1998 – 2003.69

 

”Det er et af de centrale problemer i planleggingen af omsorgstjenesterne, at de ikke 

tager udgangspunkt i de menneskers stemmer, som er direkte involvert i dette felts 

praksis.”70

 

Karen Christensen reflekterer over de grunnleggende hensiktene med dagens offentlige 

omsorgstjenester. Hun er opptatt av å lytte til motmaktens stemmer. Det er slik hun omtaler de 

stille stemmene. Det er stemmene til dem som er de mest avhengige blant oss. Stemmene fins 

 
69 Isaksen, L. W. (red) Omsorgens pris, 2003, s. 44 
70 Isaksen, L. W. (red) Omsorgens pris, 2003, s. 41 
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i den praksis som utfører dette arbeidet. Er det noen forstyrrende røster i våre viktige oppdrag, 

så kanskje vi har muligheten nærmere enn vi vet. Noen forstyrrelser er som anelser og kan 

bare nå oss om vi orker å stoppe opp og lytte. 

 

4.3.4 Motmakten – en forstyrrelse 

Hvem vi lytter til og hvem vi ikke lytter til, kommer til å bli det avgjørende for om vi er i 

stand til å vinne ny forståelse. Kanskje aner vi at vi mister innsikt vi trenger ved å lukke 

ørene. Vi går glipp av vesentlige perspektiv fordi vi lytter til dem vi alltid har lyttet til! Hvem 

som snakker med hvem og hvor alliansene går er ikke uten betydning, selv om det kan være 

skjult for det blotte øyet. Hvem som er den overlegne og underlegne parten, og hvilke 

maktmidler som står til disposisjon kan utgjøre hele forskjellen, når det gjelder hvilke røster 

som skal få gjøre seg gjeldende.  

 

4.3.5 Forsvar mot forstyrrelse 

Forstyrrelse er et fenomen som defineres av den som opplever det. Hva slags forhold vi har til 

den eller de som forstyrrer oss, har antakelig stor betydning for hvordan det oppleves. 

Ubehaget ved forstyrrelsen står også i forhold til hva vi er konsentrert om og hvor viktig det 

er for oss. Er forstyrrelsen påtrengende kan vi kjenne oss både overveldet og truet. Instinktene 

til å beskytte oss er en normalreaksjon. I fagspråket innenfor psykisk helse, kaller vi det 

forsvarsmekanismer. Svært nyttige, men ikke bare. De kan også gjøre oss så redde at vi ikke 

tør å gå ut å se nærmere på hva nå denne forstyrrelsen egentlig var for noe mystisk. 

Forstyrrelser kan også vekke sinnet vårt så kraftig at vi kun ser den som brakte forstyrrelsen 

som en plage eller fiende.  

 

4.3.6 Kropp og organisme 

Symptom av fysisk art som feber, er et varselssignal. Vi er utstyrt med en mengde slike 

varselsignal i kropp og sinn. Har vi levd en stund, har noen av oss lært å lytte til slike signal, 

når det gjelder å stoppe opp eller å dempe farten. Bare på den måten kan vi få fatt i hva som 

skjer med oss. 
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Samfunnet vårt er også en kropp, fordi vi mennesker er av organisk materiale, så er de 

sammenhengene vi står i av samme slag. Vi hører sammen med hverandre. Vi kan prøve, men 

det er naivt å tro at vi kan være helt avskåret fra hverandre. Våre bidrag inn i fellesskapet vil 

vi også selv være berørt av fordi vi er del av sammenhenger vi ikke kan fri oss fra. Slik er vi 

alle berørt når varselsignalet går. 

 

4.3.7 Smerten – en forstyrrelse  

Ylva Eggehorn bringer inn et perspektiv som viser hvordan smerten kan være vår kontaktflate 

ut mot våre medmennesker. Smerten i vårt eget liv eller smerten som vi får del i gjennom 

andre, kan være en forstyrrelse som gjør oss i stand til å oppdage den andre som angår oss. 

 

”Jag lever i en kultur som söker smärtlindring till varje pris. Frånvaron av smärta är i 

vårt samhälle själva kriteriet på ett lyckligt, lyckat liv. Vi har glömt smärtans 

omisteliga funktion: att visa att det finns en annan, nogåt annat, utanför mig själv, som 

kan beröra mig. Smärtan i livets tjänst står vi främmande inför.”71

 

Hva kan da sette oss i forbindelse med hverandre? Ylva Eggehorn refererer til musikken sitt 

språk og nevner ord som resonans, eller klangbunn. Det står og faller med mottakerapparatet 

hos oss når vi er i posisjon til å gjøre en forskjell eller gripe inn.  

 

”Smärtan är vår beröringsyta mot värden, en känslighet som vi använder alltför lite 

av. Birger Normann skriver i dikten”Bered dig att möta din värld” att det inte är de 

andras stumhet som gör att vi inte hör dem, utan vår egen brist på resonans.”72  

  

4.4 Vi er ikke tidløse og upartiske tilskuere 
Vår dømmekraft er avhengig av at saksforhold og meninger kan brytes mellom mennesker. Vi 

må holde levende en debatt omkring de sakene vi alle er berørt av. Vi er de samme personene 

 
71 Eggehorn, Y.; (1986) Språk för en vuxen tro,  s. 51 
72 Eggehorn, Y.: (1986) Språk för en vuxen tro, s. 54 
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gjennom hele livsløpet, selv om det er lett å glemme hvor små vi var og hvor avhengige vi 

kan bli. Som mennesker har vi vært så små og vi kan komme til å bli så avhengige.  

 

Vi er sterke når vi erfarer å kunne påvirke og ha innflytelse. Midt i livet når krefter og 

pågangsmotet er stort, er det lett å glemme hvor små og hjelpeløse vi var den gang vi kom til. 

Likevel er vi samme person og bærer i oss minnet et sted i kroppen om hvor prisgitt vi var. 

Slik bærer vi i oss våre muligheter og begrensninger, sårbare og kraftfulle. 

 

Se den gamle kvinnen som er blitt dement. Avmektig, hjelpeløs og utsatt, det kan vi se og det 

er ikke usant. Men se henne når hun svinger seg i dansen til musikk og toner fra hennes 

storhetstid! Da ser vi noe annet som er like sant. 

 

Eller spedbarnet som sover stille og full av uskyld. Den samme kroppen fikk navnet ”sjefen i 

familien” da sulten gnagde eller mageknipet gjorde seg gjeldende.  

 

I livssyklusen viser dette seg på en måte som vi kan se og oppfatte som en felles forståelse. 

Kraften knyttet til å komme til utrykk er der vel på sitt vis hos de fleste av oss. Men evnen til 

å styre kraften varierer gjennom livet. Og kreftene er ikke de samme fra begynnelse til slutt. 

 

Sårbarheten vår er så iøynefallende i starten og avslutningen av livet. Når vi er på høyden i 

livssyklusen kan den se ut til å være fraværende. Men vi vet at selv det mest kraftfulle liv, er 

skjørt. Det er bare ikke synlig og vi glemmer det nesten når vi ikke blir minnet om det. 

 

Vi er med andre ord overlatt til hverandre og deltakere i hverandres liv gjennom å la oss 

engasjere i møte med hverandre, som et subjekt i møte med et annet subjekt. Da kan vi 

komme til å forstyrre hverandre, slik at vi oppdager perspektiv vi ikke ville ha fått øye på 

ellers. Vi deler like vilkår vi mennesker, i den forstand at ingen av oss kan stille oss utenfor 

og tro vi har en oversikt som er viktigere enn det å møte hverandre som meningsytrende 

subjekt. 
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”Men vår situasjon i verda er nettopp den at vi ikkje er upartiske og tidlause 

tilskodarar, men tidbundne og endelege deltakarar i historien”.73

 

4.5 Oppsummering 
Jeg har i dette kapittelet, gjennom refleksjon forsøkt å forstå varsling, lydighet og forstyrrelse 

som relasjonelle fenomen. Det innebærer at jeg har belyst dem fra ulike perspektiv. Det kan 

bli til hjelp for meg når jeg i siste del av analysen vil prøve å gjøre det tydelig fra mitt ståsted 

hvordan forstå fenomenet varsling i vårt norske arbeidsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Skjervheim, H. (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 109 
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5.0 Materialet fra en fortelling og en film 

 

5.1 En fortelling fra Mia Hallesby  
 

5.1.1 Bakgrunn 

Fra 1928 til 1969 kom det 6 bokutgivelser fra Mia Hallesby, etter søk i BIBSYS 25.05.04 

I 1928 kom boka Fortellinger for søndagsskolen, der Mia Hallesby har en medforfatter i Kitty 

Riddervold. I 1935 kom fortellingene Det største, med Mia Hallesby som forfatter. Den kom 

med nye opplag i 1936 og 1947. 300 fortellinger til bruk i arbeid blant barn og unge, kom 

første gang i 1937, og siden i nye opplag i 1942 og 1947. Boka 250 fortellinger for barn og 

unge, kom første gang ut i 1952 og siste gang i 1969, på Lutherstiftelsens forlag.  

Noen av bøkene er også oversatt til dansk. 

 

Fortellingene var lenge udiskutable for meg, på et irrasjonelt nivå. Spørsmålet jeg stilte var: 

Orker jeg å møte egne og andres reaksjoner, ved å problematisere disse fortellingene? Svaret 

mitt ble; det som er verdifullt blir ikke mindre verdifullt om tvetydighet får plass.  

 

Konseptet i fortellingene er at voksne vil lære barna etikk eller leveregler. Det er gode forsett. 

Det underlige er at det kun er barna som skal lære. De voksne framstår som feilfrie eller 

ferdige! En annen sak er at de voksne i fortellingene, tar Gud til inntekt for seg selv, slik at 

barnet blir stående alene. Jeg kommer tilbake til det. Mitt voksne møte med fortellingene til 

Mia Hallesby, har gjort meg oppmerksom på sammenhenger. Forståelsen av menneskelige 

fenomen som gjennomsyrer mange av fortellingene til Mia Hallesby, har en forankring i en 

tradisjon som hviler på en forståelse som preget samfunnet vårt sterkt i forrige århundre. Jeg 

tror den har overlevd i store referansegrupper. Ei av fortellingene til Mia Hallesby blir med 

som materiale i analysen. Den omhandler lydighet. 
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5.1.2 Presentasjon av fortellingen 

Fortellingen ”Den rette kjærlighet” er en del av det materialet jeg vil bruke. Den gir grunnlag 

for å belyse sider av fenomenet lydighet. 

 

32. Den rette kjærlighet.  

Tomas var glad i far. Hver ettermiddag stod han ved hagegrinden når far kom fra kontoret, 

og så snart han fikk øye på ham, bar det nedover veien like i fars armer. 

En ettermiddag satt Tomas på fars kne, som han så ofte pleide. 

”Du er visst svært glad i meg, du Tomas” sa far.  

”Ja, det er jeg.” 

”Men hvordan viser du at du er glad i meg?” spurte far. 

”Sånn,” sa Tomas og tok far om halsen og klemte ham ordentlig. 

”Det er bra,” sa far, som nesten mistet pusten; men kan du ikke vise det på annen måte?” 

”Jo da. Du skal få et eple av meg.” 

”Ja, men det eplet har jo du først fått av mor. Har du ikke andre måter?” 

”Jo da. Hvis det kom en hund og ville bite deg, skulle jeg jage den bort med en gang,” sa 

Tomas med en stolt mine. 

”Jeg er nok redd det ble meg som jaget hunden,” sa far. ”Jeg er jo sterkere enn deg. – Vet du 

ingen annen måte?” 

Tomas kunne i øyeblikket ikke finne på noe mer. 

”Så skal jeg si deg det,” sa far. ”Alle som vil være snille og gode, viser at de er glad i far og 

mor ved å være lydige. Hvis du er glad i meg som du sier, så må du alltid være lydig og snill, 

enten du er hjemme hvor far og mor ser deg, eller du er borte. Ikke være sur og gretten om du 

ikke får din vilje eller være uskikkelig på annen måte.” 

 Tomas så ned. Han husket hvor vrang han var like før middag, da mor bad ham rydde 

vekk lekene, som han hadde dratt utover. – Var det på den måten en skulle være glad i far og 

mor, da var det ikke så lett likevel. – Han satt og tenkte en liten stund. Så slo han armene om 

fars hals.  

”Far, jeg vil forsøke å være glad i deg på den måten.” 

”Det er godt, gutten min,” sa far, ”og da vet du nok en som vil hjelpe deg.” 
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Det visste Tomas, for far hadde ofte snakket med Tomas om hvor gjerne Jesus vil hjelpe alle 

til å bli snille og gode. 74

 

5.1.3 Tema til analysen 

Jeg vil fokusere på ordvekslingen mellom far og sønn, spesielt med hensyn på å få fatt i 

saksforholdet som står på dagsorden. Faren definerer et saksforhold på bakgrunn av det han 

har lagt merke til at Tomas gjør veldig ofte, nemlig venter ved hagegrinden. Han får bekreftet 

sin fortolkning av Tomas. Men så legger faren bort det saksforholdet som de var enige om, til 

fordel for et formål faren har med gutten. I analysen vil jeg drøfte det faren gjør etterpå, når 

han vender oppmerksomheten mot Tomas som person. Jeg vil analysere det ved hjelp av ”den 

treleddede relasjonen” som Skjervheim har gitt oss som et teoretisk verktøy. 

 

5.2 Filmen, Elina – som om jeg ikke fantes 
Filmen presenterer jeg ved hjelp av eget minne og ved hjelp av en filmomtale i tidsskriftet 

Zoom, utgitt av Svenska Filminstitutet75. 

 

5.2.1 Bakgrunn 

Jeg gir en presentasjon av den svenske filmen, Elina – som om jeg ikke fantes, som også er 

gitt ut på norsk. Filmen har flere perspektiv, og språkstriden er det perspektivet jeg vil legge 

vekten på her. Fra 1880 tallet startet svenske myndigheter et integreringsarbeid av den finske 

befolkningen og det først og fremst gjennom språket. De svenske myndighetenes prosjekt var 

å integrere en finsk befolkning. Språkopplæringen i skolen var måten det ble gjennomført. 

Undervisningen foregikk på svensk. Finsk ble et ulovlig språk. Intensjonen var å gi 

befolkningen forutsetninger for å delta i det moderne svenske samfunn.  Men måten det ble 

utført på, skapte vansker for alle av finsk opprinnelse. 

 

 
74 Hallesby, M.: (1946) 300 Fortellinger til bruk i arbeid blant barn og unge, s. 43 
75 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns. I: Zoom, 4/2002 
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”Den negativa konsekvensen av försvenskningen blev självförakt och kluvenhet hos 

många vilket i filmen tydligast formedlas genom Anton. Hemma är han inte bara 

finskspråkig utan också vänsterhänt. I skolan tvingas han bli svenskspråkig och 

högerhänt. Han är kluven i två motstridiga halvor.” 76  

 

Vi møter i filmen Anton, en av de finske skoleguttene. Elina som er filmens hovedperson, 

vekkes i sin solidaritet overfor Anton da hun ser at han behandles urettferdig. Elina er selv 

halvt finsk, gjennom sin far som var finsk. Og hennes kamp for rettferdig behandling av 

Anton, er også hennes kamp for sine røtter. 

 

”Att kämpa för sina rötter kräver mod och envishet. Elina möter ett förtryck som 

pågått i decennier – alltsedan Oscar II och regeringen utfärdade påbud om 

försvenskning av Norrbotten. Kungens  vilja var stark, och den ”förenade” sig 

dessutom med Guds vilja. En gång i tiden tillsattes nämligen biskopen, med kunglig 

förordning, till övervakare av försvenskningsprocessen – samt till länets översta 

skolchef.”77

 

Det er med andre ord et tungt prosjekt som er lagt ned over skoleverket i Nord-Sverige. 

Frøken Holm som vi møter i filmen har et vanskelig oppdrag å utføre i lojalitet overfor de 

svenske myndighetene. Hun har gjort oppdraget til sitt og ser en hensikt som motiverer henne, 

slik hun legger det fram for den nye læreren Einar. 

