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Respektfull ytringsfrihet:



Hva menes med ytringsfrihet?

 Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å 

gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, 

uansett hva slags medium man benytter, og uten 

innblanding fra myndighetene.                (jusleksikon.no)

 Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer 

i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la 

være. Dette gjelder også friheten til å motta andres 

ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet.

https://snl.no/Ytring_-_juss


Hva menes med ytringsfrihet?

 Vernet av ytringsfriheten er særlig begrunnet i tre hensyn:

 Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet –kun ved 

fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.

 Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet –

vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andres, og i kraft av 

denne friheten utvikles vi som mennesker.

 Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen 

fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag 

for demokrati, verken gjennom individers informerte 

stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i 

samfunnsdebatten.

(-Store norske leksikon)

https://snl.no/sannhet
https://snl.no/demokrati


Jeg er uenig i det du sier, men jeg vil forsvare til min død din rett til å si det.

I disapprove of what you say

but I will defend to the death

your right to say it.

-Voltaire



Hva er ytringsfrihet IKKE?

 Ytringsfrihet er ikke retten til å ytre dine mest

ekstreme holdninger og meninger uten å bli

motsagt.

 Sårende kommentarer kamuflert som

“ærlighet”

 Baksnakking, eller injurierende tale. 

 Trusler og trakassering



«Å dømme noen ut fra rase eller 
kjønn er feil.
Jeg kunne ønske dere hvite 
privilegerte menn kunne forstå 
det!»

Ser du feilen....?



Hva menes med respekt?

 Respekt betyr ærbødighet eller aktelse. Man 

kan vise noe eller noen respekt. Å sette seg i 

respekt betyr å kreve å bli vist respekt.

 Respekt kan også bety anseelse eller 

anerkjennelse. En person som vinner eller 

nyter respekt er en person som får 

anerkjennelse. Noe det står respekt av er noe 

som fortjener anseelse eller anerkjennelse.
-Store norske leksikon



Hva menes med respekt?

Å behandle andre mennesker med 
respekt er å vise dem aktelse ut fra deres 
menneskeverd. Respekt gir uttrykk for en 
holdning overfor andre som viser 
anerkjennelse og ære.

-Øyvind Dahl/Svein Sandnes, NDLA



Kommunikasjon

 Gjennom kommunikasjon ønsker vi å oppnå 

en felles forståelse, eller å få innsikt i andres 

tanker og meninger. 

 Vi kan oppleve at det finnes andre syn enn 

vårt eget. 

 Det kan i sin tur lede oss til nye undersøkelser 

og nye oppdagelser – helst til fordel for begge 

parter.



Kommunikasjon

Kommunikasjon er for samhandling 

det som pusten er for å leve.

Søren Kierkegaard (1813 - 1855)



Kommunikasjon

 7 % av kommunikasjon er ordene vi bruker

(og deres betydning for mottaker).

 55 % av et budskap formidles av kroppsspråk. 

 38 % formidles av tonefall; lydstyrke, tempo, rytme



Kommunikasjon

 Språket er et mektig verktøy om vi bruker det 

riktig.

 Ordene vi velger farger budskapet.

 Ordvalget vårt sier noe om vårt ståsted.

 Ulike teknikker kan benyttes i verbal og nonverbal 

kommunikasjon. 

 Respektfull ordbruk kan dempe en mulig konflikt.



Kommunikasjon og kroppsspråk

 Kroppen din avslører følelsene dine før hjernen din 

registrerer det. 

 Kroppen din sender ut signaler på om du liker eller 

misliker, tror på eller mistror personer eller budskap.

 Er vi ikke bevisst på kroppsspråket vårt, kan det 

med andre ord ødelegge for budskapet vårt.

 Det hjelper ikke å si de rette tingene hvis kropps-

språket ditt kommuniserer noe annet...

 Det positive er at du selv kan se etter liknende 

«tegn» fra de du møter. 



Kommunikasjon



Respektfull kommunikasjon

 Aktiv lytting med fokus på den som snakker

 Være oppmerksomt nærværende i samtalen

 Speile den andres følelser 

 Velge ord den andre benytter

 Stille spørsmål når verbal og nonverbal 

kommunikasjon spriker.  –Jeg ser at du...»



Mennesketyper



Læren om mennesketypene

 Alle er mest av en av mennesketypene, men kan ha 

trekk fra de andre.

 Finn ut hva slags person du er, hvordan andre 

påvirker deg og hvordan du virker på andre.

