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Lms danske folkeeventyr i stedet for 
ameri kansk managementlitteratur 

opfordrede professor, dr.phil. Paul Moxnes i sit foredrag: 
Om de roller vi indtager pa arbejdspladsen. Arketyperne i arbejdsmilj0et. 

Baggrund og 
arbejdsmetode 
Paul Moxnes arbejder pa 
Handelsh0jskolen i Oslo og 
indledte sit foredrag med at 
fortcelle om sin faglige bag
grund. Som et led i sin ud
dannelse til psykolog var 
ban tilbage i 70 'erne pa sen
sivitetstrceningskurser i 
Danmark. Her stiftede ban 
bekendtskab med det Kir
kegaardske angstbegreb og 
blev vceldig optaget af det. 

Han besluttede sig for at 
studere angst, og efter et 

ars studier pa et psykiatrisk 
hospital i Norge blev ban 
meget optaget af samspillet 
mellem personalet og perso
nalegrupperne. Disse studi
er ledte frem til en doktoraf
handling i organisationspsy
kologi: 
"Angst i organisationen". 
Mange ar efter er denne af
handling udgivet som bog 
med samme titel. 

Efter 20 ars anscettelse pa 
Universitetet i Oslo og efter 
at have lcest mange b0ger 
syntes Paul Moxnes, det var 

pa tide at komme ud og om
scette al den boglige lcer
dom til praksis. Han s0gte 
job bet pa Handelsh0jskolen 
og her bar Paul Moxnes 
vceret de sidste 9 ar, hvor 
han har vceret underviser 
for studerende pa leder
trceningskurser i samspils
psykologi. Disse studerende 
bar typisk vceret ude i er
hvervslivet i 15-20 ar. 

Paul Moxnes kalder sig selv 
"hverdagspsykolog", og ban 
tager i sin undervisning ud
gangspunkt i de fantasier og 

de tanker, vi gar og g0r os 
om hinanden i det daglige. 
Han fortalte om sin under
visning pa Handelsh0jsko
len, hvor de studerende "ud
scettes" for teorierne igen
nem ooje tilrettelagte modu
ler. Holdet organiseres i fem 
10-mandsgrupper og igen
nem forskellige opgaver fo
regar indlceringen. Poul 
Moxnes ' rolle er at observe
re, hvad der sker i gruppen. 
Ved at reorganisere og re
strukturere lcerer de stude
rende noget nyt som fulge 
af nye organisationsformer. 
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Der, hvor der er ene side og organisations- gamle kone, men hun vil 
konkurrence, er der had psykologiske principper pa ikke srelge, og til sidst stjre-

Traumatiske Allerfurst laver man en den anden side, og hvad der ler han h0nen og tager den 
konkurrenceorganisation. er frelles for det, der er i med hjem. Man installerer oplevelser Det er de studerende mest personligheden, og det, der den i guldbur, hvor den mis-
vant til fra deres eget er- er i arbejdsgruppen. Paul trives, den lregger ingen 

kanmedf0re hverv. De srettes til at arbej- Moxnes mener, det er svrert reg, og der sker ingensom-
de frem mod bestemte mal at se, om et menneske har helst forbedringer i det fatti- • langvarigt 
med begrrensede ressour- de og de personlige egen- ge land. Det kan kongen stress 
cer og pa begrrenset tid, og skaber, eller om personlig- ikke forsra, og da professo-
det gar ud pa at 10se opga- heden er en konsekvens af ren ikke kan interviewe • skamf0Ielse 
ven furst og bedst. Det er et et bestemt samspil i en or- h0nen, stopper historien om 

