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Ar din chef 
endjavul? 

Ar din chef djavulen per
sonifierad? Eller ar sekre
teraren pa avdelningen en 
riktig haxa? 
Paul Moxnes, professor 
vid handelhogskolan i 
Oslo, har skapat en mo
dell for hur vi ger varan
dra roller dar vi inte ser 
nyanserna i personlighe
ten. Pa onsdagen besokte 
han Umea for att beratta 
om sin teori. 

I sin bok Hjaltar, haxor och ho
ror redogi:ir Paul Moxnes for de 
roller som finns. Bakgrunden ar 
de figurer som finns i sagor och 
myter, eller varfi:ir inte i siip
operor. En annan grund kan va
ra arketyperna, att rollerna 
finns i det kollektiva undermed- ,J 



ar antingen god eller ond, elak 
eller snall, van eller fiende. Den 
ena sidan ftirstarks, den andra 
existerar inte. 

- Att ge folk i var omgivning 
olika roller ar ett satt att struk
turera verkligheten, att gtira 
den enkel. Utan struktur utbry
ter kaos, sager Paul Moxnes. 

Familjen utgangspunkten 
Paul Moxnes ar professor i or-
ganisationspsykologi vid Oslos 
handelshtigskola. I sin bok, och 
i sin undervisning, utgar han 
fran familjemedlemmarna och 
deras negativa eller positiva 
roller. Den gode fadern ar gud 
eller kung, den onde ar djavu
len, trollet eller draken. Den go
da modern ar madonna, den on
da ar haxan. Den goda dottern 
ar jungfrun, prinsessan, den on
da ar horan, huldran. Den gode 
sonen ar kronprinsen, ofta den 
aldste, den onde sonen ar svarta 
faret, syndabocken. Ftirutom 
dessa atta familjeroller finns 
den som Moxnes kallar hjfilpa
ren. I sin goda form ar han en 
vis man: 

- En sil.dan som jag, en pro
fessor, konsult eller kanske 
haxdoktor, sager Paul Moxnes 
och skrattar. 

Hjalparen kan ocksa vara ne
gativ, en slav, bara finnas i 
egenskap av arbetskraft. Andra 
roller ar hjaltens, den gode som 
ar en fralsare eller den onde 
som ar en falsk profet. Sa finns 
ocksa den fallne hjalten, som ar 
en clown, en vars nederlag vi 
skrattar at med skadegli:idje och 
slutligen den hjalte som gar all
ra htigst upp i hierarkins topp. 

Organisation i konflikt 
Paul Moxnes menar att dessa 
roller kommer upp sarskilt i en 

organisation i kris. Nar krisen 
och konflikterna blir allvarliga 
ftirstarks rollerna ytterligare. 
Men inte heller hemma kom
mer vi undan. 

- Familjen ar den vanskligas
te av alla organisationer. Dar 
finns inte sa mycket harmoni 
alla ganger, familjen kan vara 
mycket konfliktfylld, sager 
Paul Moxnes och ger sitt eget 25-
ariga aktenskap som exempel. 

6verlever inte narhet 
- Nar vi triiffades var hon prin
sessan som jag var fciralskad i, 
sedan dess har min fru haft rol
len som haxa samt alla andra av 
dessa roller. 

Det Paul Moxnes vill li:ira oss 
att sear att vi alla har allt inom 
oss. Viar inte antingen eller, vi 
ar bade och. Hur vi bemtits av 
andra cementerar rollen, om 
chefen behandlas som en djavul 
sa blir han det mer och mer. 
Man sugs in i rollen. Darmed 
blir konflikten bara varre, det 
blir till slut ett tippet krig. 

- Dessa roller tiverlever inte 
narhet, sager Paul Moxnes. Om 

vi kommer nara nagon istallet 
ftir att skarma av oss och beMl
la distansen sa ser vi varandra 
mer nyanserat. 

Bland sina studenter har Paul 
Moxnes testat modellen. De har 
fatt svara pa vilken roll de an
ser att var och en av kurskam
raterna har. Sedan har de fatt 
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Ar chefen en djavul? Nar det 
finns konflikter i en organisation 
viii vi se andra som onda eller go
da, vanner eller fiender. Det 
finns inget utrymme for nyanser. 

Paul Moxnes, pro
fessor vid handels
hogskolan i Oslo, 
har tagit fram 
modellen for rol
lerna som vi ger 
varandra i organi
sationen eller i fa
miljen. 
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saga vilken roll de sjalva tror 
att de har. Ftirvanansvart ofta 
stammer det tiverens, enligt 
Moxnes. 

- En kvinnlig student sa att 
hon trodde att hon var tva tre
djedelar god mor och en tredje
del hora, och det var precis som 
hennes kamrater hade angett, 

Samma roller 
Men mellan arbetsgrupperna 
ar rollerna de samma, den and
ra gruppen ar den djavliga, de 
svarta faren och sa vidare. 

Modellen fcir rollerna ar om
diskuterad. Enligt Moxnes sjalv 
kallas hans tankar bade ftir ge
niala och ftir spekulativa. Bland 
kurserna i management pa han
delshtigskolan i Oslo htir dock 
hans kurs till dem som ar mest 
populara. Han reser ofta runt 
och fcireli:iser om boken, fcire
li:isningen i Umea pa onsdagen 
var ungefi:ir den 40: e i ordning-
en. 
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