 Prøv å forstå hva slags person du har foran deg.

 Jo mer du lytter og observerer, desto mer lærer du. 

–både om deg selv og andre...

 Personlighetstyper går jeg nærmere inn på i lengre 

foredrag.





Ytringsfrihet og respekt

 Vi forholder oss til andre mennesker hver dag.

 Hva andre sier og gjør påvirker oss hver dag.

 Hva vi sier og gjør former andres hverdag.

 Hva vi har opplevd farger hvordan vi ser verden.

 Ikke alt vi opplever er ment slik vi opplever det.



Respekt og ytringsfrihet

- Lunch



Hva er hersketeknikker?

 Fem hersketeknikker ble identifisert av professor 

Berit Ås i 1979. De fem hersketeknikkene er 

teknikker som Ås hevdet ble brukt overfor kvinner, 

bl.a. i møte- og debattsituasjoner. 

 Selv om de opprinnelig ble omtalt i tilfeller hvor de 

ble brukt av menn mot kvinner, er det helt klart at de 

i dag også brukes i forhold som menn mot menn, 

kvinner mot kvinner, og kvinner mot menn. 



De fem hersketeknikkene

 Usynliggjøring 

 Latterliggjøring 

 Tilbakeholdelse av informasjon 

 Dobbeltstraffing 

 Påføring av skyld og skam



1. Usynliggjøring

 Du blir oversett/overkjørt, forbigått eller rett og slett 
glemt. Dette signaliserer at du er mindre verdt, 
uviktig og uten betydning. 

Eksempel: 

 Dine meninger blir ikke lyttet til og forslagene dine 
tas ikke seriøst

 De andre prater videre, og innlemmer deg ikke i 
samtalen.

 De glemmer å avklare saker som angår deg med DEG



2. Latterliggjøring

 Skjer når din innsats blir hånet, ledd av eller noen har 

det morsomt på din bekostning. 

Eksempel: 

 Meningene dine blir ledd av, du blir framstilt som 

inkompetent og du tas ikke på alvor. 

 Kompetansen du innehar tillegges ikke verdi eller 

viktighet.



3. Tilbakeholdelse av informasjon

 Du får ikke all nødvendig informasjon om en sak.

 Du bli ikke invitert til møter som har betydning for din 
jobb.

 Du får ikke vite bakgrunnen for at ulike avgjørelser tas.

Eksempel: 

 Noen har møter på kammerset og tar avgjørelser uten at du 
blir kalt inn til møtet. Uten all informasjon vil du ikke kunne 
ta de rette avgjørelsene og virker derfor uvitende og 
inkompetent.

 Tilbakeholdelse av informasjon foregår f.eks. når noen 
henvender seg til hverandre, og andre/du ikke gis 
informasjon om viktige momenter som påvirker din sak.



4. Dobbeltstraffing
-damned if you do and damned if you don’t

 Det blir galt uansett hva du gjør. 

 En liten detalj du sier, eller din væremåte, blåses 

opp til ugjenkjennelige proposjoner.

Eksempler: 

 Væremåten din kan brukes mot deg uansett hva du 

gjør hvis noen har bestemt seg for det.

 Enten er du for passiv, eller så er du for pågående, 

for stille/for snakkesalig….

Mange blir utsatt for press fra arbeidsgiver og fra 



5. Påføring av skyld og skam

 Du får skylden for noe du ikke kunne gjort noe med.

 Du blir påført dårlig samvittighet for noe du har sagt 

eller gjort.

 Påføring av skyld og skam skjer gjennom latterlig-

gjøring, ydmykelser, blottstillelse og ærekrenking. 

 Når man føler seg skyldig fordi man handler 

annerledes enn hva ”de andre” ville gjort i samme 

situasjon

 ”Ingen andre har reagert på dette før…?”



Kommentarer man kan få:

 -Jeg forventer ikke at du kan så mye om dette

 -Dette er ikke så enkelt som du tror

 -Nei, det har vi prøvd før, og det virket ikke

 -Du må ikke bli så engasjert, nå da….

 -Du kan jo ikke tro at vi skal ta DET forslaget på 
alvor?? Det kan aldri gå!

 Lær deg gode svar på slike uttalelser...



Hvorfor virker hersketeknikkene?
 Vi er ikke forberedt på at det kommer et «angrep».

