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Organisasjonsfantasier: 
0 

Les eventyr og bli bedre kjent med organi

sasjonen og deg selv, anbefaler Paul 
Moxnes, forfatter og professor ved Bl. 

g amle eventyr, gresk og norrnn mytologi er 
nyttige redskaper for analyser av organisa
sjoner og personer. Fantasibildene er flere 

tusen ar gamle, men eksisterer i dag i orga
nisasjoner pa alle plan; fra familier til store 
bedrifter, pastar Paul Moxnes i boken 

"Dyproller: Helter, hekser, horer og andre 
mytologiske roller i organisasjonen". 

Spekulative tearier? Slett ikke, dette er 
anerkjent vitenskap. De siste syv arene har 
Moxnes forelest i organisasjonsfantasier 

pa Handelsh0yskolen BI og startet et helt 

nytt fag, bade nasjonalt og internasjonalt. 
U nderbevisstheten skal fram i lyset. 
Professoren har konstruert en mod ell som 

tar fatt i krefter som er med pa a styre 
organisasjonen, selv om de kan v:l':re 

vanskelige a fa 0ye pa og stammer fra 
mytologi og eventyr. 

I 

Gode og onde figurer - persongalleriet i 
alle legender og eventyr - har alltid fascinert 

menneskene. Ikke fordi de er overfladiske og 
virkelighetsfjerne, men tvert imot fordi vi 
kjenner oss selv igjen i dem, mener Moxnes. 

Familien er utgangspunktet for det han kaller 

organisasjonens dyproller. De, sier han, fin
nes i alle organisasjoner i en eller annen 
form - den gode faren og den onde faren, 

den gode moren og den onde moren, den 

gode s0nnen og den onde s0nnen, den gode 
datteren og den onde datteren. Ut fra disse 
dyprollene skapes fantasier som konge, 

dronning, djevel, heks, prinsesse, hore, fa
miliens sorte far, osv. 

Sekund:l':rrollene er de som star utenfor 
familien, men likevel er viktige for famili

ens opprettholdelse; hjelpere. Her deler 

modellen inn i onde og gode slaver/tjenere; 
den trofaste tjener og den trol0se tjener, og 
gode og onde vismenn; doktoren og den 

falske prof et. 
I alle forandringssituasjoner kommer 

transformasjonsrollene frem. De handler 

enten om et stort mal og en stor lykke; a bli 

medlem av en familie - eller en tilsvarende 
ulykke - du blir ikke opptatt i familien, eller 

du blir utst0tt. Dette er grunnlaget for de to 
dyprollene Vinner/Helt og Taper/Klovn. 
Eksempler pa vinnersiden er var egen As

keladden og greske Herostratos. Ogsa her 

gar skillet mellom det gode og onde., 
Var inndeling i helt gode og helt onde 

mytefigurer er likevel ikke selvfolgelig. I 

gresk mytologi var f.eks. gudene ofte bade 
gode og onde. Men senere, i persisk tenk

ning, kom det et klarere skille mellom godt 

ogondt. 

Deter ikke alltid lett a fa eye pa og sette navn 
pa rollene i dagens organisasjoner, men 

gjennom sin symbolske kraft har de en 
dyp innflytelse pa det emosjonelle livet i 

bedriften. 
- De strukturerer og gir retning til 

folelser som hat og kjrerlighet, n:I':rhet og 
fjernhet, sinne og medlidenhet, frykt og 

mot, hap og oppgitthet, makt og avmakt, 
osv, sier Moxnes. 

Derfor reagerer den engelske folkesje
len kraftig nar medlemmer av deres konge- .... 
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~ familie skiller seg, har elskerinner og gar 
pa nattklubb. For mange fungerer kongen 

og dronningen som en slags mor og far, og 
n:ir de avviker fra rollebildet, er det en t0ff 

sak a svelge. 

Helterollen er lite misunnelsesverdig, for hel

ten ofrer seg selv. Aile helter i greske dra

maer d0r i siste akt. 
- Vi har gjennomfort studier som pavi

ser den samme tendensen i n;eringslivet 

ved a folge opp bedrifter som har fatt prisen 
"arets bedrift". Bare to-tre ar etterpa er det 

krise for mange, bade organisasjoner og 
personer, sier Moxnes. 

Reitgjerdet fikk prisen for beste perso
nalsamarbeid i norske organisasjoner og ble 
nedlagt to ar etterpa pga. interne konfl.ikter. 

Store og tunge spillere i n;eringslivet opp
lever ofte nedturer etter a ha oppn:idd hel
testatus, bare tenk pa Kv;erner. 

Hele tiden gjelder det kampen om po
sisjoner i det gode selskap. Det skaper 

vinnere og helter, tapere og syndebukker. 
Aile b0rsspalter har dagens vinnere og ta
pere. I 0konomisk Rapport og Kapital er 
det blant de suverent mest brukte "merke

lappene". 
- Et annet ord for fantasier, sier Moxnes. 

I det gamle Romerriket hadde de store h;er
forerne slaver som sto helt foran i men

neskemengden n:ir de ble hyllet. Slavenes 

jobb var a gjenta om og om igjen "Husk, du 
er et menneske!". Hrerforerne 0nsket a 

unnga a bli offer for hybris - det overmot 

som lett folger helte- og guderollen. 
I utgangspunktet er ogsa helten et helt 

alminnelig menneske som ikke har ambi

sjoner om en slik rolle. Og verre - ofte er 
helterollen og -dyrkelsen skadelig for 

orgamsaSJOnen. 
- Det er samfunnets behov for helter 

som dytter mennesker inn i denne rollen. 

