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Bjørn Christiansens minnepris for 2010 er tildelt artikkelen Dialog og eﬀektivitet i
ledergrupper (nr 1, s. 4–15), skrevet av Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart.
Ledergruppers beslutninger kan ha store konsekvenser for bedriften, ansatte og
samfunnet rundt. Likevel er det sjelden dette beslutningsrommet utforskes empirisk.
Det er derfor fortjenstfullt når Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart i sitt bidrag
viser hvordan psykologisk forskning gir kunnskap om lukkede rom av stor betydning
for vår hverdag og vårt arbeidsliv.
Deres studie av 530 ledere fra hele 75 ledergrupper viser en overbevisende sammenheng
mellom dialogisk kommunikasjon og kvaliteten på ledergruppens resultater. Dialogisk
kommunikasjon kjennetegnes av nysgjerrig utforskning av hverandres synspunkter, der
partene lærer av hverandre, setter seg inn i de andres synspunkter og aksepterer at man
har forskjellige meninger. De ﬁnner at ledergrupper preget av høy grad av dialog
rapporterer gode saksresultater, sterk gruppefølelse og høy tilfredshet blant sine
medlemmer. De ﬁnner altså en sterk og positiv sammenheng mellom grad av dialogisk
kommunikasjon og mål på teameﬀektivitet.
De to ﬁnner også at dialogisk kommunikasjon gir mindre sakskonﬂikt og
relasjonskonﬂikt, begge faktorer som har vist seg å gi dårligere kvalitet på gruppers
saksresultater. Men sammenhengen mellom dialog og teameﬀektivitet kan ikke alene
forklares ved at konﬂiktnivået reduseres. I stedet peker de på at dialog har en
selvstendig innvirkning på eﬀektiviteten. De viser at det å tro at man kan lære noe av

kollegaene i ledergruppen, å vise respekt for hverandre, å utforske hverandres
synspunkter og å forsøke å bygge på hva andre sier i ledermøter, vil øke ledergruppens
sjanse for å skape gode resultater.
Og det er kanskje her artikkelens betydning synliggjøres. Når dialogisk kommunikasjon
så klart henger sammen med ledergruppers eﬀektivitet, blir det åpenbart at
ledergrupper nettopp må trene på dialog.
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