 Vi har ikke tenkt gjennom hva hersketeknikker egentlig er og 
hva de gjør med oss. 

 Vi er ikke bevisste nok på rollen vi har til en hver tid. – er det 
meg eller rollen min som blir angrepet nå?

 Vi har ikke blitt bevisst våre egne såre punkter som styrer 
hvordan vi reagerer på ulike kommentarer.

 Vi står ikke bevisst i vår egenverd eller i egen kompetanse.

 I situasjoner der vi føler oss usikre eller underlegne, vil denne 
følelsen forsterkes.         Vi blir vippet av pinnen

 Kommentarer treffer oss. Vi føler at ”de har sikkert rett”, men 
vi burde reagere ut fra rollen vi har og med vår kompetanse.

 Vi har ikke satt grenser for vår egen krenkbarhet.
n





 Hersketeknikker eksisterer selv om vi kjenner til dem.

 De kan fremdeles såre oss. Det er naturlig å få en 

reaksjon når man utsettes for hersketeknikker. 

 Vi kan lære oss å bedre håndtere følelsen som kommer 

når vi utsettes for hersketeknikker ved å lære oss om våre 

naturlige reaksjonsmønstre og øve inn noen nye.

 Da kan vi bedre justere hvor hardt de får påvirke oss og 

bedre nyansere hvordan vi reagerer. 

 Da klarer vi bedre å skille mellom hva som er ufint og 

hva som er langt over streken.



Hvordan kan vi reagere bedre:

 Still klare spørsmål. 
-Hva gjør at dette ikke kan fungere?

-Når prøvde dere dette sist?

 Gi gode begrunnelser til hvorfor det bør være 

nettopp slik du skisserer. F.eks:

- En studie viser at sykefraværet øker kraftig på steder der de ansatte må 

jobbe annenhver helg (fins det en slik studie? Ha en kopi av den!)

- Det er hull i turnusen per i dag – like mange ledige vakter i ukene som 

i helgene

- Får vi inn x antall flere ansatte, går turnusen opp både i ukedager og 

helg



Hvordan kan vi reagere bedre:
 I de fleste tilfellene er ikke kommentarene personlig 

ment og sier VELDIG mye mer om avsender enn 

mottaker. 

 Det at de går etter deg, betyr ofte at du er inne på noe

 Forstå hva som trigger reaksjonene dine, lær av det 

og vær forberedt til neste gang.

 Noen ganger skal du reagere tydelig og bestemt

 andre ganger bør du svare saklig på henvendelsen

 andre ganger kan du overse det helt – eller le av det



Hva kan vi øve på?

 Lære å kjenne seg selv –styrker og svakheter.

 Vi kan sette psykologiske ‘plastre’ på såre punkter vi vet vi 
har.

 Erkjenne kunnskapen vår og stå i egen kompetanse.

 Sette bevisste grenser for hvor mye andre skal kunne avgjøre 
vår selvfølelse og egenverdi.

 Jo tryggere vi er på oss selv og i oss selv, desto mindre 
påvirkes vi av hva andre sier og mener.

 Kjenner du til hersketeknikkene, kan du lære deg å kjenne 
dem igjen og være forberedt på hvordan du skal reagere og 
hvordan du kan svare.



Motstrategier til hersketeknikkene

 Når vi klarer å identifisere teknikkene som brukes 

mot oss, kan vi reagere. Vi kan øve oss på å kjenne 

igjen teknikkene,  holde oss saklige, stå i 

situasjonen og ikke bli overkjørt.

Motstrategiene skal få oss til å:

 stå (tilsynelatende) upåvirket i situasjonen

 beholde respekten for egen kompetanse og rolle

 Ikke bli satt ut av andres hersketeknikker



Strategi ved Usynliggjøring

 Vent med å snakke til det blir stille, bruk stemmen

 Reis deg dersom du sitter dumt til i forhold til de du 
snakker til

 Vær tydelig og spør hva de andre mener om utspillet 
ditt

 Gjenta meningen din, kanskje med andre ord

 Still spørsmål, unngå å anklage



Strategi ved Latterliggjøring

 Ikke le med, still for eksempel følgende spørsmål:

• Hva mente du egentlig nå? 

• Hva var det som var morsomt – gikk jeg glipp av 
noe?

• Forstår jeg deg rett, mener du at…?

 Så lenge du holder hodet kaldt og holder deg til 
saken, er  det du som styrer samtalen.



