
LEDERSTIL 
KOMMUNI 
OGANGST 
Jeg bar ikke selv gjort noen studier av 
angst og lederskap i meringslivet. Jeg 
bar heller ikke hatt anledning til a pl0ye 
gjennom litteraturen om lederskap fra 
de siste fem arene for a se om angsten er 
kommet inn som et begrep der. Mitt inn
trykk fra tidligere Iesning er at angst og 
lederskap er to begreper som i svrert li
ten grad er studert sammen, og srerlig 
gjelder dette den amerikanske leder
skapslitteraturen. 

I amerikansk litteratur om organisa
sjoner og ledere fremstilles stort sett or
ganisasjonen som et rasjonelt system 
befolket av rasjonelle mennesker. Litte
raturen inneholder modeller for hvor
dan man kan oppna kostnadsreduk
sjon, mindre fravrer, bedre informasjon 
og motivasjon, probleml0sning osv. I 
dette bildet bar angst og frykt liten 
plass. 

Men organisasjonspsykologi dreier 
seg ikke bare om trivsel og effektivitet. 
Organisasjonen er ogsa fylt av en rekke 
ubehagelige forhold som i liten grad 
gjenspeiler seg i amerikansk faglittera
tur. Pa en mate vii ikke amerikanerne 
vrere psykologer «pa ordentlig», de er 
opptatt av mer overfladiske fenomener 
som a male og sammenligne. 

Britiske psykologer bar vrert mer 
opptatt av en dybdepsykologisk forsta
else av organisasjon og ledelse. Srerlig 
bar forskere ved Tavistock Instituttet i 
London gitt viktige bidrag og her bar 
angsten ogsa fatt sin plass. 

I Sverige bar den psykoanalytiske tra
disjonen vunnet innpass gjennom 
AGSLO:konferansene. (Arbetsgruppen 
for studium av ledarskap och organisa
tion.) En slik konferanse ble ogsa holdt 
i Norge i 1983 i regi av Administrativt 
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Forskningsfond. Her vises hvordan or
ganisasjonens struktur henger sammen 
med de enkelte organisasjonsmedlem
mers psyke - og hvordan individ og or
ganisasjon derfor pa et dypere plan er 
knyttet sammen. 

I Skandinavia er bade den amerikans
ke og i noen grad den engelske skole re
presentert. I tillegg bar vi var egen forsk
ning innen organisasjonspsykologi som 
!egger vekt pa arbeidsmilj0, demokrati
sering og psykologiske jobb-krav. Men 
jeg kan ikke se at vi har utviklet noen 
selvstendig forskning pa lederskapsom
radet. Jeg skulle 0nske vi kunne fa et 
skandinavisk lederforsknings-prosjekt 
og der studere sa grunnleggende begre
per som angst og trygghet, istedenfor a 
bruke tid pa a unders0ke mer overfladis
ke fenomener som lederstil, beslut
ningsstrategi, kreativitet o I. 

Den type lederskap jeg forst og fremst 
har studert, er ledelse av psykoterapeu
tiske grupper og psykoterapeutiske sam
funn. Jeg skal kort gj0re rede for disse 
unders0kelsene: 

I 
terapeutiske grupper kan vi skille 
mellom tre klassiske former for le
delse: 
1. Den gjenspeilende, ikke

dirigerende, rogersianske leder
type. 
2. Den konfronterende, papekende, ge

staltorienterte ledertype. 
3. Den mer passive, ikke-ledende, ob

serverende ledertype, slik den er 
· · -kjent fra de tidlige sensitivitetstren

ingskursene. 
Sammenligner vi kommunikasjons

nivaet i terapeutiske grupper ledet av 

SJON 

disse tre forskjellige ledertypene, finner 
vi klare forskjeller. Grupper med en pa
pekende, konfronterende leder nar hur
tigst opp til terapeutiske kommunika
sjonsnivaer og befinner seg lenge pa 
slike nivaer. 