• usikkerhed stort nederlag ikke at illse ganisation. at finde grundarsagen her. 
opgaven. Den gruppe, der • ensomhed 
ikke nar det eller illser op- En organisation er som Paul Moxnes bruger denne 
gaven darligt, far lav selvfo- et folkeeventyr historie til at minde os om, Heldigvis er der 
lelse og darlig gruppeidenti- Paul Moxnes har haft stor at man kan ikke flytte et ma- en voksende tet. Her, hvor det er vigtigt glrede af de norske folke- nagementprincip, der funge-
at vinde, ser man had dukke eventyr, hvorigennem han rer godt i en kultur og plan- erkendelse af 
op imellem grupperne, og mener, at man far et strerkt te det i en anden kultur, og problemerne, og 
med de mange konflikter forenklet billede af virkelig- sa tro det gar godt, og hen-
stimuleres fantasierne og fo- heden i en organisation/ ar- viser til den mangfoldighed denne bog viser 
restillingerne om hinanden. bejdsfrellesskab, i form af af managementlitteratur der hvordan de kan 
Paul Moxnes kan sige med konger, prinser, prinsesser, findes, og alle de fors0g der 

bearbejdes erfaringer fra hvert eneste hekse, trolde, tabere og vin- er gjort herpa. Man kan 
hold, at nar der er konkur- dere. Hans tese er sfiledes: godt ga over i nabolandet 
rence, bliver der konjlikt. En organisation er som et og se pa, hvordan noget vir-
Han mener, det er en gene- folkeeventyr, derved at der er ker, men man skal finde 
rel psykologisk regel. en rrEkke elementrErforestil- grundarsagen i sit eget 

linger i hovedet pa de men- land, og finde 10sninger, der 
Igennem opgaver, fore- nesker, der loser arbejdsopga- passer ind i den kultur, man 
lresninger, forskellige simu- ver sammen. lever i. Sa hvis nogen tilby-
leringer, nye opgaver o.s.v. der dig en guldhnne - sa kig 
er det lrerernes opgave at Hvis nogen tilbyder dig pa den, undersng den - men 
afmytologisere og fjerne dis- en guldh0ne- sa kig pa tag den aldrig med hjem. 
se fantasier, for mennesker den - men tag den aldrig 
er ikke sadan. Sa pa et tids- med hjem Arketyperne i folkeeventyr 
punkt er der ogsa et "var- Vi fik i meget forkortet ud- Organisationsfantasi og 
memodul" eller "krerlig- gave et eventyr om to kon- konsekvenser af myto-
hedsmodul", hvor man igen- geriger, hvor det gar stra- logisk rollefordeling 
nem evelser med nrervrer, lende og bugner med rig- En russisk forsker, Vladimir 
nrensomhed og medmenne- dom i det ene land, og hvor Propp, studerede i 20'erne 

NARJOBBET skelighed kan opleve, at my- der er misvrekst og armod i russiske folkeeventyr og 
terne og forestillingerne for- det andet land. Kongen i <let fandt 7 arketyper i helte- BIJVERET svinder og bliver afl0st af fattige land sender en pro- eventyrene. Disse 7 roller 
positive og tolerante fulelser fessor til det rige land for at forklarede al samhandling MARERIDT 
for hinanden. Paul Moxnes finde grundarsagen til deres og dramatik. En anden for-
kunne referere, at studen- succes. Professoren kom- sker, Bottigheimer har til- Situationer fra 
terne eksempelvis i 10bet af mer via samtaler igennem svarende ved studier af sygeplejerskers 
3- 4 dage syntes, at de med- hele hierakiet frem til en Grimms eventyr fundet 5 hverdag 
studerende var blevet smuk- gammel kone, der henviser arketyper, og i de meget M Huub Buijssen 
kere. N rerheden gav rum ti! sin h0ne som arsagen til enkle dyreeventyr er der 
for sk0nhed og abenhed. hendes lykke. Da professo- kun 3 roller. 152 sider · Kr. 185,-

ren kommer hjem med sin 
Hvad kan forklares ud beretning og henviser til Pa Handelsh0jskolen kan Udkommer 
fra personligheden, og denne h0ne som grundarsa- Paul Moxnes se disse pro- medio maj hvad kan tillregges orga- gen til nabolandets rigdom, totyper dukke op hvert ar 
nisationspsykologiske rresonnerer kongen, at den pa alle hold. I komplicerede K0bdenhos 
principper i samspillet h0ne ma de have fat i. samspil iagttager han op til 

boghandleren i en organisation? 14 mytologiske roller. Den 
Sfiledes kom vi frem til det Det ender med at kongen enkleste model for et drama 
egentlige emne for Paul sender en kammertjener, er en en triangel med en 

