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Hittills harden har artikelserien handlat mest om vara hjaltar. 
Men steget mellan hjalte och offer ar inte langt. Vilket ar sarskilt tydligt/i kristi< 
Som just nu. 

Roller vi spelar 
Varfor sa manga kungamord just nu? 
Jan Carlzon, P G Gyllenhammar, Stig 
Malm. 
Jo, om krisen ar stor - maste en synda
bock utses. Da racker det inte med ett 
litet svart far ... 
Den norske organisationspsykologen 
Paul Moxnes ar pessimistisk. Alla mas
te ha en fiende, sager han. Det slipper 
ingen undan. 

HJALTAR & OFFER 
e Sjiitte avsnittet. Tidigare artiklar har varit infOrda 31 januari 

samt 1, 2, 4 och 5 fe~ruari. Serien fortsiitter i morgon. 
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I tider av strid, knapphet och 
konkurrens betonas de ne

gativa rollerna. Vi far ett be
hov av att dela in manniskor 
och f6reteelser i ont och gott, 
pa ett helt annat satt an i over
flOdstider. Vi far fler djavlar 
och fler f6rlorare. Ja, man kan 
saga att vi far ett sapopera
samhlille - det vi f6rr bara sag 
pa Dynasti och Dallas, det bor
jar vi nu se i verkligheten, sa
ger Paul Moxnes, professor i 
organisationspsykologi vid 
HandelshOgskolan i Oslo. 

Han ser pa grupper, famil
jer, organisationer, ja hela 
samhallen genom ett speciellt 
rutmonster som han funderat 
fram och testat mot verklighe
ten under manga ars social
psykologisk forskning. Om 
man nu kan anvanda ett sa fyr
kantigtordsom "verkligheten" 
nar man talar med Moxnes. 

Hans barande tes ar namli
gen att vi alla tilldelar varand
ra rollersom vi sedan snallt och 
lydigt spelar, hur destruktiva 
konsekvenser dctta rolltagan
de an kan fa i vara personliga 
liv. Och anledningen att vi stal
ler upp ar f6rstas att rollerna 
ar nagot som pagar i vart omed
vetna, dvs i vara fantasier som 
vi integoross reda f6roch kan
skeinteens kan fiska uppovan-

fcir medvetandets vattenbryn, 
hur garna vi an skulle vilja . 

Offer p;\ liipande band 
Det ar i fantasiernas spel i 

vart kollektiva omedvetna 
som vi skapar vara hjaltar och 
vara offer, menar Moxnes. Och 
sa som tiderna ser ut skapar vi 
offer pa lopande band. 

- I varje familj , i varje fdre
tag, i varje arbetsgrupp kan du 
hitta Atta primara familjerol
ler, sager Paul Moxnes: De go
da rollerna ar Far, Mor, Son, 
Dotter. Eller med mer arkety
piska namn: Gud, Drottning, 
KronprinsochJungfru. Deon
da rollerna ar Djavul, Haxa, 
Svart far och Hora. 

- Ga in i vilken skolklass el
ler arbetsgrupp som heist, sa
ger Paul Moxnes: Alla ar myc
ket medvetna om vem som spe
lar vilken roll. Det dar andras 
bara om nagon Jamnar grup
pen. I en arbetsgrupp som ha
de tva jungfrur och en hora, 
lamnade bada jungfrurna 
gruppen. Och se vilken metar
mofos: Horan upphojdes till 
jungfru. Fran att ha varit en re
presentant fcir det onda blev 
hon nu en f6retradare f6r det 
god a. 

UtOver de atta primara rol
lcrna, de som enligt Moxnes 

PA samma satt 
som den mytiska 
ormen biter sig 
sjalv I svansen ar 
vi, enligt Paul 
Moxnes, inbe
gripna i en obon
horllg dods
dans. 