Derfor trenger vi apenhet og nrerhet som 
gj0r at fantasiene - stereotypene - avtar i 

styrke. Malet for en organisasjon er a mins
ke distansen slik at mennesket kommer 

frem og fantasiene avtar, sier Moxnes. 

Men deter ikke lett. For mange kan det vrere 

svrert vanskelig a bli kvitt fantasiene, for i de 
fl.este tilfeller er de en forsvarsmekanisme 

mot egen angst. 
- A se verden stereotypt i svarthvitt er i 

realiteten et primitivt, sjelelig forsvar som 
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Ueren om organisa

sjonsfantasier er et 

skritt videre i forstiiel

sen av samspillet me/

lam mennesker, sier 

Paul Moxnes. 

I stedet for a dri
ve seleksjon og 
utvelgelse, og 
stad1g bytte folk, 
kan man satse 
pa opplcenng, 
syn!iggj0nng og 
f orandnngsviije 

kalles splitting i psykologien. F0rst splitter 

man mellom godt og vondt, s:i nyanserer 
man i disse onde og gode rollene. 

I gresk og norren mytologi starter verden med 

kaos. Det forste som vokser frem er split
tingsfenomenet og kampen mellom det go

de og onde, mellom gudene og gigantene; 
resene og jotnene. Denne fasen preges av 

mord og utrydding. Ut av kaoset kommer 
stereotypiene. Ut av stereotypiene kommer 

hatet og krigen. 
F0rst i senere faser kommer nyansene 

og virkeligheten. Dyprollene kan forsvinne 

eller finne andre former. Men mytologien 
er fortsatt viktig. 

- Noen tar mytologien veldig pa alvor 

og blir religi0st aktive - personlig kristne 
eller muslimer, hinduister, eller hva det 
matte vrere. Men ogsa alle andre har en my

tologi. Vi trenger a se helter, konger, prinser 

og prinsesser rundt oss hele tiden, uten at vi 
kaller dem akkurat det. I organisasjonen 
bruker vi disse fantasiene for a ha noe a ret
te folelsene mot. 

Som syndebukken. Organisasjoner kan vrere 

pa galt spar og rett og slett ha behov for en 

syndebukk og taper, og dermed lager de en. 
- Selvfolgelig finnes det reelle synde

bukker, men mange er et produkt av under

bevisste krefter som virker i organisasjo
nen, sier Moxnes, som tok sin doktorgrad 

pa nettopp dette temaet. 
- J eg fulgte typiske syndebukker over 

flere ar og fikk bekreftet min teori. En typisk 
uttalelse fra en syndebukk var: "Det var som 

om de alltid nektet meg a vrere meg selv". 

Da jeg m0tte samme person tre ar senere, 
var han i en annen jobb der han fikk vrere for 

seg selv og fungerte utmerket. Han fikk be
kreftet at det var den forrige organisasjonen 
som det var noe gait med og ikke ham selv. 

- Dyprollemodellen kan vrere nyttig ba -
de for personer og organisasjoner, s;erlig i 
situasjoner der "alt vil ordne seg bare vi blir 

kvitt denne ingeni0r "Johnsen''. 

Men nar "Johnsen" er borte, overtar en annen 
person hans rolle, og etter en stund skjer 

akkurat det samme en gang til. 
- Da b0r man vende blikket mot orga

nisasjonen, og de kreftene som virker der, 

ikke mot enkeltpersoner. Det kan fa enor
me positive folger. I stedet for a drive selek

sjon og utvelgelse, og stadig bytte folk, kan 

man satse pa opplrering, synliggj0ring og 
forandringsvilje. Modellen kan ogsa hjelpe 
enkeltpersoner til a avfeie ikke 0nskete rol
ler som organisasjonen fors0ker a dytte 

dem inn i. 

Men fiendebilder kan ogsa vrere nyttige 
for organisasjonen, srerlig hvis de befinner 
seg utenfor egne rekker. 

- I et fors0k pa BI leide vi inn en kon

sulent som hadde et rykte for a vrere den 
store "djevelen" til a forelese for studente

ne. Resultatet var en utrolig godt sam
mensveiset gruppe uten indre konflikter. 
Aile de onde folelsene ble rettet mot fore

leseren. Innad var studentene preget av 

konsentrasjon og arbeidsro. Fiendebildet 
var nyttig for produktiviteten. 

I en organisasjon som er fattig pa ressurser, er 

det ofte lite rom for forskjellige mater a se 

ting pa. En som tenker ut fra en annen my
tologi enn fl.ertallet, vil snart komme pa 
kollisjonskurs. I en ressurssterk organisa

sjon er det omvendt. Her vil forskjellige 
mater a se ting pa bli brukt konstruktivt og 

berike deltakerne og organisasjonen. 
- Fantasiene er mentale grunnstener, 

tror Moxnes, og beskriver de forskjellige 
rollene i modellen som containere der vi 
kaster folelser. 

- Dyprollene er bilder i oss, ikke utenfor. 
Organisasjoner og enkeltmennesker b0r 
fors0ke a komme i kontakt med sine egne 

dyproller. Dermed vil de, etter min mening, 

fa en st0rre mulighet til a styre ogsa den 
menneskelige siden ved organisasjonen. 

HAVARD SOLER80 (TEKST OG FOTO) 
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