MUNKSGAARD Moxnes ' foredrag: en model som med en sum penge for- skurk, et offer og en red-
over personlighed pa den s0ger at k0be h0nen fra den ningsmand. ... 
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IJIJJ> Paul Moxnes viste os et bil
lede af et hold af sine stu
denter, som gik pa universi
tetet for ar tilbage . Han 
kunne ikke huske hvornar, 
endsige huske deres navne, 
men han huskede meget 
sikkert deres roller, kon
gen, dronningen, kronprin
sen, prinsessen, heksen, 
djrevlen osv. Nar holdet 
furste gang m0des, er det 
nresten som om der er en 
rrekke eventyrroller, der 
venter, er ledige. Og der 
skal sa lidt til at en rolle bli
ver taget eller fordelt. 
Prototypen pa en heks er 
eksempelvis en egoist, der 
signalerer egoisme pa den 
made, at hun ikke er opta
get af at skulle deltage og 
give noget til undervisnin
gen og frellesskabet, men 
bestandig er optaget af at fa 
noget ud af det selv (i even
tyrene spiser heksen b0rn), 
mens den gode moder eller 
dronningen er den, der sig
nalere varme og giver 
nrering til frellesskabet. 

Der kan vrere op til 14 roller 
pa et hold. Disse roller er 
ikke blot Paul Moxnes' egen 
fantasi, men ogsa studenter
nes. Det er organisations
fantasi. Han maier disse ting 
gennem sp0rgeskemaer, 
hvor han pa afslutningen af 
kurset sp0rger dem alle: 
Hvem var kongen?, hvem 
var kronprinsen, hvem var 
vismand? osv. 

Ved at trelle stemmerne op 
kan han se hvem, der var 
holdets dronning, heks, det 
sorte far og sa fremdeles. 
Det er vigtigt at vrere i over
ensstemmelse med flertallet 
i sin vurdering, (at man de
ler den frelles fantasi), fordi 
man sa er i kontakt med 
den organisationsmytologi, 
man er en del af. Hvis man 
eksempelvis gar rundt og 
tror, man er kongen, og in
gen andre synes man er 
konge, sa lever man i sin 
egen fantasi: "Jeg ser ting, 
som ingen andre ser", og 
personen har ingen reel 
substans i sin rolle, og gar 

den forestilling for langt, er 
der tale om en slags gal
skab. 

Denne mytologiske rollefor
deling har store konsekven
ser for det sociale milj0 i en 
organisation. De mest posi
tive roller udg0r "det gode 
selskab". Det, der overra
skede Paul Moxnes mest 
var, at det ogsa fik store 
konsekvenser for, hvilke ek
samensresultater de fik . De 
h0jeste karakterer gik sale
des til personerne med de 
mest positive roller, sa der 
var en klar sammenhreng 
imellem, hvordan den enkel
te havde det socialt, og 
st0rrelsen af karaktererne 
til eksamen. 

The Big Five 
Herefter prresenterede Paul 
Moxnes teorien om de 5 di
mensioner, The Big Five: 

der kan udvikles. Vi har ek
sempelvis muligheden for at 
udvikle magt i os allesam
men. Nogle vii hrevde, at 
magt er det mest vigtige be
greb i samfundvidenskaber
ne. Bertrand Russel er cite
ret for at have sagt: Magt er 
ligesa vigtig i samfundsvi
denskaberne, som begrebet 
energi er det i fysikken. Paul 
Moxnes er pa mange mader 
enig i dette. Nar han stude
rer samspillet imellem stu
denterne, sa er magtbegre
bet et begreb, der ofte kan 
forklare det, der foregar. 
Men der er altsa ogsa mu
lighed for at udvikle andre 
dimensioner. 