 

”Jag försöker uppfostra dessa ungar, jag försöker få dem lära sig tala och skriva 

svenska, de regler som gäller för att de ska bli en del av det moderna samhället”, 

försvarar hon sina hårda bestraffningsmetoder – som också förekommit i 

verkligheten.”78

 

 
76 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns. I: Zoom, 4/2002 
77 Samme sted, ingen sidetall. 
78 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns, uten sidetall 
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Frøken Holm oppfatter det til barnas beste det hun gjennomfører. Det skjer under tvang, 

kraftig kontroll og med krav til lydighet, for hensikten er så god. 

 

”Kanske tänker fröken bara på barnens bästa, på sitt oförståndiga sätt. Men hon 

tvingar barnen in i en verklighet som är främmande för dem. Barnen måste exempelvis 

lära sig texter och psalmverser utantill, utan att nödvendigtvis förstå innehållet. I 

uttalet tillämpas härmningsmetoden vilken ska utplåna deras egen ”olämpliga.” 

dialekt.” 79

 

Slik blir også Elina sitt opprør en kamp med alle odds imot seg. Men for henne dreier det seg 

også dypest sett om hennes egen finske identitet, en identitet hun deler med Anton.  

 

Den nye læreren Einar som kommer inn i filmen representerer en mellomposisjon, som både 

lytter til Frøken Holm og til Elina. Han viser seg nysgjerrig interessert i de menneskene han 

møter, men erfarer at det er lite han kan gjøre selv for å hjelpe. 

 

”Fröken tillhör den äldre generationens lärare vars hållning till reglerna var oerhört 

ambitiös; hon agerar efter politiska beslut. I lärarrummet utstrålar hon verklig stolthet 

när hon visar Einar väggtavlan med undervisningsschemat. Hon kallar den för ett 

livsverk och symbolen för deras uppdrag; att skapa ordning i ödemarken.”80

 

Oppdraget som Frøken Holm har fått, innebærer at den finske befolkningen gjennom å lære 

seg det svenske språket skal få tilgang på det moderne livet som var i ferd med å vokse fram i 

Sverige midt på forrige århundre. I ryggen for dette oppdraget har hun både svenske 

myndigheter og biskopen. 

 

 
79 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns, uten sidetall 
80 Samme sted, ingen sidetall 
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5.2.2 Filmen – kort fortalt 

Elina bor sammen med moren og to småsøsken i Nord-Sverige på 50-tallet. Faren hennes er 

død. Men, i Elina sin verden er han fortsatt høyst levende. Hun fører dialog med ham, særlig 

når hun er ute på myra, der de delte mange opplevelser, hun og han. Hun er stolt av ham og 

vil likne ham. Han var finsk og han var egenrådig og modig.  

 

Familien er fattig og mora har et krevende arbeid knyttet til å få hverdagen til å henge 

sammen for sine. Elina gleder seg veldig til å begynne på skolen igjen etter å ha vært syk 

lenge. Endelig skal hun få leke med vennene sine igjen og spise varm skolelunsj hver dag! 

 

Frøken Holm er meget streng, og tillater ikke at barna snakker finsk på skolen, til tross for at 

enkelte ikke forstår svensk. En av guttene i klassen som kun taler finsk og heller ikke forstår 

svensk, blir en dag straffet med å bli fratatt sitt varme lunsjmåltid fordi han søkte hjelp hos 

Elina til å oversette fra svensk til finsk, for å forstå. Elina behersker begge språk. 

Elina synes det er dypt urettferdig at kameraten ikke får mat. Hun gir ham sin mat, noe frøken 

Holm ikke aksepterer. Så når frøken Holm plasserer tallerkenen tilbake hos Elina, så viser 

Elina sin solidaritet med Anton ved å nekte å spise sin lunsj.  

 

”I matsalen serveras barnen ärtsoppa. När Elina ser den olycklige Anton som inte fått 

en bit att äta, ger hon honom sin egen mat. Men fröken hämtar genast tillbaka 

tallriken. Hela eftermiddagen tvingas Elina sitta i matsalen som straff för att hon inte 

ätit upp sin mat”81

  

I dette bildet hører det med at Elinas mor er avhengig av skolens velvilje. Det betyr at hun er 

avhengig av forholdet til Frøken Holm. Moren kommer derfor til å bebreide datteren for sin 

opprørske oppførsel og irettesette henne når hun etter hvert får vite om Elina sin stahet. Og 

hun tvinger Elina til å be frøken Holm om unnskyldning. Det vil ikke Elina. 

 

 
81 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns. I: Zoom, 4/2002 
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”Nästa dag äter Elina köttbullar med god aptit. Då går fröken förbi och menar att all 

sorts mat bör duga åt fattiga som är beroende av det sociala. Med en känsla av 

förnedring rusar Elina ut ur matsalen och sätter sig på skoltrappan. Senare på dagen 

vill fröken att Elina ska be henne om ursäkt. När Elina vägrar, kallar hon henne elak 

och otacksam, presis som sin far.”82

 

Til skolen ankommer den nye læreren Einar som i møte med barna er nysgjerrig og 

interessert, og det første som skjer er at han prøver å uttale gloser på finsk med hjelp fra de 

finske barna. Han blir raskt irettesatt av Frøken Holm som forteller med snerpet munn at her 

på skolen er språket svensk! 

 

Kampen som utspilles mellom Frøken Holm og Elina er en svært ulik kamp. Elina taper på 

den ene arenaen etter den andre og hun er dypt ulykkelig og ensom i sin utholdenhet. Hun 

mister sympatien hos både sin søster Irma, sin mor og hos mange av elevene.  

 

Elina søker til slutt ut på myren der hun opplever samhørigheten med sin far. Frøken Holm, 

gir opp Elina i sin hjelpeløshet og forlater henne der ensom. Men søsteren Irma oppfatter 

alvoret i situasjonen og får fatt i moren deres. Når de finner henne er hun sunket dypt allerede 

i ett av myrhullene og det står om livet. Der finner moren henne. Mens de venter på hjelp og 

moren hjelper henne å holde motet oppe, får også moren del i Elinas innestengte fortvilelse.  

 

”Under tiden får mamman höra om Elinas sorg vars djup hon aldrig anat. Först nu är 

hon nära sin dotter och ger tröst. Sedan kommer Irma och Einar som bär med sig en 

stor väggtavla med skolans undervisningsschema. Med dess hjälp lyckas mamman 

rädda Elina.”83

 

Det er Einar som løfter ned undervisningsskjemaet fra lærerværelset og bruker det som 

redningsplanken på myra der det står om livet til Elina. I nøden var dét en planke å bruke. 

 
 

82 Samme sted 
83 Vikman, Kirsi,Elina – som om jag inte fanns, Zoom 4/2002 
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”I slutet av filmen plockar Einar ner tavlan med undervisningsschemat från väggen. 

Han tar med sig den till myren där den också blir kvar. Frökens ”livsverk” blir då ett 

redskap som används för att rädda Elina – människans liv är viktigare än politiska 

beslut.”84   

 

Det var undervisningsskjemaet som var symbolet på Frøken Holm sitt dype engasjement og 

oppgave. Det var også det mest håndfaste symbolet på øvrighetens intensjoner for å skape 

orden i ødemarken. Men det samme skjemaet ble muligheten for Elina, som redningsplanke. 

 

Frøken Holm innser sin hardhet og upåvirkelighet i møte med Elina. Både søsteren til Elina 

og klassekammeratene ser ut til å ha oppdaget noe eller lært noe av Elina. 

 

”Kort efter lämnar fröken Holm sin hårda yrkesroll och blir en människa som inser 

nödvändigheten av en förändring. Hon sätter sig på skoltrappan bredvid Elina och ber 

om förlåtelse. Sedan ber hon Elina gå upp till matsalen så att hon ska bli stor och 

stark. Elina tar stegen upp, mot ett samarbete och ömsesidig respekt.”85

 

Elinas sorg over far sin er et perspektiv i filmen som jeg ikke går inn på, men filmen avsluttes 

ved at Elina og hennes mor har vært på graven og tatt avskjed. De går derfra med åpenhet mot 

livet som nå kan komme. 

 

5.2.3 Tema til analysen 

I filmen ser vi Elina sin umiddelbare reaksjon på den urettferdige behandlinga av sin 

klassekamerat Anton. Jeg fortolker hennes rolle som en varslerrolle i en kontekst der hennes 

muligheter til å nå fram er meget begrenset.  

 

På den andre siden har vi frøken Holm som representant for de svenske myndighetene, men 

som også i egen person har en autoritær stil som vel ikke var uvanlig i den tidsepoken. 

 
84 Samme sted, uten sidetall 
85 Samme sted, uten sidetall 
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Det jeg vil ta med til analysen fra dette materialet, er på den ene siden rollen til frøken Holm. 

Hun har et oppdrag å utføre fra både sekulære og profane myndigheter, og hun er svært lojal. I 

tillegg har hun tatt innover seg oppdraget og gjort det sitt livsverk.  

 

Relasjonen mellom frøken Holm og Elina, er i filmen en personifisering av en spenning 

mellom ulike forståelsesmåter. Dette materialet vil jeg analysere ved hjelp av teoretiske 

perspektiv fra Skjervheim. Jeg tar utgangspunkt i at varsling er en muliggjørende forstyrrelse i 

en kontekst hvor objektiveringen av den finske befolkning foregår under dekket av et godt 

formål.  
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6.0 Varsling – kontekstuelt betinget 

 

Jeg har tatt stilling i diskusjonen omkring definisjonen av varsling. Med støtte i blant annet 

Munnkurvrapporten, har jeg valgt å ta utgangspunkt i en forståelse av varsling som sier at 

varslingen oppstår i en kontekst der uenighet eller ytring om kritikkverdige forhold av ulike 

grunner ikke er ønsket. 

  

6.1 Varsling oppstår når ytringen møter motbør 
Varsling kjennetegnes ved et saksinnhold som er blitt vanskelig å bære fram, innenfor den 

lokale konteksten som varsleren hører til. Det omhandler i første rekke klimaet eller kulturen i 

den konteksten som varsleren er en del av. Budskapet er ikke av det slaget virksomheten 

ønsker seg.  

 

”Munnkurv og varsling fremstår som relasjonelle fenomen, organisatorisk og 

individuell atferd som først og fremst er kontekstuelt betinget.”86

 

Varsling er et begrep som i løpet av få år har fått stor oppmerksomhet, også i media, og kan 

tolkes på flere måter. Det omhandler hvilken vinkel vi ser det fra. Det normale er at 

kritikkverdige forhold rettes opp av dem som kan gjøre noe med det, umiddelbart. Men når 

den som sier ifra, blir forsøkt stoppet på direkte eller indirekte måter, da oppstår en 

varslingssituasjon. Det viser seg at det er stor risiko forbundet med å si ifra om kritikkverdige 

forhold, hvis organisasjonen motsetter seg å ta inn over seg varslerens budskap. Aktuelle 

saker i media er overtydelige i så måte. 

 

Hvilke perspektiv vi legger vekt på, avgjør hvordan vi forstår fenomenet. Overlege Axel 

Wannag ved Arbeidstilsynet beskriver varsling på denne måten.  

 

 
86 Hetle, A.:(red) (2005) Munnkurv og varsling, s. 11 
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”Ingen som ”sier ifra”, er i utgangspunktet en varsler. Det er organisasjonen rundt, 

som ved sin håndtering av det budskapet som blir lagt fram og behandlingen av den 

som har ”sagt fra”, som gjør personen til en varsler – eller til en helt.”87

 

Det er i tråd med Hetle sitt perspektiv på Varsling i Munnkurvrapporten som omhandler 

kjennetegn ved organisasjoner som blir tause.88 Organisasjoner som bidrar til at medarbeidere 

av ulike årsaker velger å være tause om kritikkverdige forhold, er organisasjoner som ikke er i 

stand til å lære av egne feil, ifølge Hetle.  

 

”Organisasjoner som avviser eller underkjenner kritikk karakteriseres av forskjellige 

tydelige trekk. Kanskje det tydeligste er deres bruk av begrepet lojalitet.”89

 

Hun peker på at bruken av begrepet lojalitet er et kjennetegn på om en organisasjon er en 

lærende virksomhet eller en virksomhet som fremelsker taushet hos sine ansatte.  

 

6.2 Ytringsfriheten hos ansatte 
Rapporten Ansattes ytringsfrihet, har vært ute på høring våren 2006, fordi det viser seg å være 

nødvendig å styrke ytringsfriheten i ansettelsesforhold.90 Jeg vil forsøke å legge innhold i 

begrepene ytring og varsling, utfra publikasjonene jeg har nevnt i min forskningskontekst. 

 

 ”Ytringsfriheten omfatter adgangen til å uttale seg og å uttrykke seg.”91  

 

Det kan omhandle både verbale og non – verbale ytringer, som blant annet demonstrasjon og 

streiker. Ytringsfriheten innebærer at meningsinnholdet92 skal gis adgang til å komme til 

uttrykk. Det vises til den klassiske ytringsfriheten som betyr at den enkelt skal være fri til å 

 
87 Wannag, A.: (2004) Kronikk: Varsleren – livsviktig rolle og livsfarlig skjebne 
88 Hetle, A. (red) (2005) Munnkurv og varsling, ss 85 - 94 
89 Samme sted, s. 85 
90 Ansattes ytringsfrihet, (2005) 
91 Samme sted, s. 13 
92 Ansattes ytringsfrihet, (2005), s. 13 
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meddele seg på egne vegne. I ansettelsesforhold vil ytringsfriheten omfatte uttalelser på 

arbeidstakers egne vegne, og det vil omfatte arbeidstakerens deltakelse i den offentlige debatt 

innenfor eget og virksomhetens fagfelt.93

 

”Ytringsfriheten står sentralt i det demokratiske samfunnet og er beskyttet ved lov. 

Ytringsfrihet i form av fri presse er kjennemerket på et samfunn som anerkjenner at 

maktutøvelse må skje på måter som er i overensstemmelse med menneskerettigheter og 

grunnleggende respekt for individets ukrenkelighet”.94

 

Friheten til å ytre seg er en demokratisk rettighet. I arbeidsforhold hviler sikkerheten på at 

signal om feil eller svikt får gå trygt gjennom systemene i virksomheten. Heri ligger 

kvalitetssikringen. Munnkurvrapporten viser til materialet de har fått tilgang til gjennom sin 

undersøkelse. 

 

”Dette materialet er svært interessant fordi det viser hvor sentralt livet på 

arbeidsplassen er for at det skal være trygghet for ytringer. Ytringer og 

tilbakemeldinger om forhold som ikke stemmer, svikt i systemer og hos personer, er 

den egentlige kvalitetssikringen for pasienter og pårørende.”95  

 

Slike ytringer som sikrer muligheten til å rette opp feil og ta ansvar for svikt som skjer er i 

slekt med det å varsle. Det finnes flere måter å definere varsling. I rapporten fra Arbeids- og 

sosialdepartementet som omhandler ytringsfriheten i ansettelsesforhold, beskrives varsling på 

denne måten. 

 

”Med varsling menes de situasjoner der arbeidstaker sier fra om kritikkverdige 

forhold på egen arbeidsplass. Det engelske uttrykket ”whistleblowing” er synonymt 

 
93 Samme sted, s. 14 
94 Hetle, A.: (red) (2005) Varsling og munnkurv, s. 1 
95 Hetle, A.: (red) (2005) Munnkurv og varsling, s. 5 
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med ”varsling”…….Varsling er en særlig situasjon der spørsmålet om ansattes 

ytringsfrihet kommer på spissen”. 96

 

En ytring er kjennetegnet ved et meningsinnhold. Varsling ser ut til å være kjennetegnet ved 

at meningsinnholdet i ytringen har trange vilkår i den konteksten der den bæres fram. 

Saksinnholdet i budskapet er av ulike grunner ikke ønsket hos dem som har beslutningsmakt i 

virksomheten.  

 

6.3 Kritikkverdige forhold 
Rapporten Ansattes ytringsfrihet som jeg viser til her, gir eksempel på kritikkverdige forhold. 

Rapporten omhandler ansattes ytringsfrihet, og omfatter alle typer virksomheter. Det går fram 

av eksemplene. 

