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"Aggressivt ledarskap

Yara arbet~latser ar fortfarande medeltida institution~~~,$!~
han som menings!Ost. Det
kunde inte leda till annat an
att man fastnade i sma s\·arigheter.
Som :-egel beh6vs andra och
starkare upplevelser for att
r
• forand:"ingar skall komma till
Last- .·-..- . -.: . . ' .
stand. till exempel upplevelser
: det dags att stfilla fram ,·ar-· av.. livet sjfilvt eller ord ~ran
·= dagsangesten till allman bemanruskor. sorn betyder nagot
'skadan. menar psykologen for oss. Daremot.sk~.lle psyko~~ Paul Moxnes. Efter art i manga logerna .kunna fa ~torre ~nfl~
. ar ha forskat i amnet \id Oslo tande, till de enskilda manru. universitet har han samlat skornas.. fromma, ~enom art
sina kunskaper till boken arbeta Cll'ekt me~ ,.a.r a arbets"Vardagens angest hos indivi- platsers orgarusat10n och
den, gruppen, organisationen" struktur.
(Natur och Kultur), oversatt·
Forsvar mot angest
·. rJng Monica Johansson.
All orgarJsation, pastar
Angest och ensamhetskans. la ar tva sidor av samma Paul :\1oxnes, kan i grund och
fenomen. Dess morsars ar batten vara ett forsvar mot
trygghet: det vill saga art ha angest - sangkoren man ar
kontakt med sitt inre pa bade · medle:n i, den egna familjen
· gort och ont. Men an konfron- eller en star landsomfattande
teras med sitt onda, och att organisation. Det ar ocksa
erkanna det- vilket kra,·s om darfor alla forandringar i.11om
man skall kunna bemastra det organisationen blir sa svara
att genomfora. Rigida tankeii.I" lii.rtare sagt an gjort.
Trygghet iir ocksa struktur, satt, auktoritiira attityder och
art ha nil.got att gora och att tvangsmassigt beteende ingar
i ett monster av forsvarsreak·
veta hur man skall gora det.
tioner mot angest.
Fe! manniskosyn
Lever man och arbetar i
Professor Moxnes egen \'ag en miljo dar prestationerna
har gatt fran att vara indivi· · standigt och jamt blir varderadualterapeut till art bli organi- de och bedomda, som manga
sationspsykolog. Bland annat arbetstagare gor i dag, beho·
da::16r att han redan tidigt ver man utveckla en form som
kande att psykologin vilade pa gor forhii.llandena mindre ang·
en manniskosyn som stra\·ade estfyllda. Man stanger pa olika
efter att sjukdomsfcirklara av- satt till sitt sinne och sin sjal,
vikelser i manskligt beteende hittar :-utiner som det gar bra
- i stallet for att se · till att le\·a med. Pa en annan
manniskans resurser. or'. gina- arbetsplats kanske man vore
litet och det som fungerade en annan manniska.
bra. Sjalv klarade han aldrig
Det ar inte langt fr3.n det
av att betrakta de "sjuka" som S!UL'1a till det oppna sinnet,
nagot annat an vanliga manni- fran :antasi till verklighet,
_skor med vanliga problem. fran angest till t:rygghet, fran
Han ryckte ocksa an "behand- konrroil till kaos, fran neuros
larrollen " Jatt le<lde till en till psykos. Paul Moxnes t::-or
nedlatande och tyranniskt be- att det manga ganger ar sa att
aven ;;ma val i livet kan
teende mot patienten.
Att uppmana manniskor art medfora att det gar galet om \'i
grava ner sig i sina problem, blir infangade i monster som
sin tidiga historia och det som vi inte kan eller \ill bryta ass
ut ur.
in~e fungerade bra, upplevde
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• Angest forekomm.e r i ailt
~amspel m~llan ma.nmskor,
av.en om. V1 mte garn':.. '''..ll
kannas v1d det. Just dar::or ar

,

I

·

.
'•

·

~....

~
"'"

.

--

·

fJ

Pa arbetspl~tser utses ofta syndabockar. I dag lever och
presrarionerna standigr och jamt blir varderade och bed6rr
Chaplin vid lopande bander, ur fifmen "Modema rider".
'

Till :nar.niskans grundlaggande behov hor behovet av
trygghet, men: ocksa behovet
av art vaxa och urvecklas. De
bada star i motsatming till
varand.ra. Vaia kan manni·

skan endast gora pa bekostnad
av rrygghete:i. Och tryggheten
uppnas ofta till priset av ett
otillfredsstallt behov av ut·
veckling.
Forhallandet mellan mod
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borde sjukfOrklaras''

'

menar organisationspsykolog Paul .:-Yioxnes

rbetar manga i en miljo diir
. Pa bi/den Charlie

ch fruktan grundlaggs tidigt
ch ar en faktor som ingar i
art val av livsstil och vart
an an fOrhilla oss till
mvarlden.
Ett satt att undfiy angesten

ar att lei.ta sig dist::-aheras, det
vill saga att halla uppmark·
samheten innanfor de kritiska
granserna genom att binda
den till intryck utifran: att ga
pa bio, se pa fotboll, umgas
eller arbeta. I stallet fcir art
fundera over tillvarons me·
ning och fcirhallandet till medmanniskorna. till dod och
utplaning, fciredrar vi att tala
om poiitik och tipsresultat.

