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- stq.Jnfi·i ·attJas:a:6.6~2fiellf·~m 
amerikansk management, 'las 
folksagor i stallet! 
Det uppmanar ass professorn 
P,aul Moxnes. · 
Han ar larare i organisations
psykologi vid · Handelshogskofan ,. 

;, i Oslo och dessuto·m forskare. 
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- Jag ar pa jakt efter eµ stereotyp., fOr
enklade modeller som Imn · forklara 
samspelet mellan manniskor.Jag ar lli
tresserad av attveta var personligheten · 
sluta:r och rollen borjar, berattar Paul 
Moxnes. . . 

. sitti.~tioner som skapar negativ:i 'ka_fu3- .· - Den hiir, psykiska matrisen finns i · ny prinsessa at sig. Vad de inte inser iir 
lor..... . . . ..•• , .. ' vara huvµd~n och visar de tolv noQ.- attdeprojiceratsinaegnanegativatan-
:-N~~kominer~ci,va.randraien vandiga psykiska elementen mr:roll- ka1. pl sin partner och sjfilva har.for

giupp, visar ma:i;i ~ikt~t 4t yaranctra fOrdelriing ~ organisationen. Den visar. '.vandlats frAn kronprins till djavul. Om 
och en fin stalllajiig uppstAr. MiinniS~ ocksA yi1ka' roller Viser manniskor i, siF · ' lrtan s1¢ll klara av att radda sitt iikten
korna upplever a~ "de'j>lir s~ \r.ickra"': ger Paul Mo'xnes. . skap. maste man fa 
Egentligen ar miria studejlter iil.te sa Han ger exempel pa hur man kan nya bilder av sin 

man inte vet fyller man i med sin fan -
tasi. 

- Sju mAnader senare gor man om 
samma sak. DA har man gAtt pl kurs 
och lart kaiinavarandra. Har nAgot fOr

andrats? Alla de 
andraegenskaperna 
bedomdes i stort sett vackra.mendeblirlevandeochdAblir. projicer~djuproJ1etna,frAnsineg1mfa- partner och det ar 

de vackra, sliger Paul Moxnes. milj som 13estAr av honom sjfilv; h ustru en svar process, ef-
1 en grupp finns detutrymme for 12 och tvA soner. • tersom :olan sjfilv 

Det lir psyket som bestlim- lika som tidigare. 
. .A · · · ''d Endast variabel 

mer vurt gemensa'fllma o e, nummer tvA man-

· PaulMoxnest~adepAenforelasning 
pA seminilriet Kvinnox:s liv och hfilsa i 
Goteborg oc~ gick in pl de mytiska 
djuproller som forekommer i varje 
grupp, i familjen och . 
pa arbetsplatsen. ' ·. i ' ',, 

~uproller som ~~ .. - De~ 1il_dsta spnell: var en ~jall\r'klar' mAste .. :':f.<itvandlas. 
har m!$.t R~. plika kr();npnns, som det gick bra fOr l•Sko, sliger Paw Moxnes inte tekniken eller politiken,, ... niskans v~e och 

som'bara iir verktyg JOt ait 'lc~lek.. f,ick. st~rre a;!~~~a~~~~ Ivade grupp''.hittarjag 
somensaga.medoli- prinsessor, oftastfinns det 
karollerochdrama- 'Ocksd en kronprins Det ·· 

· ~att. R,0,U,~tea··ijgger liufo~l>. Jag var sa. nojd med. Viel, •at~· · och till~er ~~ 
·1 · luften o<lh vliitar .. ; l>$l~f satt han nutt emot sin m;~ · hans fru, Vld det har 
pa en 'petlSon:' Allai~o:· !;Om 'bekriiftade honom:?och ni~d~ - taget' har>haft alla 
tar inte a~ sig en rpll · uppmunttande till honom. Den ilridra olika roller i famil-

k . b .. u- .;: . ld · · .. ' svlingningstal, sager 
S . apa en . am e Vur · . Paul Moxnes och ct-

tik.Detharblevklart . · · · ...... · · 
formigpa 1910-t<:let Jinns ~rndabockar, en kung 
da jag gick pa sensi- och dJavulen dyker ocksd 

· och en·p~rson, !J()m sonenvarettsvartfAr.HanspelaceDlf'd jen, utom kronprin
till exempel varit i ett barid som hette Discojudas od1 han sens. 

tivity training. som alltid upp 
var mycket populart · 
da. DA skulle alla i 
gruppen beratta 
• sanningar· om varandra och jag blev 
tillskriven en massa egenskaper som 
jagintehade.Jagbegrepaldrigvadsom 
hiinde dar. men jag forstod att nar 
gruppmedlemmarna beskrevvarandra 
anviinde de roller som prinsessan i ber
get. hiixan, madonnart Och sa vidare. 