You never get a second 
chance to make a first 
impression 
Fantasiens tvangstr0je 
Som det allerfurste pa kur
set beder Paul Moxnes de 

gen nogensinde har proble
mer med at udfylde skema
et pa trods af de fa oplysnin
ger om hinanden. I 10bet af 
meget kort tid sretter de 
studerende prredikater pa 
hinanden: "Han er klog, 
hun er malrettet, hun er 
dum, han er kold, han er 
strerk" osv. Altsa kan man 
slutte, at hvor de studeren
de manglede kundskab, er
stattede de det straks med 
fantasi, eller sagt pa en an
den made: de erstattede 
kundskab med stereotypier. 
Hvorledes de kan rreson
nere sa hurtigt og pa hvil
ken baggrund star hen i det 
uvisse. Etter et ars samspil, 
hvor de kender hinanden 
vreldig godt, sretter de sig i 
samme gruppe, udfylder 
samme sp0rgeskema, og pa 
en nresten skrremmende 
made viser det sig at furste
hc'indindtrykket ikke kun er 

Mark0rer for the Big Five 

Faktor 1 Faktor 2 

Magt Varme 

Fah.1.or 3 

Arbejdsomhed 

Faktor4 

Affekt 

Faktor 5 

Intellekt 

Surgency/ extraversion Agreeableness Conscientiousness Neuroticism Openess to experience 

snakkesalig sympatisk organiseret ansprendt (-) brede interesser 

selvhrevdende venlig grundig rengstelig (-) fantasifuld 

aktiv anerkendende gennemtrenkt nerves (-) intelligent 

energisk krerlig dygtig lunefuld (-) original 

udadvendt bledhjertet ansvarlig bekymret (-) indsigtsfuld 

frimodig varm 

dominerende generns 

strerk 

Efter john, 0. P.: 17ie "Big Five" 
factor taxonomy: Dimensions of 
personality in the natural langu
age and questionnaires. I LA. 
Pervin (red.)_ Handbook of per
sonality: Theory and rersearch 
(pp. 66-100). New York: 
Guildford Press. (p. 80). 

Denne model er en teori om 
personligheden. Inde i en
keltmennesket findes Magt, 
Varme, Arbejdsomhed, 
Affekt, og Intellekt som di
mensioner eller potentialer, 

palidelig nrertagende (-) nysgerrig 

samvittighedsfuld 

studerende srette sig i 5 
grupper med 10 i hver. De 
kender ikke hinanden, og 
de far udleveret et sp0rge-
kema, der maier personlig

hed efter The Big Five, altsa 
~Tke,varme,dygtighed, 

fulsomhed og intellekt. 
Opgaven er at vurdere hver 
enkelt af de andre i gruppen 
pa de 5 dimensioner. Hver 
enkelt far lov til at tale 15 
sek. om sig selv, og herefter 
udfylder de sp0rgeskemaet. 
Det overraskende er, at in-

sofistikeret 

kunstnerisk 

blevet bekrreftet, det er end
da blevet forstrerket. 

Paul Moxnes konkluderede 
dermed, at der er noget 
sandt i det amerikanske slo
gan: "You never get a second 
chance to make a first im
pression". Har man furst faet 
et stempel, er det nresten 
umuligt at rendre, og dette 
ser Paul Moxnes som leder
trrener en stor udfordring i, 
for han mener, at man i 
mange organisationer lever 
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under fantasiens tvangs
trnje, at man vregrer sig ved 
at slippe fantasierne om hin
anden, at man ikke tager 
fakta ind, som kan bevirke, 
at man forandrer fantasien 
eller stereotypierne om hin
anden. 