 

”Med kritikkverdige forhold menes her konkrete handlinger eller praksis som er i strid 

med lov eller etiske normer. Det kritikkverdige kan relatere seg til alle slags forhold: 

For eksempel korrupsjon, innsidehandel eller annen økonomisk kriminalitet, fare for 

pasienters liv og helse, dårlig fysisk eller psykisk arbeidsmiljø som ikke oppfyller 

kravene i arbeidsmiljøloven, dårlig samarbeidsklima på arbeidsplassen, forurensende 

utslipp til miljøet, misvisende markedsføring, miljøskadelige produkter eller illojalitet 

overfor kontraktspartnere.”97  

 

Dette dreier seg altså om alt fra straffbare forhold i den ene ytterkanten, til forhold som er i 

strid med etiske standarder i virksomheten eller andre etiske normer.98  

Det er ikke et klart skille mellom varslingssituasjoner og situasjoner der arbeidstakere deltar i 

faglig eller politisk debatt, ifølge rapporten. Uttalelser som omhandler forhold som kan 

forbedres uten at de er ulovlige, spør de seg om også skal regnes som varsling.  

 

 
96 Ansattes ytringsfrihet, (2005) s. 14 
97 Ansattes ytringsfrihet, (2005) s. 15 
98 Samme sted, s. 15 
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”Det kan hevdes at det bør betraktes som varsling hvis en arbeidstaker er uenig i sider 

ved virksomhetens organisering eller drift, for eksempel synspunkter knyttet til 

nedskjæringer, omorganiseringer eller budsjettmessige prioriteringer fra ledelsens 

side.”99

 

Begrunnelse for å ta dette med som varsling, er ifølge rapporten at følgene av slike 

beslutninger kan være kritikkverdige utfra etiske eller juridiske normer.  

 

Resonnementet i rapporten Ansattes ytringsfrihet, når det gjelder varsling, munner ut i en 

klargjøring av hensikten med eventuelle nye tiltak for å styrke ytringsfriheten. Det er to ting 

rapporten presiserer. 

 

”Et formål med nye tiltak bør nettopp være å forhindre gjengjeldelser, og at tiltakene 

skal bidra til at legitime ytringer om kritikkverdige forhold inngår som en del av 

virksomhetens kommunikasjonsstruktur og ikke betraktes som konfliktskapende 

avvik.”100

 

Hva som er legitime ytringer om kritikkverdige forhold, omhandler forståelsen av hva en 

ytring er. Innledningsvis i dette avsnittet pekte jeg på hva som kreves for å kalle det en ytring. 

Budskapet i ytringen må ha et meningsinnhold. Meningsbærende ytringer har med saken å 

gjøre. 

 

6.4 Oppsummerende tema til analysen 
Jeg har i dette kapittelet presisert at jeg har tatt stilling til hvordan jeg fortolker varsling som 

fenomen. Ytringen om kritikkverdige forhold blir en varsling idet konteksten betakker seg og 

vender fokuset på varsleren som person for å slippe å forholde seg til saksforholdet som bæres 

fram. Definisjonen av hva som er legitime ytringer om kritikkverdige forhold og hva som er 

konfliktskapende avvik, er det opp til virksomheten eller organisasjonen å definere. Når 

organisasjoner eller virksomheter lar hensynet til oppdrag eller formål, veie mer enn hensynet 
 

99 Samme sted, s. 15 
100 Ansattes ytringsfrihet, (2005) s. 17 
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til menneskene som er involvert i virksomheten, står vi overfor organisasjon er utsatt for å 

skape varslere. 
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7.0 Organisasjoner som blir tause 

 

Jeg har i forrige kapittel presisert min forståelse av varsling som kontekstuelt betinget. I dette 

kapittelet har jeg hentet materialet fra Munnkurvrapporten, fordi jeg syns det er interessant å 

legge merke til Hetles skildring av organisasjoner som utvikler taushet. Hun er redaktør for 

rapporten og har skrevet kapittel fem, som jeg presenterer her. 

 

7.1 Kjennetegn på organisasjoner som blir tause 
En organisasjon som utvikler taushet omkring kritikkverdige forhold, beskriver Hetle som en 

organisasjon som ikke er i stand til å lære av egne feil og kalles en ikke-lærende organisasjon.  

 

”Organisasjoner som avviser eller underkjenner kritikk karakteriseres av forskjellige 

tydelige trekk. Kanskje det tydeligste er deres bruk av begrepet lojalitet”.101

 

Hun beskriver hvordan lojalitetsbegrepet brukes synonymt med lydighetsbegrepet. Å være 

lojal innebærer å unngå å eksponere uenighet.  Man må være enig i virkelighetsoppfatningen 

til organisasjonen. Å synliggjøre uenighet er uttrykk for manglende lojalitet. Hetle definerer 

tre typer organisasjoner, som har fellestrekk. Rapporten omtaler disse som Klonede 

organisasjoner, Redde organisasjoner og Det nytter ikke likevel – organisasjonen. 

 

7.2 ”Klonede organisasjoner” 
 

”Klonede organisasjoner er organisasjoner som utvikler seg ved å rekruttere inn 

tanker, ideer og personer som er helt like de som er der fra før. Er de i utgangspunktet 

ikke like, sosialiseres de til å bli like.”102

 

 
101 Samme sted, s. 85 
102 Samme sted, s. 86 
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Kulturen i organisasjonen kan oppleves trygg å være en del av, men det kan være risikofylt å 

ta til motmæle. Alternative tanker som målbæres, kan føre til sensur. Denne type organisasjon 

beskytter seg mot kritikk ved å skape skiller mellom oss og dem. Da kan varsling ha en 

paradoksal virkning.  Å støte ut uenighet, blir en bekreftelse på at ”vi har rett” og slik kan 

organisasjonen konsolidere seg.  

Organisasjoner som fortsetter å beskytte seg på denne måten mot nye tanker, vil før eller 

siden stivne og dø av seg selv. Utsettes denne type organisasjon for ekstern evaluering, er det 

en strategi å underkjenne fagligheten til de som kommer med kritikk. Å bortforklare kritikk er 

en forutsetning for å bevare trygghet knyttet til det bildet av virkeligheten som rår grunnen i 

organisasjonen. Bortforklaringene brukes overfor både interne og eksterne kritiske røster.  

 

”I de klonede organisasjonene som ser på seg selv som organisasjoner basert på 

menneskesyn og/eller verdigrunnlag, begrunner man for eksempel marginalisering, 

mobbing, trakassering, utstøting av medarbeidere med alternative syn, som en 

nødvendighet for den faglige aktiviteten ved institusjonen”. 103

 

Brukere i slike organisasjoner kan hente god hjelp av arbeidet som foregår, men det er vanlig 

å finne mange ”lik i lasten”. Organisasjonen overlever ved å marginalisere, stigmatisere og 

ufarliggjøre kritikk som ikke passer med den rådende oppfatningen av virkeligheten. 

Organisasjonen overlever ved å stenge ute tanker som avviker fra det man har samlet seg om. 

En varsler må med nødvendighet støtes ut, og den milde formen er den tilsynelatende 

frivillige tilbaketrekningen. Motkreftene som settes inn mot personer som stiller spørsmål ved 

grunnleggende forhold ved virksomheten, er sterke.  

 

”Slike organisasjoner er motpoler til lærende organisasjoner. De har et sterkt 

konformitetskrav, liten evne til å ta opp i seg endrede betingelser eller endringer i 

omgivelsene”.104

 

 
103 Samme sted, s. 86 
104 Samme sted, s. 87 
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7.3 ”Redde organisasjoner” 
Måten kritikk håndteres i såkalte ”redde organisasjoner”, likner ifølge rapporten på det som 

skjer i såkalte ”klonede” organisasjoner. Det er ingen åpenhet for kritikk. Måten å avvise 

kritikken kan variere. 

 

”Her er en organisasjonskultur hvor medlemmene har lært at det er farlig å eksponere 

uenighet og kritikk. Man vet hva som lønner seg og hva som straffer seg internt av 

atferd. Man kjenner til historien om hva som skjedde med folk som ulykkeligvis tok opp 

kritikkverdige sider. Denne lærdommen er erfaringsbasert, den deles av de ansatte, og 

den henger i veggene. Du lærer deg ganske kjapt hva andre mener er det som lønner 

seg og det som straffer seg. Dette er organisasjoner som vanligvis har høyt 

angstnivå.”105

 

I følge rapporten er det vanlig i slike organisasjoner at det er forbundet med risiko å gjøre feil. 

Tabbekvoten er lav. Organisasjonen nyttiggjør seg ikke av feil, fordi feil er farlig. Man skal 

ikke vise fram at man gjør feil og folk vil forsøke å unngå å være synlige i den kulturen. Nye 

forslag og ideer oppfattes som kritikk.  

 

”Fremmer man kritikk, får man hodet hugget av, og det gjør man faktisk bare en gang, 

så har man lært. Da ligger man lavt.”106

 

”Redde organisasjoner” er først og fremst preget av taushet. I det offentlige rom i slike 

organisasjoner er det ingen åpen dialog der motsetninger får komme til uttrykk. Kritiske eller 

motsetningsfylte ytringer tillates ikke der. I det offentlige rom uttrykkes den offisielle 

enigheten. Det gir grobunn for framvekst av subkulturer.  

 

”Kritikk og misnøye lever i lukkede rom i form av frustrasjoner og 

elendighetsbeskrivelser. ”Kos med misnøye”, har noen kalt en slik kultur, men vi tror 

 
105 Samme sted, s. 87 
106 Samme sted, s. 87 
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det er å ta for lett på fenomenet. Det er ikke bare å kose seg, det er faktisk også for å 

ha noen å dele frustrasjoner med på et sted hvor det ikke er farlig.”107

 

Det fins ulike navn på slike fenomen. I helsesektoren kalles det ”skylleromssnakk” eller 

”korridorprat”. Fenomenet uttrykker behovet for å være trygg på å ytre seg uten å utsette seg 

for risiko. Utsagn etter fellesmøter i det offentlige rom starter gjerne slik: ”Jeg skulle ha 

sagt…” Uenigheten ble vanskelig å ta fram av grunner det er komplisert å sette ord på. Slike 

kulturer garanterer ikke for kollegastøtte når en er i det offentlige rom. 

 

”Selv om man opplevde at man var enig på subkulturnivå før man tok opp saken, bør 

man ikke regne med at subkulturen konverterer til støtte i det offentlige rom. 

Subkulturtilhørighet er overhodet ingen garanti for at du får offentlig støtte i en 

situasjon hvor du er i en konflikt”.108  

 

Mange erfarer å bli stående alene i det offentlige rommet, dersom en fremmer kritikk. 

Risikoen ved å støtte en kollega som reiser kritikk, innebærer vanligvis at en blir plassert i 

samme bås som den som reiste kritikken. Organisasjonene går glipp av medarbeidernes 

skapende evner og nytenkning som vokser fram i praksisfeltet. Gode ideer og forslag til 

endring som følge av praksiserfaring, ser man lite til i disse kulturene.  

 

”I slike organisasjoner settes det nok en gang likhetstegn mellom enighet og lojalitet. 

Både klonede og redde organisasjoner er dårlige læringsmiljøer. Fagdialogen basert 

på uenighet, den såkalte akademiske dialog, hvor målet er å fremme fag og utvikling, 

er totalt fraværende”.109

 

Munnkurvrapporten omtaler slike organisasjoner som autoritære. Det begrunnes med at 

organisasjonen i praksis ikke tillater synspunktene fra andre enn dem som bestemmer. Det 

kommer ikke til uttrykk gjennom åpenbare forbud eller klare beskjeder. Det er skjulte 

 
107 Samme sted, s. 88 
108 Samme sted, s. 88 
109 Samme sted, s. 88 
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mekanismer som den ansatte som prøver å reise kritikk, først og fremst lærer gjennom 

erfaring.  I ”redde organisasjoner” er det vanlig at ansatte som kan slutte, gjør det. Men ikke 

alle har valgmulighet på arbeidslivets arena. 

 

”For mange mennesker er ikke valgmuligheten å gå fra Telenor til Netcom, men 

valgmuligheten 

1) å være taus i en organisasjon hvor du kan få lov til å bruke fagligheten din, eller 

2) være tydelig i en organisasjon, og komme opp i konflikt, eller 

3) gå ut av organisasjonen og der finnes det ikke en alternativ arbeidsplass.”110 

 

Disse dilemmaene er en vesentlig del av virkeligheten som ligger til grunn for rapporten. Ikke 

bare den eller de som varsler, rammes. Måten det rammer de ansatte, er ikke uten videre 

åpenbare for dem som ikke har erfart det. Ansatte forteller at det berører verdighet, 

selvrespekt, anseelse og opplevelse av egenverd. Rapporten skildrer sykepleiere som taper 

verdighet gjennom karrierer der de blir brakt til taushet. I organisasjoner preget av angst, står 

også vitnene overfor vanskeligheter. Å være taus når alternativene koster for mye, fører til 

eksistensielle dilemma for den enkelte sykepleier.  

 

7.4 ”Det nytter ikke likevel – organisasjonen” 
Å velge taushet fordi det ikke nytter å si fra, er nok den vanligste grunnen, i følge rapporten.  

 

”Det er ikke farlig å si sin mening i slike organisasjoner, men det er til ingen nytte. 

Åpenhetskulturen bærer ingen frukter. Det beste er å leve fra dag til dag med en tro på 

at det er bedre å gjøre sitt beste i forhold til pasientene, enn å opponere med 

tilstandene uten at det fører til endring.”111

 

Å tilpasse seg og å gjøre så godt man kan innenfor rammene en har innflytelse på, er en 

strategi. At det er uansvarlig, setter sykepleiere i eksistensielle dilemma. 

 
 

110 Samme sted, s. 89 
111 Samme sted, s. 89 
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”Trøsten ligger i at man i alle fall tilfører pasienten noe. Pasientens takknemlighet, og 

pleiers opplevelse av å gjøre så godt som mulig, blir premien.”112

 

Organisasjoner som er preget av at det ikke nytter å reise kritikk eller uenighet, er ikke 

kjennetegnet ved at det er risikofylt å si fra. Det har bare ikke noe for seg. Kulturen er 

vanligvis ikke preget av konflikt, i motsetning til de to andre organisasjonene som er 

kjennetegnet ved at konfliktene er lukket inne.  

 

7.5 Varsling er risikofylt 
Presentasjonen av de tre kategoriene organisasjoner har det til felles at de fremelsker taushet 

hos sine ansatte. Å bryte tausheten slik at uenighet og kritikk kommer til uttrykk, blir da å 

varsle. Hetle legger løfter oppmerksomheten bort fra personen som varsler. Samfunnets blikk 

har lenge nok hvilt på den enkelte med spørsmål som ”Hva er det med deg?” 

Personfokuseringen er et av kjennetegnene på kulturer som fremelsker taushet. 

 

”Personer som av en eller annen grunn tør å løfte lokket av, er ikke ensartede. Det 

avhenger av hvilken type saker man ønsker å ta opp, synliggjøre og problematisere. 

Det er mange forskjellige typer varslere. Man kan kalles en varsler fordi man tar opp 

et internt arbeidsmiljøproblem som er sterkt uønsket. Man kan ta opp et problem som 

går på dårlig behandling av klienter, pasienter, brukere. Man kan ta opp 

produktkvalitet som er for dårlig, og man kan for eksempel ta opp uønskede 

økonomiske disposisjoner.”113

 

Saker som blir løftet fram som kritikkverdige, vekker i slike organisasjoner behovet for å 

fjerne kritikk eller ubehagelige opplysninger, gjennom for eksempel å underkjenne den. En 

svært effektiv måte er å sette søkelyset på personen. Oppmerksomheten om saksforholdet blir 

borte når en setter personen i et dårlig lys. Det er en effektiv strategi.  

 

 
112 Samme sted, s. 89 
113 Samme sted, s. 89 - 90 
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”Det blir personen som marginaliseres, som underkjennes, som stigmatiseres, som 

skyves ut fordi de er budbringere av et dårlig budskap for organisasjonen. Slike 

personer opplever fort at de ikke er i en budbringersituasjon, men i en 

konfliktsituasjon.”114

 

Materialet forteller om personer som har vært utsatt for strategier som trakassering, mobbing, 

fratakelse av selvfølelse og verdighet.  

