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ANGEST OCH ORGANISATION

Paul Moxnes: Angst og organisasjon. En beskrivelse av samspillet mellom de
ansatte ved en psykiatrisk avdeling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1978.
131 s.
Anmfild av fil. dr. Lennart Brunander, Stockholms universitets pedagogiska
institution, Stockholm.
"Dette er en bok om angst og trygghet. Men det er ogsa en bok om livet i
organisasjoner, spesielt om livet i en
organisasjon - en avdeling ved et psykiatrisk sykehus. Boken er forst og
fremst en studie av personalets verden
- en 'naersynt' studie vii noen si av det interne samspillet mellom de ansatte. Pasientene h0rer vi ikke sa mye
til. I denne fremstillingen lever de sitt
!iv i skyggen av personalet."
Sa borjar Paul Moxnes sin bok
Angst og organisasjon. Bakgrunden till
boken iir ett forskningsarbete 1973
under 11 manader vid ett psykiatriskt
sjukhus. Moxnes var interesserad av
fragor om angest och trygghet och han
hade en positiv instiillning till gruppdynamisk traning ocb till sadan inliirning som kan ske i ostrukturerade
grupper. Som deltagande observatiir
studerade ban en miljiiterapeutisk avdelning. Den bade 24 patienter och
23 personalmedlemmar. Varje vecka
bolls 40 sammankomster vid avdelningen. De var av 9 olika slag. Mer eller
mindre regelbundet deltog ban i 6 av
dessa. Under forskningsarbetets gang
foriindrades avdelningen fran att vara
miljoterapeutisk till att bli traditionell.
Paul Moxnes fick da mojlighet att se
bur detta paverkade personalen.
Arbetet dokumenterades i en doktorsavbandling 1978 vid Institut for
socialvitenskap ocb Institutt for samfunnsvitenskap, Troms0. I avbandlingen finns redogiirelser for dels
forskning om iingest, dels vilka forskningsmetoder Moxnes sjiilv anviinde.
Det iimnesomrade Paul Moxnes arbetar inom iir angeliiget. Vi vet ju

mycket om angest och kriser i en enskild miinniskas !iv ocb i grupprelationer. Men vad vet vi om angest ocb kriser i en organisation? Vi vet bur
ogynnsamma forbiillanden under de
forsta levnadsaren paverkar individens
fortsatta !iv. Men vad vet vi om bur
organisationen paverkar till balsa och
sjukdom? Hur yttrar sig angest pa en
arbetsplats? Vad giir miinniskor med
sin angest diir? Vi bebiiver en sadan
vidgad kunskap for vart arbete med individer, grupper ocb organisationer.
Med utgangspunkt fran materialet i
sin avbandling har Paul Moxnes skrivit
den bok som jag hiir vill anmiila. Jag
bar tidigare med stor bebfillning fast
avbandlingen ocb mitt omdiime om
boken iir ocksa positivt. Det iir en vfilskriven och tankeviickande bok. Som
liisare smittas man av forfattarens engagemang. Tillspetsade formuleringar
far en att tiinka efter ordentligt. Referenslistan ger utblickar. Fiirfattaren
beriittar om livet pa avdelningen, dvs
det resultat ban kom fram till i sin
forskning. Jag vill referera en de! av
bokens buvudtankar.
I ett kapitel beskriver forfattaren
kommunikationen pa avdelningen.
Man arbetade ju efter miljoterapeutiska principer men avdelningens personal bade olika kompetens ocb olika
status ocb det forsvarade kommunikationen. Niir alla var samlade talade var
ocb en fran sin niva i bierarkin. Personer pa samma statusniva kunde prata sig samman men mellan nivaerna
blev det monologer. De som stod lagt i
bierarkin lyssnade med andakt men
med liten forstaelse pa inliigg som kom
uppifran. De som var iiverst i bierarkin
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kunde lyssna med ett halvt ora till
vardbitradenas inlagg och de tog sallan
upp tradarna som kom darifran forutom att de gav lite ris eller ros. Hogre
status innebar ocksa storre rattighet
att fa prata pa motena.
Vardpersonalen var fotfolket pa avdelningen. Makteliten utgjordes av Jakarna och psykologen. Melian fotfolket och makteliten fanns avdelningssjukvardaren som ocksa hade en buffertroll mellan vissa andra motstridiga
intressen. Och over det hela svavade
oversjukvardaren som ett slags superego.
Vardarna stod patienterna narmast.
Ett problem var hurupass stor narhet
till patienterna de kunde tillata sig.
Kontakt under fritiden var inte tilIaten. Lakarna rekommanderade en
"professionell narhet". Vardarna blev
emellertid fangar mellan tva motsatta
normsystem. Terapeutiska ideal kravde
narhet och kontakt. Systemet kravde
avstand. Detta forsokte vardarna losa
genom att visa storre narhet i det fordolda och mera avstand nar Jakarna var
i narheten. Detta para-terapeutiska forhfillande ledde till komplikationer som
var svara att klara ut. Patienterna loste
ofta problemet med tystnad. Detta
kunde leda till forvirrande situationer i
gruppdynamiska sammanhang.
Lakarna och psykologen horde alltsa till makteliten. Forfattaren beskriver hur dessa personer kampade om
makt var och en pa sitt satt. Psykologen stod mellan Jakarna och vardspersonalen. Han kunde klappa varoarna pa axeln - men han hall dem inte i
handerna. Hellre ville han ha brodraskap med Jakarna. I gruppen ingick
ocksa ett par socionomer. De lyckades
i regel dfiligt med sina initiativ. Allra
Jagst pa statusskalan var patienterna.
Melian patienter och personal f6rsiggick ett spel. Nar patienterna Jarde sig
spela med i det spelet ansag man att de
var pa battringsvagen.
Relationerna
inom avdelningen
handlade i stor utstrackning om ett