VAra fantasi-
erna ska par 
verkllgheten 
och verklighe
ten vAra fantasi
er. 
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aterfinns i varje grupp, labore
rar han med ytterligare fyra; de 
tva "hjalparna", som han kal
lar "den kloke mannen" och 
"tjanaren". Och sa detva trans
formationsrollerna, hjalten 
och clownen. Inalles en upp
sattning pa 12 roller, kanske in
te att valja pa utan snarare att 
bli utvald till, obonhorligen, 
utifran gruppens fantasier om 
vilka som ar de goda och vilka 
som ar de onda i en given krets 
av manniskor. 

Moxnes teori kanske kan la
ta som ett intressant sallskaps
spel. Och som ett sadant fram
star det sakert ocksa till en bor
jan fdr hans handelshogskole
studenter nar han later dem le
va ut sina fantasier i de olika 
organisationsmodeller de la
borerar med: 

- Vi borjar med att skapa en 
organisation byggd pa konkur
rens. Efterett tagharnagra bor
jat att ha ta varandra och nagra 
att alska varandra. Nagra far 
gruppens goda projektioner 
och nagra far gruppens onda 
projektioner. 

Konkurrens ger klicheer 
- Mitt mal ar att fa bort des

sa fantasier. Alla skall kunna 
se pa varandra som helt vanli
ga hyggliga manniskor. Men 
det ar en ohyggligt svar upp
gift. Ju mer konkurrensutsatt 
en grupp ar, desto fler kliche
er behover vi namligen om var-

andra. Och darifran till att ska
pa verkliga haxor och verkliga 
offer ar steget inte langt. 

- Det allra varsta som kan 
handa en person ar fdr ovrigt 
att inte fa nagon roll alls, att bli 
totalt osynliggjord. Det ar dar 
du har de verkliga offren, sa
ger Paul Moxnes. 

- Nar mina studenter har 
gjort examensarbeten om 
djuprollerna har de intervjuat 
var och en i ett antal grupper. 
Och kommit fram till att de 
som var allra ledsnast var de 
som inte hade nagon roll over 
huvud taget. Man ar hellre ho
ra, haxa eller djavel an ingen 
alls! 

Den evlge f6rloraren 
Och darmed har Moxnes 

praglat ytterligare en roll, "den 
evige Forloraren" som dess
utom tilldelas det olycksba
dande talet 13. 

- Forlora"ren kan i basta fall 
praglas in i vara medvetanden 
som den n'amnlosa clownen, 
men vanligare ar att han eller 
hon helt fdrsvinner. Medan 
Hjalten bygger sig ett monu
ment i manniskors medvetan
den, glider Forloraren helt ur 
sikte in i anonymiteten. 

- Medan Hjalten ar upp
komlingen, ar Forloraren ned
komlingen. Och som sadan fdr
svinner han helt. Sporten och 
politiken vimlar av dem. 

- I vart samhalle ar det en 

skam · att tillhora fdrlorarna. 
be transporteras kvickt ut ur 
den miljo dar de tidigare hade 
sin tillhi:irighet. Detar som om 
det skulle smitta att vara till
sammans med dem-sadan blir 
reaktionen bland gruppens ov
riga medlemmar. Som att kom
ma i narheten av en kastlos, en 

Paul Moxnes tes ar att vi alla 
tllldelar varandra roller- som 
vi lydlgt spelar hur destruk
tiva konsekvenserna an ar. 

Foto: PER ERIC MATISSON 

"untouchable". 
- Forloraren mister allt sitt 

inflytande, all sin auktoritet. 
Han mister sin plats vid bor
det. Han kommer aldrig till
baka. Det ar inte fdr att vi viii 
honom ont utan darfdr att han 
gor_oss pinsamt berorda. 

Ar det verkligen om oss van
liga hyggliga demokratiska 

nordbor Paul ·'.rliioxnes talar? 
Ja, havdarhh~ bestamt. Han 

vet vad han ta1lar om. Han har 
sett konsekvenserna av grup
pers omedvetina fantasier, bl a 
genom sina st'udier av angest i 
organisatione~r: 

- Far ma~ , fdrlorarprojek
tionen pa si : finns det inte 
manga vagar t. Nagra tar sitt 
liv, andra blir sinnessjuka, de 
allra flesta t lir fullstiindigt 
anonyma. 

