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Alie opplever vi angst, men noen 
er engstelige i situasjoner der andre 
foler seg trygge. Ikke bare var 
egen personlighet, men ogsa den 
ytre situasjonen, milj0et og de me
re omgivelsene spiller en selvsagt 
rolle nar det gjelder om vi skal 
oppleve angst eller ikke. 

En faktor som har stor betyd
ning for hvor «mye» angst vi vii 
komme til a oppleve i en gitt 
situasjon, er i hvilken grad vart 
umiddelbare sosiale milj0 i psyko
logisk forstand er strukturert eller 
ustrukturert. En strukturert situa
sjon er en regelbundet og normsatt 
situasjon der de mennesker situa
sjonen angar har klart for seg hva 
de skal gj0re og hvordan de skal 
gj0re det. En ustrukturert situa
sjon derimot er en situasjon der sa 
og si alt kan skje, - der det er 
uklarhet bade med hensyn til hva 
folk som deltar i situasjonen skal 
gj0re eller hvordan de eventuelt 
skal gj0re det (som de ikke vet 
om de skal gj0re!) 

Forskjellige typer m0ter 
Det er naturlig a tro at jo mer 
ustrukturert en situasjon blir, jo 
mer angst og utrygghet vii folk 
oppleve. Na viser det seg imidler
tid at dette slett ikke alltid er til
felle. I en unders0kelse forfatteren 
gjorde ved et psykiatrisk sykehus, 
ble personalet spurt om hvor mye 
angst og utrygghet de opplevde 
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pa de forskjellige m0tene ved 
dette sykehuset. Alie deltok ukent
lig i seks forskjellige typer m0ter 
som varierte med hensyn til grad 
av struktur. Noen m0ter var svrert 
strukturerte, andre fullstendig 
ustrukturerte. Alie m0tetypene ble 
rangert etter deres grad av struk
tur, og m0tedeltagerne (som alle 
deltok pa samtlige seks m0ter) 
ble uavhengig av dette bedt om a 
angi hvor mye angst og utrygghet 
de opplevde pa hver m0tetype. 

Selv om de fleste naturlig nok 
f0lte seg mest engstelig pa den 
mest ustrukturerte ml!ltetypen, 
oppgav faktisk over tredve pro
sent av personalet at de folte seg 
mest utrygge pa den typen m0te 
som var mest strukturert. Samt
lige personalmedlemmer var der
imot enige om at de halv-struktu
rerte m0tene var de tryggeste a 
delta i. 

Primrer angst 
Det viser seg at det er svrert 
forskjellige slags mennesker som 
opplever angst pa henholdsvis 
strukturerte og ustrukturerte m0-
ter. De som opplever mest angst 
pa ustrukturerte m0ter er men
nesker som har behov for klarhet, 
orden og stabilitet i sin hverdag. 
Den angst de opplever er en frykt 
for egne ubevisste impulser og kan 
derfor sies a vrere av en grunnleg
gende (primrer) type. Denne pri-

m~re angst er nettopp hva som 
motiverer mennesker til a skape 
seg en strukturert og ordnet hver
dag. En punktlig, ordentlig, og 
skal vi si «d0d» hverdag, kan sees 
pa som et sosialt forsvar mot pri
mrer angst. Nar sa m0teformen 
ved for eksempel et psykiatrisk 
sykehus fratvinger personalmed
lemmene deres foretrukne og be
hovsforankrede strukturer, blir de 
redde. Denne angsten kan komme 
fra infantile fantasier om straff 
hvis de ikke makter a innfri andres 
forventninger, eller de frykter at 
hvis de slipper sine seksuelle eller 
aggressive impulser l0s, vii det hele 
ende med kaos og 0deleggelse. 
Mange vii si at disse personalmed
lemmene er redde for «livet». 

Sekundrer angst 
En helt annen form for angst har 
de som foler seg mest utrygge 
pa strukturerte m0ter. Dette er 
ofte unge mennesker med h0y ut
dannelse som ikke har sa stort be
hov for stabilitet. Tvert imot s0-
ker de situasjoner der de kan opp
leve vekst og utvikling. Deres 
angst er en angst for stillstand, 
konservering, «d0d». Den struktu
rerte situasjonen foles for dem som 
en tvangstr0ye som binder dem til 
a folge visse meningsl0se ritualer. 
En slik angst er ikke et resultat av 
ubevisste impulser, men kommer 
som en f0lge av at ens vitale 0ns-



ker blir blokkert og ens egen ut
vikling hindret i et system man f0-
ler seg maktesl0s overfor. Angsten 
representerer et 0nske om liv og 
utfoldelse i et system som baster 
og binder spontanitet og originali
tet i et nett av rigide regler og nor
mer. En slik angst oppleves lett 
som et direkte resultat av den so
siale strukturen og kan derfor kal
les en sekundrRr angst, i motset
ning til den prima:re der truslene 
oppleves som noe privat og per
sonlig. 