Den mentale matrice 
Herefter gav Paul Moxnes 
en model over 7 arketyper, 
som tager afsret i familien 
som den forste og mest op
rindelige organisation. 
•Far 
•Mor 
•Sen 
• Datter 
• 2 hjrepere 
• 2 transformationsroller. 

Denne model lregger Paul 
Moxnes sa at sige ind over 
The Big Five: 

Det som er i personlighe
den, bliver omsat i roller i ar
bejdsmilj0et. De roller kom
mer fra de allertidligste ople
velser i familien. Mange vii 
lede efter en mor - en far - en 
s0ster osv. i arbejdsmilj0et. 

Familien ma vrere komplet 
for at generation kan folge 
efter generation, to voksne
far og mor, og to b0rn af to 
k0n. Men familien ma have 
hjrelpere for at overleve, li
gesom organisationen g0r 
det. Der er behov for to 
slags hjrelpere - en andelig 
og en materiel. Den andeli
ge hjrelper vii i dag ofte bli
ve defineret som en konsu
lent, og den materielle skal 
forstas som en praktisk 
hjrelper. Familien har altsa 
behov for nogle udenfor sig 
selv for at klare sig, og den 
sidste rolle transformations
rollen eller helterollen, bli
ver en slags etisk helt, (den 
som ingen troede pa, men 
som til sidst kom ind og 
ryddede op, og viste sig at 
vrere den redleste). 

Disse syv arketypiske roller 
bliver spaltet i gode og onde 
roller. Dette foregar meget 
hurtig, isrer hvis der er tale 
om et konkurrencemilj0. 

Denne mentale matrice er 
bygget op om 3 rolledimen
sioner: 

Kensdimensionen: K.0nnet er 
den vigtigste rolle i samspil. 
I det 0jeblik vi ikke kan af
g0re om det er en mand el
ler en kvinde vi star overfor, 
vii det sta fuldstrendig i ve
jen for selve "sagen", og 
rent psyko-biologisk vii vi 
s0ge dette afklaret straks. 

Det maskuline hieraki: Et 
patriarkalsk arketypisk rol
lem0nster, hvor det bliver 
sp0rgsmalet, hvem skal un
derkaste sig? Hvem er strer
kest? 

Evalueringsdimensionen: 
Hvem er rar? Hvem er 
slem? Man far en opsplit
ning i dem man synes om 
og dem man ikke synes om. 

Hvordan f0lelser 
bliver til roller 
Projektiv identifikation 
Pa de tre basale arkaiske di
mensioner dukker fantasier
ne op pa 12-14 roller, og 
navnene pa de roller henter 
Paul Moxnes fra euro
preiske folkeeventyr. Han 
g0r opmrerksom pa, at han 
forsavidt ligesa godt kunne 
have hentet figurerne fra 
srebeoperaer, hvor man ken
der typerne en god far, en 
ond far, en god mor, en ond 
mor osv. Fantasierne opstar 
typisk i milj0er med traditi
on for konflikt pa arbejds
pladser, i lokalsamfund m.v. 
Det typiske er, at folelser 

De otte 

primrere 

famili e-

roller 

De to 

hjrelpere 

De to transfor

mationsroller 

Far 

Mor 

Sun 

Datter 

Hvordan 
kombinerer 
man: 
• sund fornuft 
• god ekonomi 
• hensyn til det 

faste personale 

Prev at ringe til 
DanaCare, nar 
der er udsving i 
belastningen af det 
faste personale! 

