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Om innside 
kommunikasjonens 
betydning på
arbeidsplassen

Dagens quiz;
Hva er riktig? Hva er galt?
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Beslektede begreper;
-småsnakking (smalltalk),                        

-rykter (rumors, hearsay),                       
-tøvprat (bullshit), skittpreik, skylleromsprat, 
-ryktebørs, jungeltelegraf (grapevine)

Hva er sladder?
”Gossip is the exchange of 

personal information (+ or -) 

in an evaluative way (+ or -) 

about absent third parties” 
Foster 2004 

…talking behind each 
other´́́́s back- a much 
maligned ability which 
is in fact essential for 
cooperation in large 
numbers.

Even today the vast 
majority of human 
communication- emails, 
phone calls, newspaper
columns- is gossip
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Diabolos-
«Bakvaskeren»

snakke med vs.
snakke om

Smører sosiale relasjoner
Lynavleder

Dantes råd: følg din egen 
vei og la folk sladre!

«A og B mener C er håpløs 
og fråtser i karakteristikker 
av vedkommende»

• I behandlingsinstitusjoner blir ansatte ofte bedt om 
”å avholde seg fra å delta i sladder”

• Prosjekter for å redusere forekomst av ”skylleromsprat”
• Sladder tidlig indikator på konflikt under utvikling
• Sladder viktig sosialiseringsfunksjon for bla.sykepleiere

Andre undersøkelser
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Data grunnlag

15 sladder fortellinger 2007-12 

Nedtegnet av meg som adm.dir

Sladder fra ulike ledergrupper,

arenaer, uformelle møter, 

Diakonhjemmet, 

Oslo-sykehusene, 

HSØ

Ingen sladder historier om meg!!

Analysert etter en tilpasset 

grounded theory metodikk

Funn? 
Sladder utbredt kommunikasjon som påvirker;

• Persepsjon 

• Virkelighetsforståelse

• Ansattes 

organisasjonsatferd

• Sladder har positive sider

• Negativ sladder forebygges 

best ved bygging av tillit



5

Individuelt Organisasjon

Positivt Kreativitet

Sensemaking

Sosial tilhørighet

Underholdning

Informasjon

Kompetanseoverføring

Innsikt i uformelle sider;

Kultur, verdier, makt

Nettverks bygging

Ide utvikling

Innovasjon

Informasjonspredning

Kultur/verdi formidling

Håndtere trusler/usikkerhet

Negativt Aggresjon

Mobbing

Bakvaskelse

Maktkamp

Frykt kultur

”kos med misnøye”

Energilekkasje

Tabell: Sammenheng mellom type av sladder og

konsekvenser på individuelt og organisatorisk nivå

Hvordan håndtere sladder og rykter?
• Aksepter at sladder og

uformelle kanaler for 
kommunikasjon eksisterer

• Innse at disse kanalene

ikke kan håndteres 
formelt eller kontrolleres, 
men kan ha positive 
egenskaper

• Anerkjenn at uformell

kommunikasjon ikke er et 
substitutt for formell 
kommunikasjon, den er 
heller ikke atskilt eller 
uten sammenheng med 
formelle
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Hvordan håndtere sladder og rykter?

-Reflekter over informasjonen 
som kommuniseres som sladder 
og vurder de etiske sidene

-Søke andre kilder for å verifisere 
”soft information”, rapporter, 
formell informasjon, statistikk, 
oppsøk kilder

-Vurder om de følelser som 
uttrykkes gjennom sladder 
representerer utfordringer eller 
problemstillinger i arbeidsmiljøet

”gjennom mer informert, intelligent og opplyst 

sladder, kan 

beslutnings-

prosessene

i organisasjoner 

forbedres”
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Gruppeoppgave

Hva skaper sterke uenigheter og 

konflikt på din arbeidsplass? Opplever 

dere noen sammenheng mellom 

sladder og konflikt?

Hva er den vanlige måten å håndtere 

det på?

Hva kan dere gjøre konstruktivt 

annerledes? 
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