Organisasjonsstruktur 
Sp0rsmalet om hvilken grad av 
struktur en organisasjon velger, 
blir i var sammenheng et sp0rsmaI 
om hvilken type angst den «vel
ger». Hvis milj0et organiseres etter 
prinsipper om sterk struktur som 
en sikring mot prima:r-angst, gir 
det samtidig grunnlag for fram
vekst av sekunda:r-angst. Hvis or
ganisasjonen derimot velger a fun
gere etter prinsipper om «svak» 
struktur, gir den darlig beskyttelse 
mot prima:rangst. Dette er organi
sasjonens evige dilemma. (En 
halv-struktur er ingen reell l0s
ning. Den halvstrukturerte institu
sjonen eller organisasjonen kan 
lett bli en sosial koseklubb som 
ikke stimulerer til andre aktivite
ter enn dem som opprettholder 
hyggen). 

En n0dvendig ingrediens sa a 
si, i en effektiv og funksjonsdyk
tig organisasjon, er derfor angst 
- av det ene eller andre slaget. 
All angst representerer drivkrefter 
henimot stadig selvoverskridende 
malsettinger, alt etter dens art og 
intensitet. Pa godt og pa vondt 
kan angstens drivkrefter lede or
ganisasjonen inn i den absolutte 
rigiditet, formalitet, kontroll og 
struktur - eller til frihet, selvsten
dighet, apenhet og vekst. 

L0sningen kan ligge, ikke i en 
halv-strukturert organisasjon, men 

i en strukturert organisasjon som 
gir rom for «ustruktur» og flek
sibilitet. En organisasjon som fun
gerer innenfor en vel definert ram
me der det er plass ogsa for for
s0ksvise og midlertidige metoder, 
f0lelser og holdningskonfrontasjo
ner, kan va:re en slik organisa
sjon. Den vil kunne tale og tole
rere mer prima:r-angst enn vanlig 
fordi den har sin trygghet forank
ret i en fast strukturert ramme. 
Den vil ogsa kunne romme mindre 
sekunda:r-angst og misn0ye, da 
den gir plass for personlig frihet 
og initiativ. 

Tolerere og broke angst 
A hanskes med angst vil ikke 
alltid si a finne mater a fjerne 
den pa. Det kan ogsa bety at man 
finner mater a bruke den pa. For 
at angsten skal kunne «brukes», 
ma den f0rst tolereres. Den angst 
man ikke kan tolerere, vil enten 
blokkere atferd eller kaste indivi
det ut i en desperat form for at
ferd. Hvis angsten bare skjules, vii 
den tappe organisasjonen for den 
energi som gar med til a kamufle
re den. Hvis den derimot brukes, 
vil angstens egen energi komme 
organisasjonen til gode. Dette for
utsetter at organisasjonen gir sine 
medlemmer muligbeter til a fa ut
l0p for angsten. Pa denne maten 
er det mulig a banskes med angst 
bade pa det organisasjonsmessige 
og individuelle plan. 

Uva skjer nar noe endres? 
Det milj0terapeutiske samfunn -
som innen de psykiatriske insti
tusjoner er vare dagers svar pa be
bovet for vekst og utvikling - pas
ser ikke for alle. Og innf <!Jringen 
av et milj0terapeutisk system pas
ser enda fa:rre. I de fleste psykiat
riske institusjoner vil overgangen 
til et milj0terapeutisk opplegg be-

ty innf0ringen av lavere grad av 
struktur enn hva man tidligere har 
va:rt vant til. Dette vil va:re en be
lastning pa institusjonsmedlemme
nes sosiale forsvar mot angst - i 
den utstrekning forsvaret bar va:rt 
forankret i den tidligere struktu
ren. Aile fors0k pa a fjerne eller 
forandre en etablert sosial struktur 
som fungerer som et effektivt for
svar mot individets prima:re angst 
- og som ikke tar bensyn til at 
institusjonen ogsa bar denne de
fensive funksjonen - vil sannsyn
ligvis bli m0tt med beftig mot
stand. Strukturelle endringer kan 
av den grunn f0rst skje (pa demo
kratisk vis) nar personalmedlem
mene aksepterer og tolererer end
ringer i deres eksisterende m0nster 
av forsvar mot angst. Pa den an
nen side vil endringer tvinge seg 
fram av seg selv nar personalet 
opplever at den gamle strukturen 
ikke lenger tilfredsstillende ivare
tar deres behov for tryggbet. 

For alle som bar knyttet sitt per
sonlige forsvar mot angst sammen 
med den sosiale strukturen, vil 
enbver strukturendring oppleves 
som truende. Enbver endring av 
noe vil derfor lett oppleves som 
en fjerning av noe. Ved innf0ring 
av f.eks. milj0terapi i et tradisjo
nelt psykiatrisk sykehus ~~· noe som 
forutsetter en ganske gjennomgri
pende strukturendring - vil mange 
oppleve at barrierer brytes ned, 
gamle forskrifter kastes, idealer 
faller i grus, forankringer slites 
over og fundamenter velter. Og 
den nye psykiatriske framrykking, 
va:pnet med de nyeste ideologiske 
vii.pen (apne konfrontasjoner, 
boldningsbearbeidelser, sensitivi
tetstrening, gruppedynamikk, f0-
lelseskommunikasjon, etc.), velter 
ikke bare de gamle beskyttende 
systemer, men ogsa de mennesker 
som er sa «gamle» at deres sjel er 
vokst sammen med de na avlegse 
beskyttelses-strukturene. • 
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