Pa tlf.nr. 46 32 45 33 
henviser vi til det 
mermeste kontor 
i din landsdel. 

bliver til roller (figurer), 
eks: "nar jeg har det ondt fo
lelsesmressigt, sa !aver jeg 
automatisk nogle onde men
nesker derude, og nar jeg 
har det godt, sa laver jeg 
nogle gode mennesker". 
Paul Moxnes mener, at vi 
g0r dette hele tiden, og det 
er yderst almindeligt. 
F0lelsen af afvisning giver 
ofte forestillingen om, at 
man star overfor et ondt 
menneske, hvorimod folel
sen af opmrerksomhed giver 

Spaltning 

God Ond 

Gud Djrevel 

Dronning Heks 

Kronprins Sort far 

Jomfru Hore 

Vismand (Falsk profet) 

Tjener (Utro tjener) 

Helt Klovn 

positiv bekrreftelse, og man 
antager, at man har at g0re 
med et godt menneske. Det 
er en kendt sag, at man gi
ver for lidt positiv bekrreftel
se i store organisationer. 

Dette foregar ogsa i famili-
er, hvor fantasien om at 
vrere blevet gift med prin
sessen efter et stykke tid 
fortoner sig og bliver byttet 
ud med det, vi kalder "virke
ligheden", men som maske 
bare er en ny fantasi. Paul 
Moxnes fortalte meget mor
somt om, hvorledes hans 
egen kone efterhanden blev 
"heks", og at han begyndte 
at trenke pa at finde sig en 
ny "prinsesse", men fandt 
ud af, at er man gift med en 
heks, er man nok selv en 
djrevel og omvendt - sadan 
er det i eventyrene, og 
sadan er det i virkeligheden. 
Sa man har to valg, enten at 
bytte fantasien ud eller at 
finde sig en ny prinsesse. 
At bytte fantasien ud er van
skelig, men princippet er, at 
man tager fantasien tilbage .... 

----~.41-1.4-=---- 5 



~ og tm se <let onde i sig selv, 
og tm fa kontakt med <let 
onde i sig selv. Dette kaldes 
en projektiv identifikations
mekanisme el/er afmytologi
sering. 

Det er nogenlunde nemt at 
tage en fantasi tilbage, hvor 
der er tale om et forhold 
imellem to personer, men 
der hvor der er tale om en 
hel organisation, der kollek
tivt projicerer visse roller 
mod visse enkeltmennesker, 
er <let meget vanskeligt for 
kollektivet at trcekke fantasi
erne tilbage ved hjcelp af 
projektiv identifikation. Paul 
Moxnes tror ncesten ikke, 
<let er muligt, men henviser 
til, at pa Handelsh0jskolen 
blandt hans studenter sker 
<let ved hjcelp af pcedagogi
ske omstruktureringer og 
reorganisering. 

Dybroller 
Disse kollektive projektio
ner kalder Paul Moxnes dyb
roller, og har man som en-

keltperson i en organisation 
faet en dybrolle, kan <let 
vcere n0dvendigt at skifte ar
bejdsplads for at blive fri af 
en rolle, man ikke befinder 
sig godt med, eller som be
grcenser ens muligheder for 
at trives og udfolde sig. At 
flytte ind i en anden organi
sation kan give en anden 
rolle. 

Det er altsa samspillet og 
ikke personligheden,der 
skaber disse fantasier, selv
om der kan vcere elementer 
af personligheden, der spil
ler ind. Det er som oftest 
ikke tilfceldigt, hvem der bli
ver prinsesse eller konge, 
og vi har abenbart behov 
for roller i arbejdsmlj0et for 
at blive levende og fa fulel
ser til at udspille sig, f.eks. 
skadefryd nar <let gar en an
den darligt, eller vi har 
maske behov for en djcevel, 
vi kan vcere bange for, og en 
faderskikkelse vi kan vcere 
trygge ved osv. Dette er et 
system, der opretholder 

HELTER HEKSER 
HORER 

OG ANDRE MYfOLOGISKE 
ROLLER 

I ORGANISASJONEN 

PAULMOXNES 

kontakten med egne fulel
ser, men faren er, at hvis 
dette er massive projektio
ner fra et arbejdsmilj0, kan 
vi tro, at vi virkelig for alvor 
er djcevel, heks, <let sorte 
far m.v., og da er der ikke 
ret meget andet at g0re end 
at ga ud af arbejdsmilj0et, 
hvis man vil pr0Ve at foran
dre sig. 