spel
med makt, manipulation och
dubbla budskap. Avdelningen som helhet hade lag status i sjukhushierarkin
pa grund av sin behandlingsideologi.
Forfattaren diskuterar ocksa relationen mellan sjukhuset och samhallet
och menar att den har sin brannpunkt
i relationen mellan Jakaren och patienten. Som privatperson ar lakaren medlem i det samhille som stott ut patienten. Som lakare skall han bestamma
om patienten ar sjuk. Han ar i sa fall
den som skall gora patienten frisk.
Bade patienten och Jakaren ar pa detta
satt brickor i ett storre spel.
Bakom avdelingens kommunikationsproblematik finner Paul Moxnes
en angest knuten till status. Avdelningen hade som namnts lag status hos
sjukhusledningen. Det blev angelaget
att starka avdelningens stallning genom
att stodja inom avdelingen godtagna
uppfattningar. Den som gjorde sa
kunde darrned ocksa uppna battre
status for egen de!.
Med hogre status foljde storre
rattighet att fa prata pa motena. Det
var ocksa skont att ha hog status. Man
var tryggare da. Darmed inte sagt att
man var battre som terapeut. Vardaren
ar liksom patienten ofta forvirrad och
radd. Han ar darfor en manniska som
man kan vara tillsammans med utan att
vara pa sin vakt. Med sin angest formedlar han varme. Ty det ar inte den
trygge utan den otrygge som upplevs
som varm. Hjalp ar inte att gora nagot
for andra. Hjfilp ar att vara tillsammans
med andra. Den dag varoarna pa vara
psykiatriska sjukhus far status, makt
och hog facklig utbildning, da kanske
de mister sin terapeutiska formaga
sager Moxnes med ett provokativt
disk ussio nsin!agg.
Angest ar alltsa knuten till maktoch statusroller. Personer utan makt
ar ofarliga. Personer med makt inducerar angest hos andra. Psykologen tillhorde makteliten och nar han kom in
i gruppen steg angestnivan. Statuspersonens forhallningssatt hade emeller-
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tid ocksa betydelse. Sambandet var
ganska komplext.
Det fanns emellertid tva former av
status; !Onestatus och arbetsstatus.
Lonestatus horde samman med forme!l
stallning. Arbetsstatus innebar att man
av andra uppfattade·s som varm, medmansklig initiativrik och stark. Den
som hade Jag !Onestatus och hog arbetsstatus fick stort inflytande i denna
terapeutiska miljo. Detta gfillde vissa
vardare. De blev avdelningens gullgossar. For socionomerna var det tvartom.
De hade relativt hog lonestatus men
mycket lag arbetsstatus. De blev avdelningens syndabockar.
Intressant ar att Jasa vad som hande
nar denna miljoterapeutiska avdelning
skulle forandras i mera traditionell
riktning. Den skulle bli en tung psykiatrisk vardavdelning pa grund av beslut
uppifran. Den sista tiden fore forandringen praglades av "slavarnas uppror".
Det var personalens sista chans att fa
balans i relationerna fore dagen for
andringen. En de! av personalen stannade kvar, andra flyttade.
Organisationsforandringen innebar
ocksa en forandring av angestens karaktar. De personer som pa den miljoterapeutiska avdelningen upplevde angest
blev tryggare i den mera strukturerade
organisationen. Forfattaren talar har
om driftsangest, dvs radsla for primitiva impulser som inte hindras av omgivande struktur. Andra personer fick
okad angest i den starkare strukturen
och forfattaren kallar detta systemangest, dvs obehag for en struktur som
starkt begransar personligheten.
Boken leder fram till en diskussion
om sociala forsvarsmekanismer mot
angest. Efter att ha refererat tankar
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fran Merton, Argyris, Menzies och
L0chen diskuterar forfattaren syndabockarnas betydelse for att avleda
angest. Det var socionomerna som var
avledningens syndabockar och de
mattes alltid med sur kritik, aggression
och predikningar. Gullgossarna daremot blev alltid accepterade. Det var
de tryggaste personalmedlemmarna,
dvs de som hade forhal!andevis hog
stfillning i systemet, som ivrigast och
oftast lade pa syndabockarna negativa
egenskaper. De som tog syndabockarna i forsvar var de som sjfilva var
passiva och som hade lag status. Forfattaren diskuterar ocksa nagra andra
sociala forsvarsmekanismer mera principiellt, bl a syndabockstankandets
motsats, namligen teknokrati som innebar att man drar tillbaka kanslor och
undviker konflikter. Resultatet blir en
"byrakratisk" organisation, en "dod"
organisation. Sa var det inte pa avdelningen, ty dar var radslan for doden
starkare an radslan for angest och oro.
Paul Moxnes bok ar ett viktigt bidrag till okad forstaelse for vad som
hander manniskorna i en organisation.
Sadan kunskap behaver vi alla mer av
vare sig vi ar praktiker el!er teoretiker,
vare sig vi yrkesmassigt sysslar med
forandringsarbete av nagot slag eller vi
har ett behov av att paverka forhalnandena pa var arbetsplats. Angest kan
orsaka lasningar inom och mellan manniskor. Men angest kan ocksa bli en
stark drivkraft till att forandra sig
sjfilv, sina relationer till andra och
situationen i den organisation dar man
ar verksam. I vad man detta kan ske
beror till stor de! pa om vi kan paverka
angestskapande organisatoriska och
samhfilleliga strukturer.