 

”De opplever ikke å være i en sakskonflikt, men begynner snart å oppleve at de er i en 

situasjon hvor de som enkeltindivider gjøres oppmerksom på at de er uønsket. De 

opplever sinne, frustrasjon, skuffelse og fratakelse av verdighet.”115

 

Hetle går grundig inn i hva som kan skje med personen som varslet, både på det mentale 

planet, sosialt og kollegialt i en slik prosess, både på arbeidsplassen og i det sosiale livet. 

Ringvirkningene er mange og har en tendens til å forsterke hverandre. I det offentlige rommet 

på arbeidsplassen, blir varsleren stående alene. Behovet for å bli forstått hos noen, kan føre til 

at personen utmatter sine omgivelser. Omgivelse både i arbeidet og privat blir redde for 

smitteeffekten, og trekker seg gjerne unna.  

 

”Det som skjer er at man redefinerer en person fra en kollega med sterke meninger 

som tør si fra, til en kollega som blir et problem. Han eller hun blir 

arbeidsmiljøproblemet.”116

 

Hetle spør seg hva som gjør at vi tolererer at personer som tar slike avgjørende viktige roller 

som bærere av kritikk og uenighet, skal måtte betale så stor omkostninger i sitt eget liv. Hun 

reflekterer over hvordan vi tolker og forstår ytringsfrihet og demokrati, og hvordan vi selv 

praktiserer det. Hva hindrer oss i å håndtere og leve med uenighet og kritikk i vår egen 

 
114 samme sted, s. 90 
115 Samme sted, s. 90 
116 Samme sted, s. 91 
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organisasjon. Hun erkjenner hvordan vi fristes til å velge ”husfreden” framfor å ta kostnader 

ved å bære fram kritikk eller støtte det kritiske perspektivet. 

 

”Spørsmålet er hvilken type medbestemmelse, hvilken type demokrati er det reelt sett 

vi har i arbeidslivet. Kanskje må vi komme til den konklusjon at vi har en stor del av 

vårt arbeidsliv som ikke er skapt for å kunne ta kritikk. Og da må vi spørre: Hva vil vi 

råde en varsler til å gjøre i en slik organisasjon? Det blir et moralsk dilemma om 

konklusjonen blir: Det er så omkostningsfullt at det er bedre å holde munn.”117

 

Det er utfordrende for vårt demokrati at ansatte gjør slike erfaringene her i Norge på våre 

arbeidsplasser. Forfatteren peker på at det er fellestrekk ved organisasjoner som ikke bruker 

anledningene de får, til å lære av konstruktiv kritikk. I stedet forsøkes det å få budbringeren 

av kritikkverdige forhold til å være stille. 

 

”Felles for mennesker som eksponeres for slike bevisste/ubevisste negative handlinger 

og holdninger, er at de arbeider i en organisasjon som ikke er i stand til å håndtere de 

vanskelige sakene på en konstruktiv måte, ikke klarer å nyttiggjøre seg kritikk. Slike 

organisasjoner baserer ikke sin utvikling på erfaringsbasert kunnskap, og de blir 

tause, ikke-lærende organisasjoner.”118

 

Forfatteren skriver til slutt at de har i det innsamlede intervjumaterialet tydelige indikasjoner 

på at mange av informantene jobber i organisasjoner som bringer mennesker til taushet. 

 

7.6 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg presentert kjennetegn ved organisasjoner som utvikler taushet hos 

sine ansatte. Krav til lojalitet hos den ansatte eller manglende engasjement i saksforholdet 

som varsles, har samme effekt. Saksforholdet blir borte, og tilbake står en varsler i en svært 

utsatt posisjon. Og virksomheten eller organisasjonen har mistet mulighetene til å lære 

gjennom erfaringene som ansatte gjør i praksisfeltet. 
 

117 Samme sted, s. 92 
118 Samme sted, s. 94 
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8.0 Analysen 

8.1 Lojalitet og lydighet 
I det materialet jeg har presentert fra Munnkurvrapporten, peker Hetle på begrepet lojalitet. 

Hun beskriver bruken av dette begrepet som ett av de mest karakteristiske trekk ved 

organisasjoner som avviser læring.119 Å være uenig eller å reise kritikk, blir i noen kontekster 

fortolket som konfliktskapende avvik, og objektiveringen av varsleren er et faktum. Slik blir 

kravet til lojalitet, et krav til enighet i organisasjonens virkelighetsoppfatning. 

Arbeidsgiver kan kreve lojalitet, langt på vei i retning av lydighet. Når kravet til lojalitet blir 

helt ensidig, vil vi kanskje si at det i praksis fortoner seg som et krav til å være lydig. Jeg vil 

se på hva som går tapt når kravet til lydighet overskygger en mulig dialog. Ved å gå veien om 

en fortelling og en film, håper jeg å få tilgang til de eksistensfilosofiske perspektivene. 

 

8.2 Lydighet i Mia Hallesby sin fortelling 
Fra fortellingen jeg presenterte som en del av materialet, er det temaet lydighet jeg vil drøfte 

her i analysen. Vi får del i en ordveksling mellom far og sønn. En dialog er kjennetegnet ved 

gjensidighet i relasjonen, der begge parter får stå fram på egne vilkår med sine ytringer. I 

Skjervheim sin treleddede relasjon kalles det et subjekt/subjekt forhold. Jeg vil drøfte 

ordvekslingen mellom far og sønn ved hjelp av dette teoretiske verktøyet. 

 

Fortellinga er kalt ”Den rette kjærlighet”. Det settes likhetstegn mellom kjærlighet og 

lydighet, når faren konkluderer med at kjærlighet fra sønnen må komme til utrykk som 

lydighet mot foreldre. Det er slik ”den rette kjærlighet” viser seg i handling, er faren sitt 

budskap. I min fortolkning omhandler fortellingen, lydighet. 

 

Fortellingens anliggende tror jeg kan finne gjenklang hos mennesker i den generasjon som 

vokste opp på 1900 tallet, selv om det nok er geografiske og kulturelle forskjeller. Måten 

fortellingen koplinger inn forestillingen om Gud, forsterker tyngden i argumentasjonene. 

Barnet lærer at lydighet mot foreldre er en og samme sak som lydighet mot Gud. De voksne 

 
119 Hetle, A., Munnkurv og varsling, AFI Rapport 2/2005 
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vi møter i flere av fortellingene til Mia Hallesby tar Gud til inntekt for sine anliggender. Det 

er en type objektivering som ikke er lett å gjennomskue, for den som er prisgitt, i relasjonen. 

 

Mia Hallesby utgav barnefortellinger fra slutten av 1920 tallet og ifølge de kilder jeg har 

funnet, kom siste bok ut i 1969. Bøkene tror jeg var vel ansett i heimer, søndagsskoler og 

foreninger. Det fantes knapt innvendinger på dem, nok fordi de levde innenfor rammer der 

kritiske røster hadde trange vilkår. Men like mye fordi tidsepoken var gjennomsyret av disse 

holdningene, ikke bare innenfor religiøse kontekster.  

 

8.3 Fortellingen i lys av ”Den treleddede relasjon” hos Skjervheim 
Den treleddede relasjonen slik Skjervheim gjør rede for, er kjennetegnet ved to subjekt som 

deler oppmerksomheten omkring en sak. Å møte et annet menneske som subjekt, innebærer å 

la seg engasjere i den andres saksforhold. 

 

”For det første kan eg saman med honom vende merksemda mot sakstilhøvet.... Det vil 

seia at eg deltar, let meg engasjera i hans problem.”120

 

Jeg vil undersøke farens holdning til sønnen, når han tolker sønnens oppførsel. ”Du er visst 

svært glad i meg, du Tomas” sa far”. Faren har oppdaget sønnens handling. Han tolker et 

meningsinnhold som han retter som et spørsmål mot gutten. Fortolkning er at guttens 

handling er uttrykk for at han er glad i far sin. Gutten bekrefter farens fortolkning. Far har 

forstått meningsinnholdet. Saksinnholdet som far og sønn et øyeblikk deler, er fenomenet å 

utrykke kjærlighet. De er to subjekt som deler et saksforhold. 

 

8.3.1 Dialogen som kunne skape forståelse og større innsikt, gikk tapt 

Saksforholdet som faren tok tak i og fikk gjensvar på hos gutten, omhandlet å vise kjærlighet. 

En kunne tenke seg at dette var en gylden anledning for en far til å samtale med sønnen om et 

verdifullt tema som gjaldt dem begge. Faren kunne ha delt egne erfaringer og gutten kunne få 

 
120 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar -  og andre essays, s. 71 
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bidra med sine innspill i en dialog som kunne skape ny innsikt og utvide perspektivene for 

begge to. I en dialog mellom to subjekt, kan begge lære noe nytt. 

 

8.3.2 Oppmerksomheten vendes bort fra saksinnholdet 

Faren vendte oppmerksomheten mot gutten og vekk fra saksforholdet. Han hadde et formål 

med gutten. Det er objektiveringen. Relasjonen er i tillegg skjev i den forstand at det er gutten 

som er prisgitt farens herredømme, for å bruke Skjervheims begrep. 

Formål er å lære gutten lydighet. Han påstår det er Guds vilje. Han driver gutten fra skanse til 

skanse. Gutten må gi tapt for far sin, gang på gang. Han blir bekreftet i sin maktesløshet i 

relasjon til faren. Han har ikke noe å bidra med. Faren gjør guttens uttrykk for kjærlighet, til 

intet. Han blir et materiale som faren skal forme etter eget hode. Skjervheim kaller det en 

angrepsholdning. Det er dette han beskriver som objektivering av mennesker, og som han 

anser som ytterst problematisk. 

 

”Ved å objektivera den andre går ein til åtak på den andre sin fridom. Ein gjer den 

andre til eit faktum, ein ting i si verd. På denne måten kan ein skaffa seg herredøme 

over den andre.”121

 

I denne forståelsen vil kampen om herredømmet framstå som en konfliktsituasjon. Konflikten 

står om å få herredømmet over den andre. Kampen er kjennetegnet ved at saksforholdet de 

delte som to subjekt, ble lagt bort. I stedet tok faren herredømmet i situasjonen, ved å gjøre 

gutten til et objekt i sitt prosjekt, å forme et lydig barn.  

 

Gutten resignerte i denne kampen, i hvert fall i Mia Hallesby sin fortelling. Ujevnheten i 

relasjonen er for stor. Mia Hallesby har en hensikt som kommer til uttrykk i farens 

anliggende. Barn skal lære seg å være lydige mot sine foreldre, koste hva det koste vil.  

 

 
121 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar – og andre essays, s. 75 
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8.3.3 Faren lot seg ikke forstyrre 

Faren tok ikke imot ytringene fra gutten. Han var som døv og blind overfor de 

meningsbærende ytringene sønnen gav ham. Han lot seg ikke forstyrre. Han gjorde guttens 

ytringer til intet. Slik gikk han glipp av det hele. Han gav det ikke verdi. Han ugyldiggjorde 

det gutten gav ham, fordi det var noe annet han ville fram til, noe han hadde tenkt ut i sitt 

hode. Barnet gav sin far ytringer som er uttrykk for barnets særegne evne til praktisere dette å 

vise kjærlighet. Men det passet ikke inn i farens prosjekt. Til alt overmål heter stykket ”Den 

rette kjærlighet”. 

 

8.3.4 Skjervheim skiller mellom å overbevise og å overtale.                                                                           

Skjervheim drøfter som jeg har gjort rede for i teorikapittelet, relasjonen mellom lærer og 

elev. Å prøve å forme eleven på denne måten forutsetter et herre/knekt – forhold, der makten 

og friheten er på ene siden, og ikke hos eleven. Å forsøke å forme et menneske på denne 

måten forutsetter et subjekt/objekt forhold, der subjektet ”på ein avgjerande måte har makt 

over objektet”122, slik Skjervheim formulerer det. 

 

Den påverknad som fører til vekst og innsikt bygger på en relasjon mellom to subjekt, preget 

av likeverd og frihet i stedet for objektivering. I fortellingen om far og sønn, ser vi hvordan 

likeverdigheten er borte, og vi ser objektiveringen som skaper ufrihet for barnet. Faren kunne 

ha verdsatt guttens handling som en ytring om et saksforhold og gå inn i en dialog med 

gutten.  

 

”Her gjeld det ikkje for kvar pris å overtala den andre, men å framelska innsikt. Lat 

oss for dette bruka uttrykket å overtyda.”123

 

                                                 
122 Dale, E.L. (red) (1992) Pedagogisk filosofi, s. 68 
123 Dale, E.L., (red) (1992) Pedagogisk filosofi, s. 73 
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Faren i fortellingen, og Mia Hallesby som gav ut fortellingsbøkene hadde en annen hensikt 

enn å skape dialog mellom subjekt på likefot. Målet for Mia Hallesby var ikke å framelske 

innsikt, men å lære barn lydighet. Og hun var i godt selskap.  

 

8.3.5 Oppsummering 

Farens objektiverende innstilling overfor gutten, førte gutten inn i en maktesløs situasjon 

overfor sin far. I tillegg mistet faren mulighetene til kontakt med gutten, gjennom å la ham få 

komme til uttrykk som subjekt. Guttens ytringer overfor faren kan fortolkes som illustrasjoner 

på den kjærlighet han hadde til far sin. Men faren tok ikke imot dem, for det var ikke det han 

var ute etter. Slik gikk faren glipp av meningsytringene fra gutten.  De to møttes ikke 

gjennom språket, men forble i hver sin virkelighet, slik Skjervheim beskriver det, uten noen 

kontakt. 

 

8.4 Filmen om Elina  
 

8.4.1 Frøken Holm sitt oppdrag  

Filmen utspiller seg omkring 1950 i den delen av Sverige som ligger på grensen mot Finland, 

nord i Sverige, Norrbotten heter området. Frøken Holm som er den svenske øvrighet sin 

forlengede arm inn i ”ødemarken” tar sin oppgave svært alvorlig. Hun omtales som ambisiøs i 

sitt engasjement for å oppnå orden i det kaos hun mener å se i dette området. Hun er 

pliktoppfyllende, ja svært lojal i den forstand at hun er lydig mot sitt oppdrag. Hun stiller i 

utgangspunktet ingen spørsmål ved oppdraget sitt. Frøken Holm legger for dagen gode 

hensikter i arbeidet, i møte med Einar, den nye læreren. I sin lojalitet overfor øvrighetene 

krever hun lydighet fra barna. Oppdraget legitimerer en autoritær stil som hun forsvarer i store 

deler av filmen. Hun går svært langt, særskilt etter at Elina begynner å ta til motmæle. Det kan 

se ut som om Frøken Holm handler utfra det hun i sitt indre mener er formål som 

rettferdiggjør handlingene hennes. Ved flere anledninger mer enn antyder frøken Holm Elinas 

likhet med sin far som i frøken Holms øyne var egenrådig og opprørsk. Frøken Holm bruker 

ord om Elina som slem, ekkel, utakknemlig, sta og egenrådig. Hun snakker nedlatende og 
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spydig til Elina som sitter og spiser maten sin dagen etter at hun protesterte med å nekte å 

spise. 
 

”Då går fröken förbi och menar att all sorts mat bör duga åt fattiga som är beroende 

av det sociala.”124

 

Dette gjentar seg i mange omganger. Den nye læreren Einar som viser respekt for Elina og 

som forsøker å få henne i tale, kommer til kort i relasjon til Frøken Holm som tillater seg å 

fortsette å tråkke på Elina. Einar anerkjenner Elinas mot til å ta parti med Anton. Han mener 

at Frøken Holm helt sikkert er av samme oppfatning. 

 

”Just när Einar lyckas övertala Elina att gå till matsalen kommer fröken  med nya 

elaka kommentarer. Elina fortsätter sin matvägran.”125

 

Elinas mamma tar imot nye brukte vinterstøvler til Elina fra Frøken Holm i sin avhengighet 

av veldedigheten som Frøken Holm representerer. Elinas mamma vil at Elina skal be Frøken 

Holm om unnskyldning fordi hun har vært så opprørsk. Elina vegrer seg. Da bestemmer 

Frøken Holm seg for at Elina skal være som luft for henne. Hun nekter å se eller forholde seg 

til Elina. Rent fysisk eksisterer ikke Elina lenger i Frøken Holm sine øyne i klasserommet 

eller på skolen. 