"Vi skal dykke ned 
i danske folkeeventyr, 

hvis vi vil lmre 
noget mere om samspil 

i organisation " 

Paul Moxnes tror, at de an
dres projektioner kan skabe 
vor egen personlighed, ogsa 
nar <let er situationsbe
stemt. Den falske profet og 
den utro tjener (se figuren) 
er ikke n0dvendige i en or
ganisation og er mere usyn
lige, sa tilbage er 12 dyb
roller. Nar den falske profet 
dukker op, er <let ofte som 
udfordrer til den etablerede 
magt, staben eller ledel
sen,og <let er i nogle organi
sationer meget vanskeligt. 

Nar man sp0rger b0rn selv i 
de mindre klasser, hvem er 
kongen?, dronningen? klov
nen 'taberen?, kan de svare 
meget prcecist og entydigt 
herpa, og i Sverige er man 
begyndt at studere disse 
dybroller i b0rnehaven, 
med henblik pa at identifice
re og im0dega taberroller. 
B0rnehaven er antagelig ud
klcekningsstedet for dybrol
lerne, i.flg. Paul Moxnes. At 
man i gamle dage satte b0rn 
i skammekrogen var jo med 
til at udvikle dybrollen som 
taber eksempelvis. 

At opl0se og fjerne 
rollerne krrever nrerhed 
og viden 
Hele ideen er, at vi skal fjer
ne disse roller, idet de er 
stereotypier og klicheer, og 
de opstar iscer der, hvor der 
er konflikter. De er overfor
enklinger og de kan 10ses 

op. Midlet er ncerhed. 
Rollerne kan aldrig overleve 
ncerhed. Nar mennesker 
kommer tcet pa hinanden, 
skal tage vare pa hinanden 
og tage hensyn, opl0ses kli
cheerne om hinanden, og 
andre sider af personlighe
den trceder frem. 

Et andet middel til at fjerne 
dybroller er, at vi far viden 
om rollerne. At man i natur
videnskaben ved hjcelp af vi
denskabelige principper kan 
forklare de aerodynamiske 
love, sa vi kan forsta hvorfor 
og hvordan et fly kan flyve, 
mener Paul Moxnes g0r 
mennesket friere. Hvis <let 
er en psykobiologisk lov
mcessighed, at vi skaber 
eventyrroller rundt om os, 
kan vi ved at have viden om 
denne mekanisme pr0Ve at 
modarbejde og undga dem. 
Sarnfundsvidenskaberne ma 
tjene <let samme formal som 
natuvidenskaberne, nemlig 
at g0re os friere i sampillet 
med andre mennesker. 

Ideologi er svagere 
end mytologi 
Det er Paul Moxnes' erfa
ring og overbevisning, at al 
ideologi er meget svagere 
end mytologi og henviser til 
eksemplet med Sovjet, der 
faldt sammen efter 70 ars 
ideologisk styre, og hvor 
<let viste sig at kirken, prce
steskabet og relikvierne 
havde overlevet med ufor
mindsket kraft, mens ideolo
gien var vcek pa meget kort 
tid. Paul Moxnes tror, at my
tologien er cementen i vo
res sarnfund, og der hvor 
man ikke har et mytologisk 
fcellesskab, der vil der vcere 
fare for opl0sning. Paul 
Moxnes sluttede med at 
sige, at han lcerer mere om 
samspil i organisation ved at 
lcese norske folkeeventyr 
end ved at lcese amerikansk 
managementlitteratur, og 
<let blev sfiledes hans opfor
dring til forsamlingen, at vi 
ska! dykke ned i danske fol
keeventyr, hvis vi ville lcere 
noget mere om samspil i or
ganisation. • 
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