
Vern 3r h3xa och vem 3r horn? 
Norsk professor 
har alla svaren 
HALMSTAD. Vern ar haxan pa 
ditt jobb? Horan, synda
bocken, det svarta faret el
ler den goda modern? 

- Om vi vet hur mytologin 
och sagan paverkar oss, sa 
kan vi fa battre relationer 
med varandra, anser den 

"""'~ norske psykologiprofessorn 
Paul Moxnes. 

Pa 80-talet borjade forskare 
och konsulter i USA och Euro
pa pa allvar att intressera sig 
for hur vara inbordes forhal
landen pa arbetsplatser och i 
organisationer paverkar re
sultatet av det vi gor. 

Paul Moxnes har gjort succe 
anda borta pa Tokyos univer
sitet med sina ron. 

Framgangarna kanske kan 
forklaras med att han bytt 
den sedvanliga amerikanska 
managementlitteraturen mot 
norska och svenska folksa
gor. 

Vantande roller 
I sagorna och myterna 

finns de grundlaggande for
klaringarna till varfor vi ar 
mot varandra som vi ar, hav
dade Paul Moxnes nar han i 
gar forelaste pa Hogskolans 
centrum for arbetslivsut
veckling i Halmstad. 

- Vi skapar inte vara roller 
sjalva. De finns dar redan och 
vantar pa oss. Nagon ska bli 
kungen, en annan hjalten, 
prinsessan, haxan; horan, 
skurken, djavulen, det svarta 
faret, syndabocken, den goda 
modern och sa vidare. 

- Vi behaver dela in vara medmanniskor i goda och onda, forklarar psykologiprofessorn Paul Mox
nes, som i gar larde ut pa Hogskolan varfOr vi ar som vi ar. ; Foto: PER COLLIANDER 

onda kan hjalpa oss i vart dag-
liga jobb. · 

garna". Lange trodde mannis
kan att hon inte kunde flyga, 

anda flog jag hit till Halmstad 
i dag! JOHAN RYDEMAN 

-Om vi till exempel har en ~--------------------------< 
syndabock sa kan vi osa ut all 
var aggression mot den utan 
att det skadar gruppen. 

-Vi har ocksa samma rol
ler i politiken och for olika 
lander. Sveriges nya roll i 
EU ar intressant. Det ar ju 
skillnad pa att vara stOrst i 
Norden och bland de minsta 
iEU. 

Inga naturlagar 
Den norske professorn an

ser att vi delvis kan frigora 
oss fran vara nedarvda roller 
om vi battre kanner till och 
forstar dem. 

- Vetenskapen kan anvan
das till att bekampa "naturla-
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Batteri rakapp. 
exkl. batteri Fran - Redan de forsta 15 sekun

derna skapar vi oss en be
stamd bild av en ny manniska I a ; a=- m ; a cc a I BRRUn 2540 vi moter, som vi sedan inte 
slapper, aven om den inte 
stammer. 

Hjalper oss 
Paul Moxnes konstaterade 

att den gamla driften att dela in 
medmanniskorna i goda och 
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