 

”Elina springer förtvivlat efter fröken. Kanske ska hon ändå be om ursäkt? Men 

fröken varken ser eller hör henne. I klassrummet utesluts Elina ur all gemenskap – 

som om hon inte längre fanns.”126

 

Slik ser vi i utviklingen gjennom filmen at Elina blir mer og mer borte i frøken Holm sin 

virkelighetsforståelse. Til sist eksisterer hun ikke i frøken Holm sin erkjennelse. Elina er 

utelukket fra frøken Holm sin verden.  

 
124 Vikman, K.: (2002) Elina – som om jag inte fanns, uten sidetall 
125 Samme sted, uten sidetall 
126 Samme sted, uten sidetall 
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”Någon har sagt att den värsta mobbingen inte är att vara en hakkyckling utan att 

vara oidentifierad – att inte finnas.”127

 

Hva er det som gjør det mulig for frøken Holm å opprettholde en avvisende og totalt 

neglisjerende holdning til Elina? Fins det noe som gjør handlingene hennes forståelige? Jeg 

vil forsøke å forstå med hjelp av Skjervheim. 

 

8.4.2 Hva var saksforholdet i relasjonen mellom frøken Holm og Elina? 

Saksforholdet som Elina ytrer seg om, henger sammen med språkkonflikten ved denne 

skolen. Elina forholder seg til frøken Holm sitt saklige anliggende, det finske språket er 

forbudt i skolen. Elina forholder seg til denne saken når hun peker på den urettferdigheten 

som ligger i det å ikke få bruke sitt eget språk for å lære det nye språket. Elina bærer fram en 

påstand i form av en dyp uenighet med frøken Holm. Det er ikke riktig å kreve av Anton at 

han skal måtte lære å forstå svensk uten å få ta i bruk sitt finske språk for å forstå. Elina tar til 

motmæle i klasserommet og hun følger det opp ved å solidarisere seg med Anton i spisesalen. 

Elina er tospråklig og behersker både finsk og svensk. Det gjør ikke frøken Holm. Hun 

behersker bare svensk, og det vet Elina. Frøken Holm forholder seg ikke til saksforholdet i 

Elinas ytring.  

 

8.4.3 Når er det at vi oppfatter den andre som et faktum? 

Når Skjervheim gjør rede for den treleddede relasjonen, går han inn på spørsmålet omkring 

når vi kan komme til å oppfatte den andre som et faktum.   

 

”Lat oss gå eit steg attende og undersøkja når det er at vi i dagleglivet oppfattar 

andre og det dei seier, som fakta. Det er serleg i ein type situasjonar at vi nesten 

 
127 Vikman, K.: (2002) Elina – som om jag inte fanns, uten sidetall 
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uvilkårleg kjem til å oppfatta den andre som faktum, nemleg når det den andre seier er 

svært urimeleg”128

 

Oppdraget til frøken Holm var å lære barna svensk, og det skulle skje gjennom kun å tillate 

det svenske språket brukt i skolen. Det finske språket var et forbudt språk. Hun arbeidet helt i 

tråd med sitt oppdrag. Frøken Holm hadde rett til dette i kraft av både sekulære og profane 

myndigheter. Dessuten var det hennes livsverk som hun var stolt av. Med denne bakgrunnen 

måtte Elinas ytring oppfattes helt urimelig, i frøken Holm sin virkelighetsforståelse. Sagt med 

Skjervheim så snakker de to ikke samme språk. De lever i hver sin verden uten noen kontakt 

med hverandres livsforståelse. Det var meningsløst for frøken Holm å ta Elina på alvor. I 

frøken Holm sin forståelse så visste ikke Elina hva hun snakket om. 

  

8.4.4 Hva skjer når saksforholdet blir borte 

I følge Skjervheim er dette et eksempel på at den treleddede relasjonen går tapt. Den 

toleddede relasjonen, i Skjervheim sin formulering, er kjennetegnet ved at saksforholdet har 

gått tapt som et felles anliggende, og den ene eksisterer som et faktum i den andres forståelse.  

 

”Ein deler ikkje same sakstilhøvet lenger. Ein lever i kvar si verd, der alter er eit 

faktum for ego i ego si verd.”129

 

Når Elina slik er blitt et faktum i frøken Holms virkelighetsforståelse, er hun upåvirkelig av 

Elinas meningsbærende ytring.  Slik forgår objektiveringen av den andre i Skjervheims 

forståelse.  

 

”Ved å objektivera den andre går ein til åtak på den andre sin fridom. Ein gjer den 

andre til eit faktum, ein ting i si verd. På denne måten kan ein skaffa seg herredøme 

over den andre.”130

 
128 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar – og andre essays, s. 72 
129 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 72 
130 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s.75 
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Elinas panikk øker i takt med frøken Holm sine utspill for å bringe Elina til taushet. 

Objektiveringen av Elina i frøken Holm sin virkelighetsforståelse er det som begrunner 

innstillingen hun tillater seg overfor barnet Elina. I frøken Holm sin forståelse er Elina et 

vanskelig, egenrådig, umedgjørlig barn som ikke skjønner sitt eget beste. 

 

Slik jeg tidligere har gjort rede for fenomenet forstyrrelse, vil jeg forstå det slik at Elina 

representerer en voldsom forstyrrelse i Frøken Holm sitt prosjekt. Frøken Holm har mye å 

forsvare. Sekulære og profane myndigheter har lagt et oppdrag på hennes skulder. Slik 

legitimeres handlingene og holdningene som frøken Holm utsetter Elina for. 

 

8.4.5 Elina framstår som et subjekt i filmen 

Det er Elinas mamma som først oppdager at Elina har et anliggende som hun prøver å komme 

til uttrykk med. Hun ante ikke hva som rørte seg i datterens indre, hvilke dilemma, hvilken 

sorg og hvilken kamp for sin egen identitet som datter av sin finske far. Elinas solidaritet med 

Anton, er hennes egen kamp for sin finske identitet og samhørigheten med sin finske far. Hun 

har også trodd at far hennes døde fordi han var opprørsk og ikke ville la seg innordne. Det har 

jo også frøken Holm uttalt ved flere anledninger, så Elina har ikke tatt det ut av luften. 

Ettersom Elina begynner å snakke, der hun sitter fast i myra, åpnes morens øyne slik at hun 

oppdager datteren, ikke som en vanskelig, sta og opprørsk unge. Men i sin mors øyne vokser 

hun fram som et subjekt og moren er i stand til å møte henne som det.  

 

”Först när mamman rädder henne på myren och berätter om att det var en sjukdom 

som ledde till pappans död, förstår Elina att ingen mänsklig makt låg bakom 

katastrofen. Då kan hon återigen börja leva – tillsammans med de andra.”131

 

Det er når Elina kommer til uttrykk i møte med et menneske som makter å lytte og oppdage 

meningsinnholdet i Elinas ytringer at det blir et møte mellom to subjekt, slik Skjervheim 

 
131 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns, uten sidetall 
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beskriver. Elinas mor var i stand til å oppdage meningsinnholdet i Elinas ytring på en slik 

måte at hun ble vekket i sitt engasjement.  Inntil da fantes ikke Elina, på et vis. Hun eksisterte 

knapt og sto i fare for å gå under, både symbolsk og konkret i denne filmen. For Elina var det 

et eksistensielt dilemma.  

 

”Nästa dag sitter Elina återigen på skoltrappan. Men den här gången lämnar Irma sin 

lunch på bordet och går ut till sin syster. Sedan kommer alla andra – även fröken som 

ber Elina om förlåtelse. Elina börjar återigen äta.”132

 

Muligheten for Elina lå i dette at hun ble oppdaget og lyttet til av sin mor som viste seg å 

være i stand til å la seg ryste utav sin forstilling om at Elina bare var et vanskelig barn. En slik 

rystelse var det knyttet muligheter til. Muligheten det åpnet for Elina var at moren faktisk tok 

inn over seg med engasjement og deltakelse det perspektivet som Elina nå ble i stand til å 

bære fram. Inntil da hadde perspektivet vært taust, av gode grunner.  

 

8.4.6 Elina som varsler og frøken Holm som blir forstyrret 

Elina sine forsøk på å bringe fram sitt anliggende møtte motbør. Frøken Holm fortolket henne 

til å være opprørsk og ute av stand til å innordne seg det systemet som gjaldt. Saksforholdet til 

Elina ble ikke forsøkt etterspurt av frøken Holm. Nysgjerrigheten ble ikke vekket. Slik jeg har 

gjort rede for beveggrunnene frøken Holm hadde for sitt oppdrag, er det mulig å se at Elina 

sin meningsytring kunne fortone seg som meningsløs for henne. ”Svært urimelig” er 

Skjervheims ord for det. Frøken Holm kunne ikke ta Elina alvorlig, på den bakgrunnen. 

 

”Kort efter lämnar fröken Holm sin hårda yrkesroll och blir en människa som inser 

nödvändigheten av en förändring.”133

 

Det ville være helt urimelig å si at Elinas kamp med livet som innsats hadde som hensikt å 

forstyrre frøken Holm i den eksistensielle betydningen av fenomenet forstyrrelse. Men det 

 
132 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns, uten sidetall 
133 Samme sted, uten sidetall 
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tankevekkende er at Elinas iherdige og standhaftige utholdenhet for sin finske identitet i 

solidaritet med både Anton og sin far, fikk en så forstyrrende virkning på frøken Holm. Da 

bruker jeg fenomenet forstyrrelse som en muliggjørende rystelse. Frøken Holm oppdaget noe 

og hun lærte noe som vi må anta fikk følger for hvordan oppdraget hennes etterpå ble utført. 

Mennesket er i eksistensiell betydning av ordet, den forstyrrelsen som kan ryste oss til ny 

innsikt, når vi våger å møte hverandre som subjekt. Sitatet er fra lyrikeren Ylva Eggehorn. 

  

 ”Ingenting är någonsin helt oföränderlig där människor rör sig”.134

 

Vi kan gi slipp våre ferdige forestillinger om hverandre og la nysgjerrigheten vekkes overfor 

saksforhold og meningsbærende ytringer som vi ikke har oppdaget ennå. 

 

”Filmen utspelar sig i början av 1950 – talet då attityden till det finska språket redan 

blivit mer positiv. Men fortfarande (fram till 1957) tilläts eleverna inte tala finska ens 

på rasterna vilket kommer fram i scenen där nykomlingen Einar presenteras det 

stränga språkpolitiska tänkande. Medan han representerar en inkännande människa, 

är överlärarinnen Holm ett förkroppsligande av lagen och staten.”135  

 

Men frøken Holm viste seg i filmen å være et menneske som ikke var upåvirkelig. Hun fikk 

en sjanse som hun til slutt grep; å la Elina framstå som subjekt. Elina ble et subjekt i frøken 

Holms virkelighetsforståelse da frøken ba om unnskyldning. Elina fikk framstå som subjekt i 

relasjonen. Det gav henne friheten tilbake. Hun reiste seg opp for å gå videre i livet sitt. 

 

8.4.7 Oppsummering 

Slik jeg har presentert Skjervheims forståelse av den positivistiske innstillingen, gjorde den 

seg gjeldende i dagliglivet og i den praktisk – politiske tenkningen og kanskje mer der enn 

innenfor filosofien. Fenomenene vi står overfor i fortellingene fra Mia Hallesby og konteksten 

vi finner i den svenske filmen om Elina er uttrykk for en type dagligliv. Den ene innenfor 

 
134 Eggehorn, Y. Älska tappert och andra essäer, s. 58 
135 Vikman, K. (2002) Elina – som om jag inte fanns, uten sidetall 
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barneoppdragelse i en religiøs kontekst, og filmen som uttrykk for en praktisk – politiske 

kontekst i Nord-Sverige. Jeg tror at de eksistensielle dilemmaene vi her har sett gjøre seg 

gjeldende for barna vi har fulgt, er i slekt med dilemmaene vi ser knyttet til varsling, lydighet 

og forstyrrelse i arbeidslivet vårt den dag i dag.  
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9.0 Et eksistensfilosofisk perspektiv på varsling 

 

9.1 Barna har noe de skulle ha sagt 
Jeg har kalt oppgaven min ”Hvem har noe de skulle ha sagt. Jeg vil drøfte noen forhold 

knyttet til dette utsagnet eller munnhellet. Det handler om hvem som er meningsberettiget i en 

kontekst.  

9.1.1 Hvem er i posisjon til å si at den andre ikke har noe han skulle ha sagt? 

Setningen er et munnhell i språket vårt som er egnet til å tydeliggjøre trangen vår til å definere 

hvem som er meningsberettiget i situasjonen. Språket er ikke spøk, for det er gjennom språket 

at vi lærer oss holdningene og innstillingene til hverandre. Hvem definerer hvem som har noe 

de skulle ha sagt? Skjervheim sitt bidrag i den debatten rører ved rollen vår som deltaker eller 

tilskuer i verden. 

 

”Men vår situasjon i verda er nettopp den at vi ikkje er upartiske og tidlause 

tilskodarar, men tidbundne og endelege deltakarar i historien.”136

 

Vi kan ikke stille oss utenfor og betrakte, uten samtidig å gjøre den andre til et objekt 

gjennom språket. Vi er selv en del av den virkeligheten vi prøver å forstå. Vi er ikke 

upartiske, men bærer med oss en forforståelse som er gjennomsyret av den konteksten vi har 

vokst opp i og de relasjoner vi er en del av. Dermed er vi ikke i den posisjonen noen av oss at 

vi kan si om andre at de ikke har noe de skulle ha sagt inn i situasjonen, uten at vi også 

utsetter oss selv for å gå glipp av de perspektiv den andre ser fra sitt ståsted. I tillegg er det 

uttrykk for en objektiverende innstilling slik vi så i fortellingen om Tomas og far hans.  Det er 

med andre ord ikke godt å vite hvem sine meningsytringer i en virksomhet som virkelig har 

 
136 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar – og andre essays s. 109 
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med saken å gjøre. Jo, vi vet etter å ha analysert filmen om Elina, at menneskene som 

opplever virksomheten innenifra har noe de skulle ha sagt. Og frøken Holm som 

virksomhetens leder i skolen der, er helt avhengig av å få vite det, selv om hun gjør sitt 

ytterste for å slippe. Elina opplevdes som en belastende forstyrrelse for frøken Holm inntil 

hun skjønte at denne forstyrrelsen var hennes mulighet til å revurdere og ta opp til diskusjon 

sin framgangsmåte når det gjaldt å lære de finske barna det svenske språket. 

 

Det er med andre ord i praksisfeltet vi finner røstene som har noe de skulle ha sagt. 

Hva har dette å gjøre med fenomenet varsling? 

9.1.2 Hvem har noe de skulle ha sagt, når de ser kritikkverdige forhold? 

Vi er som samfunn avhengige av at de som ser kritikkverdige forhold som går ut over 

mennesker, sier ifra om det. Ser vi på filmen om Elina, ser vi noen mønster. Når 

kritikkverdige forhold skjer, ser det ut til at evnen til å oppfatte at mennesker utsettes for 

kritikkverdige forhold henger sammen med selv å være berørt av det samme forholdet, på en 

eller annen måte.  

 

Ved hjelp av filmen om Elina vil jeg gjøre det tydeligere. Jeg forstår det slik at det blant annet 

var fordi Elina hadde finske røtter at hun oppfattet den urimelige i håndteringen av Anton. I 

hennes identifikasjon med sin finske far, var det opprørende å oppleve sin finske 

klassekamerat så urimelig behandlet. Hun var selv berørt av den objektiverende innstillingen 

fra frøken Holm. Det gjorde henne spesielt våken for den negative holdningen til det finske 

språket, slik frøken Holm praktiserte. Gjenkjennelsen i opplevelsen var et fortrinn hos Elina 

til å oppfatte den kritikkverdige innstillingen hos frøken Holm. Men når hun tok til motmæle, 

var hun allerede en del av den objektiverte innstillingen i frøken Holms forståelse. Hun var 

med andre ord i en dårlig posisjon i forhold til frøken Holm. Det er en paradoksal situasjon 

som jeg tror gjelder de eksistensielt vanskelige dilemmaene som varslere ofte står i. 