Strategi ved 

Tilbakeholdelse av informasjon

 Si ifra at informasjonsstrukturen er for dårlig

 Kom gjerne med forslag til bedre 
informasjonsstruktur hvis den ikke fins

 Be om at møtestrukturene opprettholdes og si at du 
ønsker å bli oppdatert for å kunne gjøre jobben din 
f.eks som tillitsvalgt

 Understrek viktigheten av korrekt informasjonsflyt



Strategi ved Dobbeltstraffing
-damned if you do and damned if you don’t

 Fortell om dine valg og prioriteringer. Vær tydelig.

 Sørg for at de forstår at du vet hva du har ansvar for 

og ikke.

 ”Jeg har tenkt gjennom saken og har kommet fram til 

at DETTE er den beste løsningen fordi …..” 

 Vær tro mot deg selv. Stå for det du tror på.



Strategi ved 

Påføring av skyld og skam
 Hold hodet kaldt og be om at de holder seg til 

saken. Forklar gjerne hvorfor du handler som du 

gjør, men du behøver ikke begrunne dine 

handlinger mer enn andre må.

 Sørg for at de forstår at du vet hva du har ansvar 

for og ikke.

 Forhold deg til saken det gjelder ut fra rollen du 

innehar til en hver tid.



Vårt eget filter
 Summen av våre opplevelser gjennom livet former 

hvordan vi tolker og forstår verden.

 Noen temaer, ord og tonefall får oss til å føle oss vel, 

mens andre gir ubehagelige minner, treffer noe vi er såre 

på og gjør oss sårbare.

 Når hjernen mottar sanseimpulser søker den å finne en 

orden eller mening i det den mottar.

 Når vi først har sett en sammenheng i noe, vil vi nesten 

alltid fortsette å se denne sammenhengen.

 Når vi har gjort oss opp en mening om noe, skal det mye 

til for at vi endrer standpunkt.



Vårt eget filter

 En person du kan relatere til eller ser opp til har lettere for å selge deg et 

budskap enn en du ikke kan relatere til og/eller ikke har kjemi med.

 Personlighetstyper som har samme energinivå og taleform som oss selv, 

har vi lettere for å relatere til. Føler vi oss på en eler annen måte truet av 

personen, vil vi med stor sannsynlighet også mistro dens meninger og 

motiver.

 Både menn og kvinner har preferanser i forhold til hvilket kjønn de 

ønsker skal ytre seg om forskjellige emner. 

 For mange er dette ubevisste filtre som skaper unødvendige hindre i 

måten vi mottar et budskap på og hvordan vi møter andre mennesker.

 OBJEKTIVITET OVERFOR ANDRE FINNES (nesten) IKKE



Vårt eget filter

 Helene Uris nye bok:

 «‘Hvem sa hva?’ er en bok om hvordan språket speiler 

virkeligheten, men også om hvordan det former den: 

Forestillinger om kvinner og menn finnes overalt i 

språket vårt og forteller oss hva vi - mer eller mindre 

bevisst - tenker om hverandre og oss selv.» -Adlibris

 Når vi har gjort oss opp en mening om noe, skal det 

mye til for at vi endrer standpunkt.



Konflikter og bruk av hersketeknikker:

❑ Arbeidstaker og arbeidsgiver har et felles ansvar for hvilken kommunikasjonsform 

som benyttes på norske i norske helseforetak. Det handler om å snakke til hverandre 

og å møte hverandre med respekt. Vi må ha et felles mål om et trygt og inkluderende 

arbeidsmiljø. Her skal det være rom for uenighet. Det skal også være rom for 

diskusjon og konflikter så lenge de er konstruktive. Dette spillerommet vil styrke oss 

både som enkeltindivid og som kollegium. 

 Ledere og tillitsvalgte har et stort ansvar i arbeidet med å nå dette målet. Når 

takhøyde, respekt og trygghet er tilstede kan vi som organisasjon møte våre pasienter 

og deres pårørende med de samme holdningene som vi møter hverandre med. Vi er 

foregangspersoner, forbilder og sykehuset ansikt utad. Den adferden vi viser i 

kommunikasjon med hverandre vil til syvende og sist ha avgjørende betydning for de 

holdninger, verdier og det samspill som utvikles på arbeidsplassen.

