
-, 

SVENSKA DAGBLADET • Onsdagen den It april 1990 

: Detar de starka pa jobbet, de ledande i en organisation, sam tjanar mest pa att det finns 
i. syndabockar, berattade vi i gar. Men pa vara sam det verkar alldeles rationella arbetsplat
! ser spelar vi ocksa en mas sa andra roller, menar professor Paul Moxnes sam skapat en 
~ teori om de s k djuprollerna. Typer sam vi kan kanna igen fran gamla mytologier, TV:s 
'I popularaste sapoperor - och inte minst de gamla folksagorna. 

RttlaktiJr: Ann Lagmtrom, t1 
Rtdaktionssekr: Marie Hogfors, t1 

·y ar arbetsplats sin egen saga 
Prinsessor, Haxor och 

: Clowner pa jobbet - vad 
, ii.r nu detta? Jo, det ii.r en hard 

skruvning av Paul Moxnes 
teori om "djuprollerna", en 
modell med ett slags arkety-

. piska roller som medlemmar
na i alia organisationer blir 
bii.rare av. 

Det lir roller som lir djupt 
fOrankrade i var kultur. De 
representerar visserligen ett 
barnsligt och primitivt tiin
kande - men ocksA som vux~ 

. na anvlinder vi dem fOr att 
undvika obehag och Angest i 

: vara kontakter med andra. 

Arbelderpartlet god mor 
Djuprollcrna lir linnu bara 

en teori - det ii.r Paul Moxnes 
' mycket man om att betona. 

Men sjii.Jv ser han den bekriif
tas overallt, pa atbetsplatser; 

, i familjer, i filmer och teater
pjii.ser, ja, ocksA i den norska 
inrikespolitiken. (Arbeider
partiet var den Goda Mo
dern.) 

Fern olika syndabockar finns det i varje foretag, varje 
organisation - och varje familj, om man far tro den norska 
arbetslivspsykologen Paul Moxnes. 

Han har rentav namn pa syndabockarna: 
Djavulen, Haxan, det Svarta Faret, Horan och Clownen. 
Han har namn aven pa de andra sam jobbar i foretaget 

- for det finns naturligtvis ''god a'' medarbetare ocksa. De 
ar Kungen, den Gada Modern, Kronprinsen, Prinsessan, 
den Gode Tjanaren, den Vise och till sist Hjalten. 

kas, f6rloraren som forlorar 
sin stiillning, faller ut. 

Men bur gar det hiir ihop 
- det !lr v!ll inte ails sA att 
alia organisationer omfattar 
tolv miinniskor? Och verkli
gen inte alia familjer! 

- Djuprollema lir inte det
samma som mlinniskor, sva
rar Paul. De lir bilder, ett slags 
mentala fantasier som vi pro
jicerar pA de mlinniskor som 
passar bast i rollen . 

Kan lnte avg6rande 
Somliga miinniskor kan 

blira flera roller - och deras 
betydelse i systemet 6kar dA 
i motsvarande grad. Det bio
logiska k6net spelar inte heller 
en avg6rande roll: Horan kan 
vara en karl och Kungen en 
kvinna. 

Alia rollema beh6ver inte 
heller finnas nlirvarande, som 
miinniskor pA platsen. De kan 
finnas utanfflr systemet: Djli
vulen kan vara en konkurrent 
eller en chef IAngt borta, HjiU
paren kan vara en tllnkt med
arbetare som man skulle vilja 
anstlUia. Och Horan kan fylla 
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stlimmer, sager han. 

En organisation lir som en 
folksaga, sager han, med ont 
och gott uppdelat i roller som 
saknar tvetydighet. Samma 
enkla svart-vitt-tiinkande fin
net han i raffiande filmer och 
TV:s tvaloperor. Men det hela 
bOrjar i familjen. Tidigt. I alia 
familjer. 

Barnet viii att mamman 
skall vara bara god. Dlirfdr 
.projicerar det sina negativa 
kllnslor mot tnanttrlan, det 
som blir"den onda modem", 
mot nagon annan. Och sA llr 
spelet i gang, viirlden bOrjar · · 
befolkas av goda eller onda: 
tva pappor, tva mammor, tva 
brOder och tvA systrar. 

Det hlir sagospclet spelar 
vi ocksa i vuxenviirlden - pa 
var arbetsplats · ser vi ocksA 
kollegema som goda eller on- ' 
da fllder, mOdrar och syskon. 
Foretagslivet iii' innerst inne 
ett familjeliv.. . 