 

Hvis jeg tar dette resonnementet et hakk videre, kan jeg spørre; Er det slik at de blant oss som 

har de beste forutsetningene for å oppdage kritikkverdige forhold, er i den mest uheldige 

posisjonen til å nå fram?  
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Hvis dette er et mønster, så innebærer det at det er opphopning av vilkår som virker sammen i 

retning av å begrense ytringsmulighetene til ansatte som kunne ha hjulpet oss til å bli 

oppmerksomme på systematisk objektiverende innstilling overfor mennesker. 

 

9.1.3 Hvem er adressat for varslinger i samfunnet vårt? 

I publikasjonen fra Skivenes og Trygstad, defineres varsling i fire trinn: noen må si ifra, om 

kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, til noen som kan gjøre noe med situasjonen og de 

forutsetter at det skal være en prosessbetingelse. En må først ha forsøkt å si ifra ett sted og 

hvis det ikke fører til endring, defineres det som varsling når en for andre gang gjør en 

henvendelse. 137 Dette er en definisjon som er skapt for å gjøre en undersøkelse om varsling 

og egner seg lite til å få fatt i de eksistensielle sidene vi ser på i denne oppgaven. Definisjonen 

stiller krav til den som varsler. Det er å starte i feil ende.  

 

Utfra et eksistensfilosofisk ståsted, vil fenomenet varsling framstå som et forstyrrende 

fenomen som fortsatt kan gjøre oss oppmerksom på sammenhenger vi er utsatt for å overse. 

Det er slik jeg har gjort rede for fenomenet i denne oppgaven. I den sammenhengen framstår 

vi som samfunn, som adressat for varslingene vi har vært så heldige å få tilgang på. Den 

forstyrrelse dette skaper i våre forestillinger er knyttet til muligheter for å oppdage mønstre.  

Hvem kan hjelpe oss å oppdage eventuelle mønstre? Hvem er i posisjon til å invitere de 

subjektene fram i samfunnsdialogen, som er utsatt for en objektiverende innstilling?  

 

Jeg vil tilbake til Tomas. Han fins i en fortelling fra midten av forrige århundre – og han fins i 

språket vårt. Han kom i liten grad til orde som subjekt i fortellingen, og ble utsatt for en 

objektivering gjennom språket, av sin far. Jeg har noe jeg ville si deg, Tomas: 

 

”Jeg tror du har noe du skulle ha sagt. Vil du fortelle meg det?” 

 

Jeg kan ikke vite om han vil eller kan. I følge Skjervheim er framgangsmåten for å få vite noe 

om den andres mening om sin situasjon, avgjørende. Og jeg har ikke uten videre tilgang til 

 
137 Skivenes, M. og Trygstad, S. (2005) Varsling i norsk arbeidsliv, s. 18 
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det. Har det foregått en objektivering gjennom språket, der mennesker ikke har fått komme til 

orde med det de ville ha sagt, har det oppstått en konflikt om herredømmet.  

Dette kjennetegner organisasjonene Hetle kaller tause eller ikke-lærende organisasjoner. 

Skolen vi møter i filmen om Elina er en slik taus organisasjon. Frøken Holms innstilling til 

barna var en objektiverende innstilling. Barna hadde ikke noe de skulle ha sagt! 

 

Vi er som samfunn adressat for varslingene. Når noen varsler, er det fortsatt mange tause som 

har sett det som forgikk. Kan vi regne med at de vil ta til orde uten videre? 

 

9.2 Nysgjerrig på menneskene 
I enhver praksis er det måten en håndterer konfliktene eller vanskene som oppstår, som 

forteller om praksisen er åpen for meningsutveksling og om den ivaretar ytringsfriheten for de 

minst taleføre røstene blant oss.  

 

Konflikter og vansker som oppstår, kommer vanligvis som forstyrrelse. Det trenger seg på oss 

uten at vi har bedt om det. Uventet? Ja, det har å gjøre med hva vi er åpne for og venter oss. I 

praksiser der mennesker samhandler, vil det være meningsbrytning omkring saksforhold. 

Ulike perspektiv og motsetninger vil gjøre seg gjeldende når det er rom for det. Det er 

avgjørende hva vi gjør når forstyrrelsen møter oss. Måten å håndtere det uventede, uansett 

hvorfra det kommer, omhandler evnen til å bli nysgjerrige eller engasjert i meningsytringene. 

Å ville se nærmere på det. Gå inn i det og undersøke om det er noe vi trenger å få vite om, 

som vi kanskje ikke visste at vi ikke visste. Skjervheim sine ord for dette, er å delta eller 

engasjere oss i saksforholdet eller meningen til menneskene som er involvert i situasjonen. Er 

vi i stand til å forstå språket til hverandre? Hvis ikke blir vi i Skjervheims forstand værende i 

hver vår virkelighetsforståelse uten annet enn overfladisk kontakt. 

 

Ytringer fra mennesker kan vekke vår oppmerksomhet, interesse, nysgjerrighet eller vår 

likegyldighet og avvisning. Kanskje er det mer avhengig av hvem som kommer med det, enn 

vi liker å tenke på. Kanskje lytter vi som før – til dem vi er enige med, eller dem vi er mest 

avhengige av. Kanskje bygger vi vanntette skott mot dem som kunne ha hjulpet oss å huske at 

vår lojalitet er hos menneskene, ikke bare noen av dem. Og ikke bare dem som aldri sier oss 
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imot. Kanskje er det systematiske mønstre i hvilke røster vi lytter til og hvilke vi bare lar 

passere? Jeg vil se på et par samfunnsaktuelle eksempler. Det første er hentet fra en 

undersøkelse blant sykepleiere i Nederland. Det andre er en dagsaktuell reportasje i avisene 

om Arbeidstilsynets prosjekt, ”God vakt”. 

 

9.2.1 Forstår vi språket til hverandre? 

Den treleddede relasjonen hos Skjervheim er kjennetegnet ved to subjekt som deler et 

engasjement omkring et saksforhold. På bakgrunn av analysen vi har gjort i forhold til 

fortellingen og filmen, reiser det seg flere spørsmål.  

 

Jeg reiste et perspektiv ved hjelp av Karen Christensen innledningsvis. Hun slår fast at det er 

et problem at planleggingen i omsorgstjenestene ikke tar utgangspunkt i de røstene som hører 

hjemme i praksisfeltet. Jeg henter et eksempel fra Munnkurvrapporten. 

 

Det siste kapittelet i Munnkurvrapporten, konstaterer at munnkurv og varsling er et produkt 

av nye rammevilkår, og viser til en interessant undersøkelse blant nederlandske 

sykepleiere.138 Undersøkelsen ble slått stort opp i et av de internasjonale tidskriftene for 

sykepleiere fordi den mente å vise at sykepleiere var relativt lite reflekterte i forhold til 

moralske dimensjoner i arbeidet sitt. Spørsmålene som sykepleierne hadde vist relativt lite 

interesse overfor var prinsipielle dilemma knyttet til liv og død, for eksempel abort eller 

dødshjelp, noe forskerne fant oppsiktsvekkende.  

 

De saksforholdene sykepleierne oppfattet som mest problematisk i arbeidssituasjonen sin, var 

forhold som aggressiv oppførsel overfor pasienter, medisinsk behandling som var gitt på tvers 

av pasientens ønske eller å tie om feil som var begått. 

 

Et annet problem sykepleierne pekte på, ble av forskerne betegnet som ikke – moralsk 

problem. Det gjaldt situasjoner der sykepleierne opplevde maktesløshet. Det var situasjoner 

der de reelt ikke kunne gjøre noe. Det svarte 83 % av sykepleierne.  

 
138 Hetle, A.: (2005) Munnkurvrapporten, s. 121 
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”Generelt fremgår det av undersøkelsen at organisatoriske problem veier tyngst av de 

situasjoner som oppfattes problematiske. Den situasjonen som av flest respondenter 

(86.4 %) og av mange betegnet som ”ofte problematisk” (64.2 %) var endringer i 

virksomhetens organisasjons- og ledelsesformer mot mer næringslivsaktige 

styringsmodeller.”139

 

Her er det mulig å få hjelp av Skjervheim gjennom det han har kalt subjektivitetsprinsippet. 

Det sier at atferd eller ytringer må beskrives og studeres ved hjelp av termer som hører til den 

handlende sin situasjonsorientering. Det er den som er subjekt i situasjonen som kan fortelle 

og legge mening i hvordan en skal fortolke det en hører og ser. Her har altså forskerne slått 

fast at sykepleiere er lite moralsk reflekterte på bakgrunn av innsamlet materiale. Vi mer enn 

aner en objektiverende innstilling til menneskene forskerne ville få vite noe om. Saksforholdet 

som sykepleierne bærer fram, nemlig maktesløsheten, definerer forskerne som et ikke – 

moralsk problem. 

 

Kjennetegnet på den toleddede relasjonen hos Skjervheim er at saksforholdet som ble brakt 

inn som en ytring fra den som her ble spurt, vekket ikke engasjementet hos dem som spurte. 

 

”Eg kan òg ta ei heilt anna innstilling ved at eg ikkje let meg engasjere i hans 

problem, ikkje bryr meg om det sakstilhøvet han refererer til, men konstaterer som 

faktum at han refererer til dette sakstilhøvet.”140

 

Det er dette Skjervheim kaller den objektiverende innstillingen. Vi lar oss ikke engasjere i 

saksforholdet den andre bringer på banen men konstaterer som et faktum at han sier det. Når 

en objektiverer den andre, sier Skjervheim, så blir det også vanskelig å ta på alvor det han 

sier. Skjervheim knytter dette dilemmaet til språket. Analysen til Skjervheim baserer seg på 

erkjennelsen om at mennesker har språk, til forskjell fra dyr. Det er gjennom språket vi kan få 

tilgang til virkelighetsforståelsen hos hverandre. Det er med andre ord helt avgjørende 
 

139 Samme sted, s. 121 - 122 
140 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 72 
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hvordan vi møter hverandre gjennom språket, hvis vi har til hensikt å vinne større forståelse 

om den andre sin situasjon i verden.  

 

Skjervheims verktøy, den treleddede relasjonen har vist oss at det er når vi møter hverandre 

som subjekt at vi kan oppdage den andre sin mening eller oppfatning av sin situasjon. 

 

Den ble til liten nytte for forskerne, den undersøkelsen som ble gjort blant nederlandske 

sykepleiere, når det gjaldt å vinne ny forståelse om sykepleiernes etiske refleksjoner. 

Forskerne så bort fra saksforholdet som sykepleierne presenterte, fordi forskerne på forhånd 

hadde bestemt hva som skulle være tegn på en etisk refleksjon. Slik mistet de muligheten til å 

vinne ny forståelse om den virkeligheten sykepleierne brakte fram i sine meningsytringer. 

 

Det reiser seg spørsmål: På hvilken måte skal saksforholdene eller meningsytringene hos dem 

som er involvert i praksisfeltet, nå fram i samfunnsdebatten, når de som spør etter 

synspunktene, har bestemt hvilke argumenter som har med saken å gjøre?  

 

9.2.2 Nasjonalt tilsyn141

I media får vi i disse dager informasjon fra et praksisfelt. 5200 ansatte og 1350 ledere er blitt 

intervjuet. Leger, sykepleiere, hjelpepleiere og andre ansatte er blitt spurt om hvordan de 

opplever arbeidshverdagen. Det er Arbeidstilsynet som har ført tilsyn. 

 

”Arbeidstilsynet har inspisert tre av fire norske sjukehus i samband med kampanjen 

”God Vakt”: Tilsyn i 2005, oppfølging i 2006 – og kontroll i 2007. 

”God vakt” er Arbeidstilsynets største prosjekt – i fjor brukte det 20 prosent av 

tilsynsressursane på kampanjen”142

 

 
141 Bjåen, Bjørgulf K (2006): Sjukt arbeidspress, I: Vårt Land 2. mai 2006 
142 Samme sted 
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Lederen av tilsynsprosjektet Tom Østhagen er bekymret over funnene. Han forteller at det har 

gjort inntrykk å møte menneskene som forteller at det er første gang de blir spurt om hvordan 

de opplever arbeidssituasjonen sin.  

 

”Den røynde inspektøren er bekymra over funna. For på alle inspiserte sjukehus fann 

Arbeidstilsynet det same: Legar, sjukepleiarar, hjelpepleiarar og andre tilsette har 

høge etiske og faglige standardar for korleis arbeidet skal gjerast. Men 

arbeidsmengda er ikkje tilpassa ressursane”.143  

 

Arbeidstilsynet viser seg å være i stand til i Skjervheims betydning av ordet, å møte 

menneskene i praksisfeltet som subjekt. Det er trolig et uvurderlig viktig arbeid som vi som 

samfunn her får del i. Er vi i stand til å la oss forstyrre slik at ettertanken brer seg? Skjervheim 

sin formulering er som følger;  

 

”Å ta den andre alvorlig er det same som å vera viljug til å ta hans meiningar opp til 

ettertanke, eventuelt diskusjon”.144

 

Eller vil politikere vise handlekraft ved å gjøre noe fort? ”For no må vi rydde opp”145, sier 

lederen i Stortingets helsekomité, når funnene i undersøkelsen begynner å bli klare.  

Glemmer vi hvem som er subjektet i fortellingene fra praksisfeltet? Hos subjektet ligger nok 

også handlekraften. 

 

9.3 Maktesløs – eller å få komme til uttrykk 
Jeg tror begrepet ”utbrent” var like hyppig på leppene våre og i media for noen år siden, som 

begrepet ”varsling” har vært det siste året. Har noen merket at begrepet ”utbrent” er borte fra 

samfunnsdebatten? Er fenomenet borte, eller har vi fått andre språklige uttrykk?  

 

 
143 Bjåen, Bjørgulf K (2006): Sjukt arbeidspress, I: Vårt Land 2. mai 2006 
144 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 74 - 75 
145 Bjåen, Bjørgulf K (2006): Sjukt arbeidspress, I: Vårt Land 2. mai 2006 
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Jeg forstår fenomenet ”utbrenthet” slik at det er i slekt med fenomenet varsling som jeg nå 

drøfter. Jeg tolker begge fenomen til å omhandle eksistensielle dilemma hos dem som står i 

praksisfeltet. Tidligere kalte vi fenomenet å være utbrent, og fokuserte på den enkelte 

arbeidstaker og lette etter trekk som gjorde vedkommende spesielt utsatt. Nå omhandler det 

kanskje de av oss som blir tause fordi vi står overfor umulige eksistensielle dilemma. 

Maktesløshet er kanskje et dekkende ord. De som sto bak undersøkelsen blant nederlandske 

sykepleiere slo fast at det var et ikke – moralsk anliggende. 

 

I en artikkel om utbrenthet fra 2003, gjør lege og forsker Erik Falkum seg noen interessante 

refleksjoner omkring fenomenet utbrenthet. Han har registrert en tendens. 

 

”Mens forskningen om årsakene til utbrenthet i hovedsak har dokumentert 

arbeidsmiljøfaktorenes betydning, har de fleste forebyggingstiltakene satt søkelyset på 

individuelle løsninger.”146

 

Tendensen har likhetstrekk med resonnementet jeg fører i denne oppgaven. Falkum peker på 

at det er blitt satset på individuelle tiltak. Det er antakelig nødvendig. Men årsakene til 

problemet, hva med dem? Falkum viser i sin artikkel til et paradoks. 