Viktigt vara oppen
Ett annat satt att soka
rrygghet pa ar att bli dogmatisk. I prirnitiva samba.lien har
manniskor en instinktiv ovilja
mot fcirandringar. Manga har
• ocksa upplevt hur sma barn
protesterar nar fcirandringar
gors i deras favoritsagor.
Men angesten ar en mansk·
Jig erfarenhet som bar den
sarskilda funktionen att skan·
ka insikt. Uppgiften blir da
inte att finna trygghet utan att
sci ut med otryggheten.
En psykologisk erfarenhet
manga har, och som psykolo·
gin lange kant till, ar att
lOsningen pa manga av vara
problem och kriser, bade som
manniskor,
organisationer
och nationer, ligger i oppen·
bet. Den som inte ii.r oppen for
andra kommer att bevara
sakernas tillstand och motver·
ka forandringar. Men sluten·
heten kan vara sa djup att man
inte ens ar oppen for sig sjalv;
man lurar da bade sig sjfilv
och andra, utan att vara
medveten darom.
Detta galler aven foretag. Ett'
foretag maste ha oppna kana·
ler inat om det skall lyckas
med att etablera goda kontak·
ter utat. Samma sak fordras av
en ledare om han skall lyckas i
ml. ledarfunktion. Dalig kontakt med medarbetarna leder
till att ban blir avskuren fran
information, vilket gor honom
mindre palitlig visavi. kontak·
terna utanfdr foretaget .
Ibland finns det dock ska.I att
vara radd for oppenheten; den

kan am·andas :not oss, inte
bara pa det individuella planet
utan ocksa pa det samhii.lleli·
ga.
Ju hogre upp i statushierar·
kin manniskan be:"S.nner sig,
desto battre ar halsotillsran·
det. Friskast ar lecare i rnppositioner. Slima och pressade
kan de vara. men inte sjuka
och inte fyllda av angest.
Speciflkt for manniskor med
ledarpositioner ar emellertid
art de maste upptrii.da med en
sakerhet som de kanner att de
inte har. Fotfolket slipper den
pressen. de har heller inte sci.
mycket sakerhet att fdrsvara.
Ledare:r.s ingest ar angest fOr
angesten .
Ett satt att pa en arbetsplats
undkomma angest ar art utse
syndabockar. Pa ett psykia·
triskt sjukhus ar det i regel
patienterna som har rollen
som "angestavledare". De till·
skrivs alla druiga egenskaper.
Det ar maktelitens framsta
redskap att utse syndabockar,
och de som sjii.lva ar aktiva,
starka och trygga i systemet ar
de som hardasr gar ut mot
dem.
Men utan st.......ikturer klarar
vi oss inte. BehoYet att bygga
fastningar och kapslar av jarn
runt den egna personen fmns i
varje manniska och i varje
samhille. Nar sr:-ukturen i en
organisation fdrsYagas och
kommer under en viss niva
okar angesten. For lite struk·
tur skapar angest - men fOr
myci<et strukn.:::- leder till
vantri \'sel.

L

med, fdr \i kan anda inget
gbra."

Pa en arbetsplats finns inte
bara manniskor som angar
varandra. det fmns ocksa de
som undYiker varandra. En
viss trygghet kan uppnas
genom att isolera sig fran
andra, fran ansvar, beslut och
problem. Lyckas man ta steget
fran angest till beslutsamhet
ii.r det som att genom ett
mirakel ornvandla angestens
energi. till sryrka. Den leder
till kontakt med varlden och
med de egna kanslorna, och
steget utanfor den gamla skyddande muren blir nagot man
inte vill ha ogjort.

A.ngesten skamlig

Att man armu inte ii.r rnedveten om och har erkant anges·
ten i vara organisationer, pa
vara f6retag och arbetsplatser
beror formodligen pa att man
fortfarande skams over den
och inte tillater den - sarskilt
inte i en :niljo som skall vara
sa rationell och ytlig som va::-a
dagars arbetsliv. Angesten tar
sig da garna yttryck som
kroppslig sjukdom, lidande
och smart.a. Sedda ur den
synvinkeln ar vara arbetsplat·
ser fortfarande rnedeltida in·
stitutioner. Fortrii.ngs anges·
ten till mage och kroppsdelar
kommer aggressionen latt i
dess stille. Med andra ord: dar
angesten inte ITnns kommer
aggression en.
Vi borde, menar Paul MQX ·
nes, va.Jja ledare som ar skola·
de inte ba:-a i ekonomiskt utan
ocksa i psykologiskt tankande,
manniskor som har kontakt
Problemen undviks
Ett annat satt att avvarja med de ir.ationella krafterna
angest ar att se till art rysrnad hos sig sjfilva och andra och
finns som en princip i organi· i:ne bara :ned beslutsamheten
sationen, anti.ngen genom att och ::-arrradigheten. Ar det
inte tala om det som ar svan nagot som skall sjukdomsfor·
eller genom att iHigt tala om klaras ar det aggressionen i
nagot helt an!'lat. Bristande ledarskap och organisation tilltro till mojligheten att fdr· nar den tar sig for.ner som
andra nagot a.r ocksa en ':aniig rnedfdr att ett mannisko-.·ar·
avvarjnings:nekanis:n. "Dec di gt samspel och samhallsli v
G
bar ar det inte nagon mening ornojliggors.