-Konflikter og bruk av hersketeknikker, Erfaringsbasert master i helseadministrasjon av Audun Mo



Grensesetting

 For at andre skal respektere dine grenser, må du 
selv vite hvor grensene dine går

 Tenk gjennom hva du reagerer på, hvordan du 
reagerer og prøv å skjønne hvor det kommer fra

 Prøv å se hvordan andre oppfatter deg - spør venner 

 Bruk tid på å bygge rollen din og det den står for

 Stå i dine egne avgjørelser og vær tro mot deg selv

 Finn en trygghet basert på rollen din og egen 
kompetanse og sett en grense for hvor langt andre 
kan presse deg.



Ordvalg



Ordvalg

Eksempler:

 ’Vi må få til en løsning med den elendige turnusordningen’ 

kontra ”Vi ønsker vel alle å komme til en god løsning på 

turnusordningen som de ansatte kan leve med”

 ”Jeg syns vi skal…” kontra ”hva hvis vi klarte å…” 

 ”Gleder meg til å bli ferdig med dette møtet” kontra ”Ser fram 

til et konstruktivt møte”

 ”Du gjør aldri” …. ”Du tar alltid ”…. 

kontra ”Noen ganger…”, ”Jeg opplever at…” 



Spørsmål til deg selv:

 Hvordan reagerer jeg på kritikk?

 Er det noe spesielt jeg er sår på? 

 Hva vil jeg vinne på å stå på min rett? (overfor kunde/venn)

 Hva vil jeg tape på å stå insistere på at jeg har rett?

 Hva ønsker jeg at resultatet skal bli?

 Er det jeg som er tynnhudet på dette området etter flere 

år med samme ”idiotkommentarer”?

 Angriper de meg, eller yrkesgruppen/situasjonen 

generelt?



Oppsummering

 Hersketeknikker og deres utøvere er der ute og 

bruker teknikkene mer eller mindre bevisst. 

 Hersketeknikker påvirker oss!

 Mitt håp er at du etter i dag likevel er blitt mer 

bevisst på prosessene, bedre rustet til å beskytte 

deg mentalt og bedre kunne nyansere hvordan 

og hvorfor de påvirker deg og hvordan du skal 

forholde deg til hersketeknikkene, de som 

utfører dem og hvordan de påvirker deg.



Oppsummering

 Finn trygghet i deg selv og sett en mental 

grense for hvor langt andre får presse deg.

 Bli klar over dine såre punkter og jobb med 

dem så de ikke blir dine svake punkter i møte 

med en som bruker hersketeknikker

 Bli klar over hvordan du virker på andre

-Talemåte, stemmebruk, kroppsspråk, kommentarer

 Forbered deg mentalt til møter og lag grenser

 Øvelse gjør mester



Vær bevisst rollen din:
 Norsk Sykepleierforbund (NSF) er Norges eneste landsomfattende 

fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, 

helsesykepleiere og sykepleierstudenter. Organisasjonen ble stiftet 24. september

1912 av Bergljot Larsson.

 NSF arbeider for medlemmenes interesser og rettigheter knyttet til blant annet 

lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon. I tillegg arbeides det for å sette 

sykepleiefaget, sykepleierutdanningen og sykepleiernes funksjon på dagsordenen.

 Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og representerer over 

110.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter.

 Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og ca 2.500 godt skolerte tillitsvalgte i

alle fylker i hele Norge. De tillitsvalgte opptrer som samarbeidspartner og 

samtalepartner, og de forhandler for deg som medlem. De kan hjelpe både med 

faglige, tariffmessige og arbeidsmiljømessige spørsmål. De deltar også i arbeidet 

med å utarbeide og godkjenne turnuser.

 De tillitsvalgte står i nær kontakt med NSFs fylkesledere, spesialutdannede 

rådgivere, jurister, advokater, ansatte i NSFs fag- og helsepolitiske avdeling mm.

 NSF organiserer også 34 faggrupper. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Sykepleier
http://no.wikipedia.org/wiki/Jordmor
http://no.wikipedia.org/wiki/24._september
http://no.wikipedia.org/wiki/1912
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Bergljot_Larsson&action=edit&redlink=1


Oppsummering

 Husk at det er du som innehar kompetansen 

og det er du som har din rolle

 Ikke la deg presse. Behold roen – be om pause 

dersom du vil avstemme noe med andre 

 Vær tydelig, men respektfull - uansett

 Stå i rollen din og kjenn på styrken du har!

 Takk for meg ☺
Følg gjerne KAS Company AS på facebook for inspirasjon