 

”Dette paradokset representerer en sentral utfordring. Effektiv primærforebygging av 

utbrenthet forutsetter organisatoriske tiltak som optimerer krav, kontroll og sosial 

støtte i arbeidet. Dette innebærer at det blir en sentral oppgave å formidle 

forskningsresultater til ledere og organisasjonsutviklere, som må justere sin tenkning 

om produksjon og effektivitet og om bedriftenes langsiktige utvikling i lys av denne 

kunnskap.”147

 

Anerkjenner vi utbrenthet og taushet som eksistensielle dilemma i praksisfeltet, er det en 

sammenheng som ikke bør overraske oss. Maktesløsheten er et gjensvar på det å ikke ha noe 

 
146 Falkum, E.: (2003) Kan utbrenthet forebygges? I: Tidsskrift for Lægeforreningen, s.1819  
147 Samme sted, s.1819 
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en skulle ha sagt om de situasjonene en selv står oppi, samtidig som det forventes at en skal 

og må være handlekraftig.  

 

Jeg ser på Skjervheims treleddede relasjon som en medisin inn i de eksistensielle dilemmaene 

vi sliter med. Vi kommer ikke lenger enn til å møte hverandre som subjekt på alle nivå i våre 

helse- og sosialorganisasjoner. Det innebærer at vi må spørre menneskene som er involvert i 

praksisfeltet, til råds når vi skal legge planene for tjenesten. De som står i praksisfeltet må gis 

rom til å føre en faglig dialog og etisk refleksjon i praksishverdagen.  

 

Organisasjoner som erkjenner sin avhengighet av praksiserfaringen hos sine ansatte, skaper 

engasjement. Uenighet og kritiske røster kan være muliggjørende i organisasjonen. Å si ifra 

når organisasjonen ikke lever i tråd med sin egen intensjon, det er å være lojal. 

 

9.3.1 Å få komme til uttrykk 

Jeg har registrert ulikhet i vilkårene for å føre en faglig dialog på arbeidsplassen, i mitt 

arbeidsliv. Der hvor vilkårene for å føre den faglige dialogen er tilstede, gis de eksistensielle 

dilemmaene rom og tid til refleksjon. Gjennom faglig dialog og etisk refleksjon innenfor 

praksisfeltet, får røstene der anledning til å komme til uttrykk med eksistensielle dilemma i 

arbeidet. Det er et stykke arbeid i seg selv, å komme til orde i sitt eget liv med et språk for 

slike dilemma. Blir det ikke lagt til rette for det eller etterspurt, er det lett å glemme for dem 

som står i praksisfeltet, hvor avgjørende et slikt arbeide er. Det mangler ikke på krav og 

forventning fra de som er avhengige av praksisfeltets tjenester i det daglige. Derfor er det fra 

virksomhetenes ledelse eller organisasjonens planlegging at slike rammer må komme. Gis den 

faglige dialogen gode kår, er det nok ingen som vil høste så fruktbare innspill, som 

virksomheten selv. Slik blir de mulig for virksomheten å delta og være engasjert i 

praksisfeltets saksforhold. Gjennom faglig dialog og etisk refleksjon i praksisfeltet får 

virksomheten eller organisasjonen gjennom sine ansatte tilgang på en forståelse som kan gi 

retning for tjenestene en vil utvikle. 

 

 

 



 96

 

 

 

9.3.2 Samfunnet mister informasjonen fra praksisfeltet 

Jeg vil se på hva som skjer når praksisfeltet blir fortalt hva de har og gjøre og blir gitt 

økonomiske rammer som utelukker muligheten til å stoppe opp og reflektere over de 

eksistensielle dilemma en står overfor i den daglige virksomheten. 

 

Hvordan skal da ledere, organisasjonsutviklere og våre politikere få anledning til å få delta i 

de viktige eksistensielle dilemmaene vi står overfor i samfunnet vårt i dag? Praksisfeltet sitter 

på denne erfaringskunnskapen, men under nevnte betingelser blir erfaringene i liten grad 

reflektert og gitt språk. Vilkårene tillater ikke det. Praksisfeltet trenger vilkår til å føre en 

faglig dialog på arbeidsplassen. Slik kan vi som samfunn få vite noe om hva som rører seg i 

møte med de eksistensielle dilemmaene som først og fremst pasienter og pårørende kan gi oss 

del i. Menneskene i praksisfeltet vet i stor grad hvordan de skal møte pasienter, klienter og 

pårørende som subjekt i Skjervheims forstand. Men vet menneskene på hvert nivå oppover i 

organisasjonene og virksomhetene hvordan de skal møte praksisfeltets røster som subjekt? Jeg 

tror kontakten mange steder er brutt gjennom språket. Sykepleiere sier ikke lenger systematisk 

ifra om kritikkverdige forhold. Tausheten brer seg. Resultatene er kjennetegnet ved 

maktesløshet og ensomhet knyttet til eksistensielle dilemma. 

 

9.3.3 Språkvansker  

Skjervheim presiserer at vi ikke har direkte tilgang på andre menneskers forståelse av sin 

virkelighet. Vi må tilpasse våre metoder eller framgangsmåter. Jevnfør kapittel tre, der jeg 

gav noen illustrasjoner. Det er som subjekt vi kan møte andre som subjekt omkring 

saksforhold, gjennom å la oss engasjere og delta i den andres meningsytring. Språket i 

praksisfeltet er i stor grad i slekt med eksistensielle språket som føres der mennesker lever, 

lider, lytter til hverandre, lengter, mister, sørger og savner.  

 

Et lite øyeblikk tilbake til Elina, Anton og det finske språket. Elina visste at frøken Holm ikke 

kunne det finske språket. Elina kunne det. Frøken Holm krevde at barna snakket svensk, fordi 

det var det språket de skulle lære. De fikk ikke engang snakke finsk eller oversette til finsk, i 

prosessen for å lære seg det svenske språket. 
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Hvordan er språket i virksomhetenes og organisasjonenes lederfora?  

Hvordan er språket i stortingets helsekomité? 

 

Deler vi ikke lenger et språk for de eksistensielle fenomen mellom oss? Det språket fins 

fortsatt i praksisfeltet vi snakker om, og det språket går det an å møte hverandre gjennom. Det 

er i det eksistensielle språket at vi mennesker deler felles vilkår. 

 

Hvem er det som må overskrive språkets grenser og la seg forstyrre for å få del i 

saksforholdene vi som samfunn trenger å ha god nok kjennskap til, når vi skal planlegge 

tjenestene? Politikere som ønsker å gjøre noe med situasjonen som nå kommer tilsyne i 

Arbeidstilsynets arbeid, er helt prisgitt praksisfeltets røster for å forstå. 

Subjektivitetsprinsippet hos Skjervheim forteller oss at det er definisjonen til den som er i 

situasjonen, vi trenger å få del i for å vinne forståelse av situasjonen. Praksisfeltet må få 

anledning til reelle meningsutvekslinger omkring de faglige og eksistensielle dilemmaene de 

daglig må forholde seg til. Røstene i praksisfeltet er taleføre. Det er vi som samfunn som er 

avhengige av disse røstene, slik jeg forstår situasjonen. Slik forstår jeg både Karen 

Christensen, som jeg har referert og slik fortolker jeg Skjervheim inn i vår samfunnskontekst. 

 

9.3.4 Kravet til lydighet definerer meningsytringer som usaklige 

I en kontekst der kravet til lydighet har gode vilkår, vil dette kunne komplisere mulighetene til 

å nå fram med ytringene. Det gjelder spesielt dersom den som varsler opplever å identifisere 

seg med menneskene som er utsatt for kritikkverdige forhold. Jevnfør Elina. Hun ble en del av 

problemet for frøken Holm. Elina varslet om et saksforhold som gjaldt det finske språket. 

Elina var selv halvt finne og var dermed en del av objektiveringen som eksisterte i frøken 

Holm sin forståelse. Kravet til lydighet innebar fra frøken Holm sin side å få Elina til å slutte 

å mase om denne helt ”usaklige” meningsytringen. Saksforholdet Elina pekte på var så 

urimelig for frøken Holm at hun kunne ikke ta Elina på alvor. Elina ble et faktum i frøken 

Holm sin virkelighetsforståelse. Da er det særdeles vanskelige vilkår for den som varsler. 
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Når den som slik prøver å nå fram med et saksforhold i form av varsling begynner å merke 

følgene av objektiveringen, det vil si all oppmerksomheten som blir satt på varsleren for å få 

den til å stilne av i stedet for å gå inn i saksforholdet, inntar vi det som Skjervheim kaller en 

angrepsholdning. Den som kunne ha grepet inn og gjort noe med saksforholdet er den samme 

som er adressat for saksforholdet i varslingen. Når adressaten for varslingen vender seg mot 

varsleren med en objektiverende holdning, er det en angrepsinnstilling. Den som blir 

objektivert vil med nødvendighet reagere på en slik holdning og innstilling. 

 

I filmen om Elina får vi levende eksempler på hva det førte til for Elina å stå i dette 

eksistensielle dilemmaet. Hun blir etter hvert febrilsk og panikken tar henne. Hun blir ikke 

trodd av noen, selv om hennes meningsytring er høyst relevant i sammenhengen. Bortsett fra 

kanskje Einar den nye læreren, men han har veldig få virkemidler å spille på. Reaksjonene til 

Elina som i første omgang er uttrykk for solidariske handlinger, vekker frøken Holms 

autoritære krav til lydighet. Hun viser ingen interesse for Elinas meningsbærende ytring 

knyttet til språkkonflikten. Kravet til lydighet blir slik jeg har pekt på tidligere, en ytterligere 

blokkering for å vekke nysgjerrigheten overfor Elinas anliggende. Menneskene i praksisfeltet 

som er i stand til å gjenkjenne kritikkverdige forhold, er iblant selv utsatt for en objektivering 

som gir dem en umulig posisjon å varsle fra.  

 

9.3.5 Det tvetydige språket 

Språket vårt er tvetydig. Å være utbrent kunne oppleves som et personlig nederlag. Men det 

viste seg å være svært avhengig av konteksten. I noen virksomheter framsto det med positivt 

fortegn. Det viste seg å være avhengig av hvilke yrkesgrupper det var snakk om. 

 

Vi ser noe av det samme med fenomenet varsling. Omkostningene har for noen ikke vært til å 

bære, og vi fikk som samfunn ikke vite noe om det. Mørke tall. Varslere som har nådd fram 

imot alle odds, framstår gjerne som helter i samfunnsdebatten. Prisene de har betalt, medfører 

at slik språkbruk lett blir som en vond smak i munnen for dem som sto løpet.  
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9.4 De etiske aspektene 
De etiske aspektene er knyttet til eksistensielle dilemma. Det viser seg å være forbundet med 

stor risiko å varsle, når den lokale konteksten eller virksomheten man er ansatt i, ikke 

offensivt etterspør ytringene om kritikkverdige forhold. Den enkelte ansatte blir overlatt til 

bortimot umulige situasjoner når valget står mellom å varsle på den ene siden eller å beholde 

jobben. Vi står som samfunn overfor dilemma vi ikke kan legges på virksomheters ansatte 

alene. Vårt demokratiske samfunn trenger å våkne fordi de fenomenene dette omhandler, er 

relasjonelle. Måten mennesker rammes på, er i stor grad usynlig for dem som ikke selv 

rammes. Mulighetene som ligger i at ansatte bærer fram ytringer om saksforhold som 

omhandler sikkerheten til de blant oss som er mest utsatte, kan vi som samfunn anerkjenne på 

en offensiv måte. 

 

Lojaliteten overfor hverandre som mennesker som deler et samfunnsfellesskap, veier etter 

mitt skjønn tungt på vektskålen. Kan lojaliteten overfor en virksomhet veie tyngre? Da 

omhandler det virksomheter som har glemt eller valgt å se bort fra at mennesker ikke kan 

være et middel for noen intensjoner, om de kan se aldri så viktige ut. Det er den menneskelige 

røst som kan fortelle oss, når den grensen overskrides.  

 

9.5 Sikkerhet for mennesker i samfunnet 
Munnkurvrapporten viser til samfunnet sin sikkerhet både i historisk lys og på bakgrunn av 

internasjonale eksempler, når de peker på konflikten mellom lojalitet, overbevisning og 

ytringsfrihet. 

 

”Mulighetene for og motet til å si ifra om sikkerhetskritiske forhold i storsamfunnet, i 

nærmiljøet eller på egen arbeidsplass utgjør en del av hovednerven i demokratiet og i 

dets muligheter for utvikling og overlevelse. Den måten som et samfunn, en kommune, 

naboskap, kollegaer eller venner forholder seg til og behandler personer som våger å 

si ifra om forhold som kan berøre våre egne liv eller vår helse, kan betraktes som et 
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symptom på evnen til å forholde seg til kritiske – kanskje ubehagelige - 

informasjoner.”148

 

Det kommer til å bli avgjørende etter mitt skjønn om de røstene som utgjør samfunnets 

øvrigheter, tar stilling i konflikten, for det har utviklet seg til en kamp om herredømmet, slik 

Skjervheim uttrykker det.  

 

I siste kapittel i Munnkurvrapporten drøftes varsling med spørsmål om det er et produkt av 

nye rammevilkår og de diskuterer tiltak og strategier mot det de kaller munnkurv. Jeg har kalt 

det taushet. I den sammenhengen viser de til en artikkel som heter Valuing ”voices from 

below” av forfatterne Jean Faugier og Helen Woolnough.149 Der omtales det en lov til støtte 

og vern av sykepleiere som melder fra om ugjerninger og ulovligheter. De slår fast at loven 

ikke er tilstrekkelig for å gjøre institusjoners ledelse og arbeidsmiljø mer engasjert i forhold til 

å bygge en god organisasjon. 

  

”For å virkeliggjøre dette er det nødvendig å bryte opp i rigide maktstrukturer, så å si 

vende hierarkiet for i større grad å verdsette ”grunnplanets” kunnskaper og 

erfaringer; ”Valuing voices from below”.  

 

Det er spennende lesning som på mange måter kommer fram til det samme som det jeg mener 

å ha funnet. Vi må ikke miste praksisfeltets egne røster når vi skal planlegge tjenestene 

samfunnet trenger i fortsettelsen. 

 

Slik har jeg kommet fram til at fenomenet varsling best kan håndteres ved å legge vilkårene til 

rette slik at praksisfeltet selv får komme til ordet med sine meningsytringer innenfor rammene 

i den daglige virksomheten. Det dreier seg for meg om å føre en faglig dialog, som rommer 

etisk refleksjon omkring etisk vanskelige dilemma praksisfeltet håndterer. Varslingen er et 

symptom på at dette ikke fungerer godt nok. 

 
 

148 Hetle, A. (red) (2005) Munnkurvrapporten, s. 14 
149 Hetle, A. (2005) Munnkurvrapporten, s. 148 
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I siste innstans dreier dette seg om sikkerheten for oss alle i våre mest utsatte situasjoner i 

livsløpet.  
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10.0 Avslutning 

 

Jeg vet ikke helt hvordan det først begynte, men det arbeidet jeg har gjort i denne oppgaven 

har tråder langt tilbake i livet mitt. Sammenhenger jeg har sett, dilemma jeg har møtt, 

frustrasjoner jeg har hatt og oppdagelser jeg har gjort har vekket trangen til å kunne fordype 

meg og jobbe systematisk med å få fatt i en forståelse. 

 

Da det viste seg at det var en reell mulighet for meg til å følge Masterkurset i Profesjonsetikk 

og diakoni ved Teologisk fakultet, samtidig som jeg bodde her på Fogn med familien min, la 

jeg ut på dypt vann. Jeg visste hele tiden at jeg gikk inn i studiet fordi jeg ville skrive 

masteroppgaven. Jeg ville komme til uttrykk med noe som jeg den gang enda ikke kunne vite 

helt hva var. På den ene siden var jeg klar over at jeg bar med meg spørsmål og 

sammenhenger som jeg ville finne mer utav. På den andre siden visste jeg ikke hva slags 

kunnskap jeg trengte for å finne språk for og begrepsapparat til å uttrykke det, og slett ikke 

form eller fasong. Studiet har gitt meg teoretiske perspektiv som jeg ikke visste at fantes. 

Gjennom litteratur skrevet av mennesker som selv har fundert på grunnleggende dilemma i 

tilværelsen, har jeg etter hvert kunnet tilegne meg et språk som åpner for å komme til uttrykk 

med mine dilemma. 

 

Skriveprosessen har gitt meg glede i retning av fryd, og smerte i retning av maktesløshet, og 

mange varianter imellom det. 