- Det dar har jag utvecklat vidare och 
studerat mina studenter. I varje grupp 
hittar jag prinsessor. oftast finns det 
ocksa en kronprins. Det finns synda
bockar, en kung och djavulen dyker 
ocksa alltid upp. sager Paw Moxnes. 

Rollema ~lntar pl oss ',· ' 
Nar han nu studerar sina studenter. 
som kommer pa fortbildning till hans 
kurs och i medeltal fir 38 Ar gamla. de
lar han in kursen i tvA skeden. 

drottning , i . en klarade sig inte bra i skolan. Vl' l mat- - I en organisation flr chefen ofta <;lja" 
grupp, kanske 'inte bordet satt han pa en plats dar rum inte vulens roll och det ar bekvmt att ha If alls far samma roll i hade nAgon mitt emot sig. . honom diir. Det vi har i.vlrt egethu~ · 
en annangrupp, ef- - Jag bOrjade fundera pl om <let var vud har vi en tendetlS attllgga ut pl 
tersom griippen jag som gav dem olika roller 01 :h for- andra. sager Paul Momes. 

inte tillater det. Man kan ocksA kom- sokte skriva om dramaturgin. N .Ar den - Nar ett belt kollektj.v tilldelar roller 
binera de mytologiska rollerna is~ lildi'e sonen borjade stud era v id uni- som drottning, djavul och sa vidare till 
person. . : .. versitetet (n~turligtvis ! ) flytta de den sina medle~ kravs det att alla tar 

- Rollerna ar mycket starka i el). ~pn- yngre sonen upp yid matbordet i>chfick tillbaka sin bil. d av henne eller honom 
kurrenssituation.meninteallsi.enk:ar- bekriiftelsepavadhansadeavsiinnick- om de vill ha e.n forandring. Det skall 
leksmodul. Djuprollen ar en gruppfan- ande mamma. NugArdet bra for honom mycket till for att det skall lyckas. Nar 
tasi som fran det individuella oµu~d- .· iskolanl sligerPaulMoxnes,mf·nmed- det blir stor. kris far djavulen g4 och 
vetna J;rojiceras utAt i organisatj(>nen. · · ger att O<;ksa atidra faktorer sp elai- in. syndabocken byta arbetsgrupp. sager 
sliger Paul Momes. . ·' . , · · · · · . ' Paul Moxnes. 

· ' ' · · ~~n f6~andlades Enligt honom finns rollema ocksA i 
lngen tJllfillighet . . .:.')tea hustru.ns tillatelse berati;ar Paul skolklasser. Clownen Ar det eviga, 
Han forklarat att det inte ar nlgon tilk.'·-· fdoJCdes om sitt forhMlande till I tvbman mobbningsoffret. . 
flillighe~ hur roller uppstar. utan ~~~\rum vcu,it gift med i 24 Ar. .. ·. ·. . Varfor skapar vi dessa ri>ller? .. 

'· icoWI!.~l'ft:An;detid,ig~terollervi~f! .. ; -Nii;i:'jagsAghenneforstagangeli~- - For att de skapar trygghet. Det vi 

mit i kon.· takt med .i. barn. . d.9.~~4 .• ;,.. ,',. ~,,·.: .. ·s. te j.·ag· att ..... Ji. o .. n .. var min prinsE,.~sa. fJ.k inte vet lligger fan. t.asin till. 
finns alltsA,f~ mo~ syster. brot.I ·;. '/.~ad!!rforst med hennes "rlnl:tnla. 
fyrah~en.positivoche.nnes~.' · .. 