Terapeutisk kommunikasjonsniva er i 
denne forbindelse samtale om nye og 
ikke bearbeidede personlige temaer, 
personlig feedback, i det hele tatt sam
tale om blinde og skjulte sider ved den 
enkelte og ved gruppen. lntens angst og 
ubehag allerede fra starten av kjenne
tegner meitet med slike ledertyper. De 
0nsker a komme fort til samtaletemaer 
og kommunikasjonsnivaer de mener er 
effektive og benytter seg av manipule
rende teknikker for a oppna dette. Det 
medforer at gruppemedlemmene belt 
fra begynnelsen av foler at de er kastet 
ut i kommunikasjonsformer de ikke be
hersker og ikke er i stand til a mestre. 
Hvis en angsthemmende faktor - som 
f eks folelsen av tillit til gruppelederen, 
til de andre gruppemedlemmer og ti! en 
selv - ikke rekker a bli etablert, vii opp
levelsen av angst vrere lik den fysio
logiske angst. Dvs at man opplever alle 
sider ved sin egen kroppslige «arousal» 
- spenning eller sitring - som angst og 
ubehag. Dette kan bety at deltakernes 
utbytte av gruppesamvreret bare vii be
sta av minnet om sterke folelser og af
fekter, og at praktiske resultater ofte 
uteblir. Dette skjer i hvert fall hvis grup
pen oppl0ses for en tillitsfull atmosfrere 
bar fatt tid til a utvikle seg. Dessverre 
'skjer det altfor ofte at sterke folelser blir 
forvekslet med effektiv terapi. 

Tillit er hva den gjenspeilende, roger
sianske Ieder s0ker a oppna. Istedenfor 
a presse gruppen opp pa et enda h0yere 
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kommunikasjonsniva, vii den ikke-diri
gerende leder prnve a gjenspeile det niva 
gruppen virkelig befinner seg pa. 

En slik gjenspeiling virker etter min 
mening stabiliserende pa det nivaet, selv 
om teorien bak gjenspeiling er at man 
vii forlate det og s0ke til et h0yere niva 
nar man foler at man blir akseptert pa 
det nivaet man er. 

Etter min mening virker hyppige 
gjenspeilinger pa ikke-terapeutisk niva 
- dvs samtaler om upersonlige ting, 
diskusjoner, smaprat etc - hemmende 
pa utviklingen av den terapeutiske 
prosess. 

Forskning bar vist at i en gruppes tid
lige stadier er det de mest defensive 
gruppemedlemmene som tar ordet og 
snakker mest. Nar gruppelederen gjen
speiler det disse sier (istedenfor a pa peke 
det), kan dette virke bel0nnende pa den 
defensive holdningen - og virke opp
rettholdende for lave kommunikasjons
nivaer. Det viser seg at grupper med 
gjenspeilende, ikke-dirigerende ledere 
bruker lang tid pa a na opp til terapeut
iske kommunikasjonsnivaer. Gruppen 
er relativt trygg, men uproduktiv. 

Den tredje ledertypen, slik jeg ser den 
klassiske gruppetrener, forholder seg 
passiv i gruppens tidlige stadier. Der
med gir ban plass for en maktkamp mel
lom gruppens defensive og - terapeu
tisk sett - progressive krefter uten selv 
a kjempe pa noen av sidene. Etter min 
mening er det nettopp en slik allianse 
med hhv de defensive og de terapeutiske 
krefter den gjenspeilende og den kon
fronterende gruppeleder inngar - pa 
hver sin side av maktkampen. 

Den tredje ledervarianten - som jeg 
kaller den gyldne leder-middelvei - er a 
vente og se. Ved a gj0re dette, Jar han 
gruppen selv skape det fundament den 

viktig 

senere skal sta pa. Derved blir grunnla
get gruppens eget og ikke skapt av en el
ler annen leder-type. Dette vii gi gruppe
medlemmene en folelse av a vrere 
forankret i gruppen, av a h0re hjemme 
der. Det er pa dette fundamentet tilliten 
bygges. Tillit er da nae som h0rer grup
pen til, ikke nae de er avhengig av en 
gruppeleder for a fole. 