 

Å reise til det teologiske fakultetet ved universitetet i Oslo fra mitt arbeidsrom i 2. etasje i 

huset vårt i Eikejuvet på Fogn, har vært en egen erfaring. Gjennom fire år har det blitt et 

ritual. Å forlate, å nå fram, være tilstede, forlate og komme heim. Ensomt. Tid til ettertanke. 

Uendelige timer på reise alene. Nattog. Frokost på Opus. T-bane. Dagtog. Fly. Flybuss. Båt. 

Menneskemøter. Vandring i gatene på Majorstua. Fravær. Savn. Konsentrasjon. Utmattelse. 

Manglende initiativ til kontakt. Besøk hos gode venner. Møtesteder. Å dele erfaringer og 

refleksjoner. Stunder av djup glede. Avskjed. Gjensyn. Tilhørighet. Hjemme. 
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Jeg har latt lyrikeren Stein Mehren få komme til ordet først i oppgaven min. Sitatet hans har 

fulgt meg i mer enn 20 år. Det uttrykker for meg noe grunnleggende i det menneskelige. Fordi 

vi er så fanget i vår forestilling om hva som er viktig og nødvendig, er vi mer enn utsatt for å 

miste tak i det som vi ikke kan klare oss uten, men som neppe vil rangere høyest på noen 

prioriteringsliste i en timemanager. Mehrens språk taler til meg. 

 

10.1 Hvordan var det jeg startet i innledningen? 
I innledningen omtalte jeg erfaringer fra eget arbeidsliv som har reist spørsmål hos meg. Jeg 

nevnte fornemmelser, minner og opplevelser som vekket nysgjerrigheten og trangen min til å 

søke sammenhenger og lete etter mønster. 

 

De teoretiske perspektivene hos Skjervheim, var frigjørende tenkning for meg. Jeg ønsket å få 

innsikt i refleksjonene han tar oss med inn i blant annet gjennom sitt essay, Deltakar og 

tilskodar. Tenkte at her lå det teoretiske perspektiv som ville være fruktbare i møte med mitt 

erfaringsmateriale. 

 

Erfaringsmaterialet jeg bar med meg, uttrykte jeg i innledningen gjennom erkjennelsen av 

totalt ulike vilkår til å føre en faglig dialog, for ansatte generelt og sykepleiere spesielt, i 

praksisfeltet. Fem års ansettelse ved Modum Bad og cirka ti års tilhørighet i det nasjonale 

fagmiljøet innenfor alderspsykiatri og demens hadde gitt meg verdifulle erfaringer når det 

gjaldt å føre faglige dialoger i tilknytning til praksisfeltet.  

 

Men helt andre erfaringer gjorde det mulig for meg å se kontrastene. Jeg var i grunnen ganske 

sjokkert over å oppleve meg selv så ulikt, avhengig av hvilken kontekst jeg var i. På den ene 

siden å bli hørt og etterspurt, og på den ene siden og å bli overhørt og neglisjert. Jeg ville jo 

helst tro at slike erfaringer handlet lite om hva jeg hadde gjort eller ikke gjort selv, men om 

konteksten og den faglige forståelsen hos dem som hadde beslutningsmyndighet i konteksten. 

Men jeg kjente jo tvilen. 
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Jeg pekte innledningsvis på fenomenet å være i posisjon eller ikke. Jeg pekte på hindringer og 

muligheter til å si ifra og å bli hørt. Jeg reflekterte over fenomenene lydighet, varsling og 

forstyrrelse. Fortellingen og filmen brakte disse fenomenene mye tydeligere opp i 

bevisstheten min. I ettertid ser jeg at dette er fenomen som berører eksistensielle tema i det 

menneskelige. Det hadde jeg ikke ord for da jeg startet. 

 

Det hører med til fortellingen at jeg i to år av studiet funderte på fenomenet utbrenthet, fordi 

jeg trodde det var det jeg ville undersøke. Jeg gav slipp på det. Men har funnet igjen en 

sammenheng som jeg har vist i kapittel ni. 

  

Problemstillingen jeg til slutt tok fatt på var knyttet til fenomenet varsling. For meg 

omhandlet det å bli hørt eller overhørt når en sier ifra. Munnkurvrapporten fra AFI var sterkt 

medvirkende til at jeg valgte denne retningen. Etter hvert som jeg leste meg opp på 

Skjervheim, fant jeg tråder å lete langs. At Skjervheim selv kaller seg en eksistensfilosof 

skjønte jeg først mye senere.  

 

10.2 Hva har jeg gjort 
Jeg tok fatt på en problemstilling som omhandlet fenomenet varsling utfra en 

eksistensfilosofisk forståelse, slik Skjervheim har vist i sin treleddede relasjon. Det er bare 

ved å delta i den andres meningsytring eller saksforhold eller gjennom å engasjere meg at jeg 

møter den andre som et subjekt. Den treleddede relasjonen har tre ledd, to subjekt som møtes i 

et saksforhold. 

 

Materialet jeg ville analysere var i første omgang fortellingen til Mia Hallesby og filmen om 

Elina. Illustrasjonene i kapittel tre var en type modell-læring for meg selv. Slik har forfattere 

med dyp forståelse for de eksistensielle dilemmaene i det menneskelige, valgt å nærme seg 

menneskene de ville prøve å gå i en dialog med. Disse forfatterne var forbilder for meg. Jeg 

lente meg til deres måte å nærme seg det som kunne være vanskelig. Hos Skjervheim fant jeg 

den teoretiske begrunnelsen for nettopp en slik varsomhet. Det er bare i møte med den andre 

som et subjekt at jeg kan regne med å vinne forståelse for personen og hans grunner eller 

mening med valg og handlinger i situasjonen sin. Tilgangen på slik informasjon har jeg ingen 
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krav på. Det er heller ingen automatikk der jeg bare kan trykke på de riktige knappene så 

kommer opplysningene flytende. Skjervheims treleddede relasjon er et verktøy som viser at 

det er som deltaker i den andres saksforhold at jeg kan møte den andre som subjekt. Det 

utsetter meg som subjekt for å kunne bli påvirket av det jeg får del i. Jeg kan komme til å 

oppdage noe jeg var uvitende om, eller ikke hadde forutsetninger for å kunne se fra mitt 

ståsted. Jeg kan komme til å forandre meg. 

 

”Å ta den andre alvorlig er det same som å vera viljug til å ta hans meiningar opp til 

ettertanke, eventuelt diskusjon.”150

 

På forhånd hadde jeg reflektert over fenomenene lydighet, varsling og forstyrrelse, i kapittel 

fire. Jeg mente at adressaten for en varsling i utgangspunktet skulle være glad for at varsleren 

ville ta seg bryet å si ifra. Men jeg vet at adressaten for varslet ikke uten videre setter pris på 

det. Det kunne ha å gjøre med at adressaten ikke var i stand til å oppfatte hvilken verdi dette 

kunne ha for ham og virksomheten hans. På bakgrunn av det tilfanget jeg fikk i ordboken når 

jeg søkte på varsling, ble det åpenbart for meg at et varsel vil noe godt for den som er 

adressaten for varslet. Et varsel i tradisjonell språkbruk omhandler å forhindre ulykker, gjøre 

oppmerksom på en forandring i forhold til normalsituasjonen eller gjøre vedkommende 

oppmerksom på skade eller feil som har oppstått. Slik valgte jeg å forstå varsel som en mulig 

fruktbar forstyrrelse.  

 

Jeg vet at gode intensjoner, hensikter, formål eller grunner kan bli viktige for oss mennesker. 

Vi kan komme til å se bort fra at slike grunner ikke kan være viktigere enn menneskene vi har 

å gjøre med i konteksten vi står i. Både faren til Thomas i fortellingen og Mia Hallesby som 

har samlet fortellingene, må ha forstått lydighet som en verdifull egenskap. I så måte var de 

som nevnt i et godt selskap i den tidsepoken. Det samme gjelder frøken Holm i filmen jeg har 

analysert. På bakgrunn av fenomenet lydighet har jeg selv både sett og erfart hvor lett det er å 

tro at det fins formål som er så høyt skattet at menneskene blir underordnet formålet. Men det 

er noe med måten det gjennomføres i praksis, i møte med menneskene, som viser en 

innstilling slik Skjervheim gir oss del i. Holdningen har basert på en tenkning eller en 
 

150 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 74 - 75 
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forståelse omkring vår plass som mennesker i tilværelsen. Det baserer seg på forestillingen 

som Skjervheim tar et oppgjør med når han sammen med Kierkegaard uttaler seg om 

eksistensen. 

 

 ”Det som Kierkegaard gjer, er å streka under at vi eksisterer ikkje utanfor tida, vi er 

endelege i vår eksistens, og vi kan ikkje stilla oss utanfor som om vi var tidlause, 

spesielt kan vi ikkje stilla oss utanfor oss sjølv. Eksistensielt er det nettopp spørsmåla 

om godt og vondt, rett og rangt som er dei sentrale, å eliminera dei ved abstraksjonen 

si hjelp, er å fuska i eksistensen. Ein lurer seg undan valet.”151

 

Vi er med andre ord forpliktet til å ta stilling selv. Det innebærer å være villig til å utvikle vår 

egen dømmekraft. Vi kan ikke lene oss til verken formål eller intensjoner i møte med 

hverandre som mennesker. Vi må stå fram som subjekt i møte med den andre som subjekt.  

 

På bakgrunn av disse refleksjonene gikk jeg løs på analysen av fortellingen og filmen. Jeg 

hadde gode hjelpere i Skjervheim sin teori, forbildene jeg har nevnt i kapittel tre og i 

refleksjonene som jeg la til grunn i kapittel fire. 

 

10.2.1 Analysen av fortellingen og filmen 

Materialet i fortellingen åpnet for å forstå hvordan kravet til lydighet hindret kontakt mellom 

far og sønn. Faren gikk glipp av sønnens bidrag i dialogen fordi han overhørte og så bort fra 

sønnens meningsytringer. Kontakten dem imellom gikk tapt, slik at de ikke fikk noen større 

innsikt i hverandres forståelse av situasjonen. De snakket ikke samme språk. Gutten nådde 

ikke fram med sine meningsytringer. Faren ble værende i sin egen forståelse av virkeligheten, 

helt upåvirket av guttens kjærlighetsytringer. Slik ser det ut i fortellingen.  

Kravet til lydighet åpnet ikke for dialog mellom to subjekt om et felles saksforhold. 

 

Materialet i filmen viser oss to subjekt, Elina og frøken Holm. Vi fikk ved hjelp av den 

treleddede relasjonen, øye på hva som skjedde da frøken Holm til slutt møtte Elina som 

 
151 Skjervheim, H.: (2001) Deltakar og tilskodar og andre essays, s. 86 
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subjekt. Hun oppdaget Elina som ei jente som hadde noe på hjertet som angikk henne og det 

hun var opptatt av. Frøken Holm var ikke den samme etterpå. 

 

Frøken Holm sto i et lojalitetsforhold til både de svenske myndighetene og kirkelige instanser 

når det gjaldt innføringen av det svenske språket i den finske konteksten. Det må ha vært 

vanskelig å ta inn over seg Elinas varsling.  

 

Det jeg ikke har nevnt i analysen eller i filmpresentasjonen er et lite bilde jeg vil ta med her i 

avslutningen. Vi ser i filmen det spennet frøken Holm viser fram fra yrkesstolthet og 

pågangsmot i oppdraget sitt, når hun forteller om det til Einar, den nye læreren, og til den 

hjelpeløse fortvilelse hun møter i seg selv når hun retter på håret under skautet, idet hun med 

skjelvende stemme roper til Elina som står igjen alene ute på myren, at nå må Elina ta seg 

sammen og oppføre seg ordentlig. 

 

10.2.2 Det var da de møttes som to subjekt 

Da frøken Holm gikk ut fra matsalen og satte seg ned på trappa der Elina igjen satt og holdt ut 

i sin sultestreik, så ba hun Elina om tilgivelse. Elina reiste seg bokstavelig som et subjekt i sin 

egen fortelling men også i frøken Holm sine øyne. Hun kunne vende tilbake til deres felles 

virkelighet med selvrespekten i behold. Elina hadde noe hun skulle ha sagt i denne saken som 

gjaldt språkkonflikten. Og det anerkjente til slutt frøken Holm også. 

Jeg har i analysen av fortellingen vist muligheter som åpner seg når menneskene møtes som 

subjekt i en dialog. Og jeg har vist hvordan menneskene forblir i hver sin 

virkelighetsforståelse uten noen kontakt når de ikke forstår språket til hverandre. 

 

10.3 Hvem har noe de skulle ha sagt 
I analysedelen i kapittel ni, reflekterer jeg over hva slags følger analysen av fortellingen og 

filmen får for forståelsen av fenomenet varsling. På bakgrunn av kapittel seks og sju som 

omhandler min tolkning av varsling i arbeidslivet, er jeg i kapittel ni tilbake ved fenomenet 

varsling i vårt arbeidsliv. Hva har dette arbeidet med fenomenet varsling i lys av en 

eksistensfilosofisk tilnærming gitt meg av ny forståelse? 
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Jeg syns å se er at vi strever med språkproblemer. Slik Skjervheim uttrykker det så befinner vi 

oss i ulike verdener, fordi vi ikke skjønner språket til hverandre. Og min antagelse er at vi nok 

ikke engang vet om det. Vi bare erfarer følgene. 

 

Men språkproblemene henger nøye sammen med hvordan vi tenker om det som har med 

menneskelige fenomen å gjøre. Analysen jeg gjør i kapittel ni, har gjort meg oppmerksom på 

mønstre som gjør dette vanskelig for oss. 

 

Vi har lett for å tro at den som gir uttrykk for å være maktesløs, også er hjelpeløs og 

stakkarslig. Elina, hun var maktesløs, ensom og etter hvert full av panikk. Men var hun 

hjelpesløs og stakkarslig? Etter mitt skjønn var hun modig og kraftfull. Hva kan gjøre oss 

maktesløse når vi i utgangspunktet er handlekraftige og fulle av pågangsmot? Jeg tror 

erfaringen av å møte innstillingen som Elina møtte, kan sette oss i eksistensielle dilemma der 

vi ikke vet verken ut eller inn.  

 

Hvem har noe de skulle ha sagt i helse – og omsorgstjenestene i samfunnet vårt i dag? Det er 

spørsmålet. Og hvis vi finner svaret, hvem er da i en slik posisjon og har en slik innstilling at 

de makter å få subjektene til å reise seg og ta til orde? Vi trenger røstene fra praksisfeltet. Det 

er ikke likegyldig hvilke framgangsmåter som blir brukt, ifølge Hans Skjervheim. 

 

10.4 En spore til noe mer 
Jeg er spent på hva som kan skje når Skjervheims treleddede relasjon blir obligatorisk pensum 

i de norske grunnskolene. Nåja, forstyrrelsen er vel et sted hos hver av oss, i den indre 

dialogen. Vi oppdager den gjerne ikke før vi plutselig hører hva barna sier til oss.. 

  

”For at organisasjoner skal fungere, synes alle dens medlemmer å måtte jobbe hardt 

med å glemme seg selv og hva man holder på med, og hvor varsleren blir til, i Orwells 

forstand, ”det siste mennesket”, den som ikke kan stoppe og gi opp sin indre 

dialog”152

 
152 Hetle, A.:(2005) Munnkurvrapporten, s. 129 
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Pantet 

 

Ja, jeg gir deg en rose. Fordi rosene visker; 

ennu kan ikke verden gå under - . 

 

Og jorden skyter fremdeles gress, her må et løfte 

ligge gjemt, et tegn til oss 

at verdens hjerte en dag vil bli overvunnet  

av Ømheten, og begynne å skjelve 

for sin yngste bror 

 

alles Benjamin. 

 

Bare lengselen efter tilgivelse kan lukke umenneskelig- 

hetens gapende sår. Og denne lengselen er vekket. 

 

Ennu kan ikke verden gå under, et ukjent, 

annerledes hjerte har gitt seg selv som pant. 

 
Anbjørg Pauline Oldervik153  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

153 Oldervik, A.P.: (1988) Være i hemmelig ærend, s. 109 
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