1'f.i'Jl#~P.'~·~1$ta:·dartsenm.edhe~(\'W~ Fem element . . ~blir antt_ngen kung ~ll~r dj~ · ,.:#~" j~~t~lt)jnsen alltid fAr. Hon V!l.':iJ#il Paul ~oxnes presenterai:,de fem ele-
bh.r drottning eller, haxa: SYs,i~.(p1it l>~~ .. sajnAgraAr.~.-ensa.en11· .... ~. · .. ·, .m·e.nt._ The big 5. ~ .. ~.m .• 4 .. e ~ .. as, so.i_n 
pnnsessae~erhora • . · · , ; ,: tackte Jag\~ J~qt;i finns1enminnis:iq;plilc;a:statJ,tthosoli-
och bror blir kron- · · · · . forvandlatfi. 'fillt ka individer: V~,2. ~iek. empa-
P~ eller syart far. N iir det blir stor kris fdr det. haxa! Aht :Jlon ti:: 3~ Arbetsvillighet. 4. Sensibilitet, 

Har har ~ de Atta d!]'livulen ·g' d Och syndabock- sade tolkac l(!j~ till · kiinslosamhet. 5. lntellekt. Han b~ 
gamla familJeroller- . . , .. · . , .• haxan. Naz' d~ i;iya experimentera med stna s~enter for 
na~ ~ det ~<?,mmer en byt<J,~'!'_~eJSgrupp, Sager fantasin ti)g.p}fts, attsehursnabbtdeUppfattarde~sael_e-
familJ~~s hJ~pare. Paul Mpxnes. · IJ fanta~in so ni in~e Ir · Dient hos en miinnis. ka .de al~ tr. ilf ~, 
som ar antingen . , · verkhghet.. ll).en fatforut. . • .· . . . · 

,, terardetamerikans
ka talesattet: You ne
ver get a second 

. chance to give a first impression. 
.., Ser man personligheten eller en 

fantasi sotn, man inte vill ge ~pp? 
. PawMomes ar overtygad om att man 

kan knyta samman "The big s· med 
djuprollerna. 

Psyket styr virtden 
Han anser att manniskors fantasi ar 
viktigare iin ajl jordens teknologi. 

- De fantasiervi har om varandra for
mar hela jordens framtid. Mytologier
na knyter samman miinniskorna med 
sym.bolema i deras omgivning och de 
styr · det. · gemensamma handlandet 
gentemot "de andra" . .Att ~ bort myto
logins symbole~ de m4 varakungar. tsa
te~ lcYi"kor eUer gtidaJ; llr attlosa upp de 
psykiska fo:i:ankrlngarna rsamhfillet. 
Symbolerna arbldeviigvisare och fiist
punkter fi)r folksjfilen. de Mde samlar 
ochlede~ sliger Paul Moxnes. 

Han anser att vii framtiden maste fo
ku$era tll!f vlrt sjfilv oeh vlr sjfil. 
. - D.t!t iir psyket som be5tlinuner vart 
gemellSlµllDla Ode. inte't~kniken eller 
poll~en som bata ar verktyg for att 
sk8.pa enbittre v!irld. Psyket fOrbattras 
intemed teknik. utan tned samspel. sa -
ger PaulMoxnes. 

Hbl-Bakgrund 

;.... Forst lar vi studentema konkurre
ra. Vad hander nar miinniskor eller 
grilpperko:nlwrrerar med varandra? Jo. 
dar utkristalliseras Vinnare och forlo
rare. Dar uppstAr starka emotioner av 
karlek och hat. Man skapar synda
bockar for att ha nAgon att skylla pa nar 
det gar illa. Konkurrensen ar hatets 
mor, sliger Paul Mo:Xnes och fortsatter: 

- Men har uppstar ocksa stor kiirlek 
mellan personerna i det vinnande 
team et. 

andliga eller mate-. · anda verkl~tn- -:l>eflrsittaismlgrupperochi1Ss~-
riella. Bada tvA ar . sAg jag att jag nils" kuiider var presentera sig sjfil~. Dli:i:- · 
bade onda och goda. Slutligen tillkom - te fa den att ga tillbaka. Det . ar .mDga efter fyller var och en i, ett formullr om 
mer tva transformationsroller vinna- som skiljer sig i det stadiet dil prinses- de andra personerna .dar st,n~n pa 
ren. som ar hjfilte, och fOrloraren, som san eller kronprisen fOrvarndlats till dessa fem element mlits. Ingen hat nl-'' 
ar clown. haxa eller djavul och f0rsi:ik£h hitta en gon svlrighet att fylla i formuliret. Det 

, TEXT• 
TUA RANNlNEN 

TECKNING: 

I det andra skedet av kursen skapas 
en karleksorganisation. Da avliigsnas 

WILFRED IDLDONEN 


