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Det finns ett stort behov av psykologisk
kunskap i samband med de fOrandringar som
genomfors pa olika verksamhetsomraden. Det
konstaterade forbundsordforande
Inga Sylvander nar hon valkomnade en
250-hovdad skara till studiedagen i organisationspsykologi som holls i samband med Psykologforbundets kongress nyligen. PsykologTidningen
ger har glimtar av Paul Moxnes' och Bj0rn
Gustavsens inlagg och har pa tidigare sidor
atergett storre delen av Dan Stiwnes
bidrag till den fullmatade dagen.
0 0 0 Inga Sylvander hade manniska och som kan krava
tva viktiga budskap i sina valkomstord till studiebesokarna:·
det finns stor psykologisk kunskapsmangd som inte utnyttjas
tillrackligt i samband med organisationsforandringar. Men det
fattas kanske ocksa nagra led
mellan psykologens kunskap
och hur denna kan tillampas.
Det var ocksa bakgrunden till
studiedagen: organisationspsykologi ar viktigt, intresserar
psykologer - men 6kad kunskap bade i organisationer och i
psykologkaren ar angelagen.
Studiedagen skulle darfor innebara mer kunskapsformedling
an diskussion.

Angest i organisationer
- Angest refererar man inte till
nar det galler organisationspsykologi. Organisation refererar
man inte till nar det galler forskning om angest. Det konstaterade Paul Moxnes , psykolog
och forskare vid psykologiska
institutionen, universitetet i
Oslo. nar han inledde sin
kunskaps-oversikt om organisation och angest. Han hade infor
sin fortsatta forskning gjort en
omfattande litteraturundersokning men inte funnit nagon bro
me II an de bada begreppen. Den
bron forsokte han och medarbetare bygga.
De utgick da inte ifran angestbegreppet i klinisk mening , inte
den kansla som invalidiserar en
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psykoterapeutisk behandling.
Han syftade i stallet pa en allmiinmansklig kansla av otillracklighet, nervositet eller
otrygghet infor eller i situationer , en kansla knuten till vardagsupplevelser och inte till den
psykopatologiska sfaren. Angesten har f 6 sin egen historia,
konstaterade Moxnes och knot
an bakiit. Han gjorde ocksa en
spraklig utredning: angest,
angst , ar nagot som ar trangt.
Organisationer som beter sig pa
ett trangt satt, dvs ar rigida,
strukturer som ger fii utrymmen
for flexibilitet .
Nar forskare gatt ut med angestbegreppet i organisationer
for att skapa ett forskningsfalt
har de motts av foga forstaelse.
Man har avvisat bade angestbegreppet och forskarna.
- Vi har forsokt att g6ra angesten medveten ocksa i organisationssammanhang, dar den
finns oavsett om man ser det eller inte. Men vi saknar systematisk forskning om angest it ex industrin .

Tre orsaker till angest
I skandinavisk forskning har
man funnit tre orsaker till angest i arbetet: Man far angest
nar
I. man inte langre har kontroll over sin egen arbetssituation (t ex saknar kontroll over

hastigheten pa monteringsbandet).
2. man inte exakt kanner sitt
ansvarsomrade, andras forvantningar eller sina egna framtidsmojligheter.
3. man utsatts for motstridiga forvantningar , upplever en
rollkonflikt.
En sadan orsakslista ar alltfor
enkel nar det galler att se pa vad
som bestammer angesten, sade
Moxnes . Angest ar ett resultat
av ett samspel mellan dessa determinerande faktorer och behovs- och forhallningsvariabler
hos de personer som blivit utsatta for dessa stimuleringar.
Samma stimulering kan ge angest hos nagra och stimulans at
andra.

Sjukhusforskning
Moxnes anforande kom att
handla mycket om sjukhusforskning , andras och egen.
Han konstaterade att f6rst nar
kvinnor kom in i organisationspsykologin blev angest foremal
for systematiska och djupare
studier. Det skulle behovas
kvinnor for att forska pa angest
i organisationer. Han refererade viktiga undersokningar ,
bl a av Lokken och Holter, berorde syndabocksbegreppet, individualisering av problemen ,
hur man definierar bort sig fran
problemen eller flyr till myten
om den lyckliga familjen-foretaget.
Moxnes gick igenom organisationsmassiga f6rsvar mot angest, vilken roll patienter spelar
som avledare for egen spanning
eller personalkonflikter i mentalsjukhusmiljo och till slut hade
han en ganska omfattande genomgang av sin egen forskning i
sjukhusmiljo. Han talade om de
trygga som utvecklar stor verbal
formaga och de som har status
genom hog Ion: -Alla i sjukhuset snackar som de har betalt ...

- De som · upplever angest
har ocksa andra ord an de trygga, konstaterade Moxnes och
berorde sen utforligt den omfattande motesverksamheten pa
sjukhuset , med dess olika karaktar av struktur och ostruktur
och vilka grupper som upplevde
storre och mindre grad av angest nar strukturen forandrades .

Frigorelseforskning
Bj¢rn Gustavsen ar chef for Arbeidsforskningsinstituttene
i
Oslo. Han finns delar av detta ar
i Stockholm pa arbetslivscentrum. Han karakteriserade sin
hemmainstitutions arbete som
frigorelseforskning,
narmare
definierad som forsok att skapa
alternativ. Hans anforande inleddes bl a med en beskrivning
av olika satt att definiera forhallandet mellan professionella a
ena sidan (i det har fallet forskare) och berorda a andra. Resten av foredraget blev en redogorelse for fyra olika statliga institutioners program for att reda
ut sina arbets-och relationsmassiga problem .
Institutionerna de Itar gemensamt i moten dar egna losningar
ska vaxa fram - under st6d och
medverkan av forskarna . Det
var tankvarda resultat som
kommit fram i dessa processer.

- Organisationerna ska tanka
sjalva. Det gar att satta samman
grupper fran olika institutioner
som ska varka fram losningar.
Men detta ar mojligt bara under
forutsattning att institutionerna
inte konkurrerar om samma
statliga pengar ...
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Studiedagen hade organiserats efter uppslag som tagits
fram av "idegruppen i organisationspsykologi" Gunnel Colnerud och Stefan Jern .
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