Nar tilliten er gitt, er toleransen for 
angst og ubehag gitt. Pa dette grunn
laget er det mulig a bygge en rik terapeu
tisk prosess. En slik gruppe vii bruke 
lengre tid til a na terapeutiske kommuni
kasjonsnivaer enn en gruppe med kon
fronterende leder, men kortere tid enn 
gruppen med gjenspeilende leder. 

En leder som ikke vager a krysse gren
sene til h0yere kommunikasjonsnivaer, 
som ikke engang vager a nrermer seg 
dem, vii ikke oppna endringer. For at 
nae skal endres, ma han ogsa ga inn i de 
vanskelige samtalene (se figuren). 

Angsten stiger med 0kende kommu
nikasjonsniva frem til den forste gren
sen. I fantasien vii den fortsette a stige 
ogsa bak denne, og kanskje den vii gj0re 
det i realiteten ogsa. Den leder som vii 
dempe angsten kan gj0re det ved a vrere 
generell, upersonlig, ved a la assosia
sjoner lede samtalen bort fra det 
truende eller ved a komme med mal
apropos. Slike teknikker vii redusere 
angsten, men de reduserer ogsa kommu
nikasjonsnivaet. Dermed kastes barnet 
ut med badevannet. 

Nar samtalen overskrider grensen til 
det «blinde omradet» - nar man vager 
a kalle en spade for en spade - er angs
ten for det ukjente overskredet og den 
forste barrieren er passert. I de fleste til
feller vii det foles som om luften er ren
set i gruppen, det mange har gatt og folt 
lenge er sagt. Fra na av ma man sammen 
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bygge videre pa den nye virkeligheten. 
Hvis det finnes tillit i gruppen til at dette 
vii ga bra, vii angsten etter at kommuni
kasjonen har passert den forste grensen 
synke. Den vii ikke oppleves som st0rre 
enn under kommunikasjonen om kjent 
personlig materiale. Derimot kan ener
gien i gruppen ha 0kt. Energi som for 
var bundet i angstforsvar er na frigjort 
- til bruk for andre oppgaver enn a 
holde kommunikasjonsnivaet nede. 

H 
vis kommunikasjonsnivaet 
for denne nye plattformen 
0ker pa nytt, vii ogsa angs
ten 0ke frem til en ny gren
se. Like for kommunika

sjon av skjult, personlig materiale, vii 
angsten vrere pa topp og signalisere: 
Snu! Hvis man likevel gar over grensen 
og leverer ut nytt og ubearbeidet person
lig materiale, vii angsten med star sann
synlighet synke. Ubearbeidet personlig 
materiale - det skjulte selvet - betyr 
her staff man ikke bar snakket om i 
gruppen tidligere, eller staff som for en 
selv er nytt og umodent. Det kan vrere 
folelse av utilstrekkelighet, vanskelighe
ter eller problemer som man i fantasien 
foler vii, om de kommer frem i dagen, 
true bade ens rolle i gruppen og faktisk 
ogsa forholdet til andre og til organisa
sjonen. 

En vellykket kommunikasjon pa 
dette planet, der gruppen er villig til a ta 
dette stoffet, villig til a akseptere det og 
se det som verdifullt, vii oppleves som en 
katarsis - en renselse. Mens feedback 
kan rense luften i gruppen, virker staff 
fra det skjulte selvet rensende pa en selv. 
Etter dette star veien apen ti! a utforske 
den verden som gruppen na star overfor 
pa den nye og enda h0yere kommunika
sjonsplassform den bar bygget seg. 
Apenheten strekker seg na sa Iangt at 
kontakt med ukjente sider ved gruppen 
og en selv kan skapes. 

Det ukjente selvet er apnet for ut
forskning og med det mu1ighetene for a 
oppleve en ny virkelighet. Grensene er 
overskredet og m0tet med andre foregar 
pa et plan langt borte fra det hverdags
lige smapratet og de intellektuelle disku
sjonene. 

For lederen av gruppen ma malet 
vrere det som pa fagspraket kalles trans
cendens - grenseoverskridelse - og 
encounter - m0te. Lederens oppgave er 
a klargj0re disse malene og a vrere sam
men med gruppen mens den gjennom 
hindringer prnver a na dette malet. 
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