- Men vage ar inte sa Jang 
mellan Hjalte och Forlorare 
som man k<:1 tro, tillagger 
Moxnes, om a et nu skall vara 
en trost. 

- Det finn• en skarnings
punkt dar hjal e och offer mots 
i en och samm roll - det ar nar 
en kung utpd· as till offer. Da 
maste kungery offras i ett ri
tuellt mord. 

Hjalten (Kw gen) som offras 
- visst har vi . ett ett antal ex
empel pa det a sistone? Paul 
Moxnes nam er Janne Carl
zon, P G GyU nhaminar, Stig 
Malm. ' 

VarfOr sa i anga "kunga
mord" just nul 

- Ar krise~ liten, kan man 
noja sig med e t svart far. Men 
ar krisen stor, ( a maste en syn
dabock pa top en utses. Kung
en ar ju en sy~bol fdr stabili
tet. Men i fdr tagen ar kung
arna inte likast bi la .. Och i syn
nerhet inte i tid er nar hela sam
hallsekonomin gungar. 

Vad ar honan, vad ar agget? 
Ar det gruppens projektioner 
som leder till kriser och sam
mandrabbningar? Eller ar det 
kriser och onda tider som far de 
negativa fantasierna i svang? 

Pa Paul Moxnes later det 
som om vi alla var inbegripna 
i en obonhorlig dodsdans. Fan
tasierna ska par det vi valjer att 
kalla "Verkligheten", men 
denna verklighet ska par ocksa 
fantasierna, som den mytiska 
ormen som biter sig sjalv i 
svansen. 

Onda fanstasier 
- Kriget i Bosnien ar i stor 

utstrackning projektioner, 
manniskors onda fantasier om 
varandra. Men de fantasierna 
far hogst patagliga konsekven
ser - lidande och dod och ac
celererat hat! 

Nar Paul Moxnes talar om 
Bosnien ar det latt att kapitu
lera infdr hans fatalism. Sada
na har ar manniskorna. Det gi
ves ingen nad. Ingen vag ut. 

Men fOr att iltervanda till 
bans studenter P.il Handels
hogskolan i Oslo: Ar de fOrevigt 
domda till hatsk konkurrens 
och inbordes hat? 

- Nej, det finns en viig ut. 
Och vet du vilken den ar? Jo, 
nar vi skall skapa den goda 
gruppen borjar vi med att fdrs
ta dagen bjuda in en Djavul ut
ifran, den man som ar kand fOr 
att vara den varsta konsulten i 

hela Oslo. Han ar tuff, hard, 
kylig, han sager saker till stu
denterna som de har svart att 
ta. Han gor sig hatad av alla. 
Sa tar han farval och lamnar 
kursen, fdr att inte dyka upp 
nagon mer gang. Och med sig 
har han kursens samtliga onda 
projektioner. 

- Men man maste ha en fi
ende. Det slipper ingen undan. 

Maste man verkligen det? 
-Ja, det onda maste inte ens 

alltid ha manskligt ansikte. 
Min granne har hittat Hin Ha
le i ograset pa sin tomt. Det vik
tiga ar att fa Djavulen ordent
ligt placerad sa att man kan be
kampa honom. 

Och om man hittar det onda 
hos sig sjalv? 

- Det gor man inte, svarar 
Paul Moxnes med dyster over
tygelse. 

AMI LONNROTH 

FOTNOT: Paul Moxnes se
nastebok heter "Dyproller: Hel
ter hekser horer og andre my
tologiske roller i organisasjo
nen" (Forlaget Paul Mo.mes. 
Oslo 1993) och ar just nu un
der orersattning till s1·enska 
(Natur och Kultur). 

I MORGON 
e "Ett liv i fattigdom, kysk
het och lydnad kraver inget 
hjaltemod." 