Men livet iir mer an famil
jen - ocksa fOr det Iilla bar
net. Det upplever ocksa ge
staher utanf6r familjen som 
sa viktiga att vi - enligt Mox
nes - sammanfattar dem i 
djuproller. Det iir "hjalpar
na". I sagorna ar de ofta gam
la mllnniskor eller vanliga klo· 
ka djur. 

I verkligheten behOver ju 
en familj man~a manniskor 
utanfdr sin egen lcrets for att 
klara sig. Som djuproller kan 
de kallas den Gode Tjiinaren 
- som ger materiell hjiilp -
och den Vise, som star for 
andligt stOd och hjiilp. 

Starkaste arketypen 
Hjiilpama kan ocksa finnas 

i en ond variant - den Otrog
ne Tjlinaren respektive den 
Falske Profeten. Har vi dem 
pa jobbet ocksa? Nej, Paul 
Moxnes menar att organisa
tioner inte behover Otrogna 
Tjiinare och Falska Profeter 
fdr att fungera- liven om man 
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HAxan och Clownen - klnner nl lgen dam bland kollegema pA arbetsplatsen? F6r de flnns 
dAr, hlvdar en arbetsllvsforskare, de och m6nga andra aagoflgurer. Tectnlftg:BUJEENBiTRIIM 

SYNDABOCKAR 

mAste vara pa sin vakt mot 
dem. Dllrfor riiknas inte dessa 
tva soot nOdv!indiga, alltid 
fdrekommande djuproller. 

I varje viisterliindsk organi
sation finns id~n om att lyc
kas - diirfor mAste Hjiilten 
gestaltas. Och fantas'ierna om 
risken att misslyckas ritaste 
ocksA tas om hand - dlirfor 
har vi Clownen, den god
modige fdrloraren som erklin
ner sitt underliige utan att 
stlilla till problem for de and-
ra. 

(Man kan ocksA tanka sig 
onda hjiiltar, t ex gangsterle
dare, och dliliga fdrlorare. 
Men dessa onda varianter lir 
inte sa nOdviindiga att miinni
skor utformar dem som djup
roller, menar Moxnes.) 

Clownen kan daremot rlik
nas som en syndabocksroll. 

Med honom blir det alltsA 
fern onda roller som ml'\stc 
finnas i varje vlilbalanserat 
socialt system: Djiivulen, 
Hiixan, det Svarta Faret, Ho
ran och Clownen. Dessa syn-

dabockar striivar man efter 
att stota ut ur sin tillvaro .. 
Men man behOver dem Iika 
mycket som de goda djup
rollerna (Kungen, den Goda 
Modem, Kronprinsen, Prin
sessan, den Gode Tjiinaren, 
den Vise, och Hjiilten), for att 
avlasta sig klinslor som man 
inte viii kiinnas vid. 

Men Moxnes system innc
hAIIcr tvA djuproller till. Och 
de iir de starkaste arketyperna 
vi har i Viisterlandet, menar 
han: Vinnaren och Forlora-

ren, eller mcd andra namn 
Hjiilten och Clownen. 

De hiir gestaltema ater
speglar var drom om fdrvand
ling, transformation, tran
scendens~ Det iir den viister
liindska framgangsmyten. I 
sagorna fdrekommer tiggar
gossen som fAr prinsessan och 
halva kungariket. Den utan
mrstAcndc som klimJ)nr sig 
fram till en position inne i 
familjen. Och sagorna berlit
tar ocksA om motsatsen: l 
Dammerjonsen som misslyc-
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tvingats sluta, sA lllnge man 
talar om benne: - Kommer · 
ni ih!g benne, den dlr Iilla 
blonda som ... 

Men bar man nAgon an
viindning .. av de hiir resone
mangen7 Ar de egerttligen mer 
lin en liten sllllskapslek som 
kan fA i gAng pratet pA en stet 
firmafest? fr!gar jag. 

- Om man, bAde ensldlt 
och i bela organisationen, kan 
fl syn pl sina egna projektio
ner och bur man alltsl fbrde
lat djuprollema sl tror jag att 
det Ieder tilt att man f!r blltt
re kontakt med sin egen inne
boende energi, sllger Paul 
Moxnes. De egenskaper och 
klinslor som vi bar lagt ut pA 
de andra djuprollema finns 
ju I oss sjlllva - vi flr alltsl 
m6jlighet att anvllnda mer av 
oss sjalva. 

- Och den kontakten med 
oss sjlllva ger oss st6rre m6j
lighet att paverka vart eget liv 
och den organisation vi ar
betar inom. 

ERIK SIDENBLADH 


