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Syndabock pa jobbet hjalper d 
Syndabockar i samhallet, i filmen och familjen har vi skri-
vit om. Nu gar vi vidare - till arbetsplatsen. . 

Detar uppseendevackande saker han sager, Paul Mox
nes, norsk psykolog, om syndabocksspelet pa jobbet: 

Det ar de starka, trygga och duktiga som har mest nyt
ta av foretagets syndabock. 

Syndabockar ar vanligast i den offentliga sektorn och 
framfor alit i organisationer som arbetar med vard, service 
och utbildning. 

Och demokratisering okar grogrunden for syndabockar. 

SYNDABOCKAR 

Syndabockens lott i ett not
skal ar att inte bli sedd 

som den man kanner att man 
iir - och att aldrig kunna visa 
det. 

Det insag den norske psy
kologen Paul Moxnes niir han 
fOr mer iin I 5 ar sedan skulle 
studera patienterna pa en av
delning pa ett stort norskt 
mentalsjukhus. Det blev i 
stallet sa att han kom att stu
dera angesten pa avdelningen 
- hos personalen. 

Det var en lOst strukturerad 
avdelning med personal av 
olika kategorier. Moxnes 
miirkte att nagra uppskattades 
mer an de egentligen var f6r
tjiinta av - men att tva socio
nomer hade f6rbluffande lag 
status i job bet. De kritiserades 
stiindigt, f6rsvarade sig aldrig. 

tas ut pa en person, och de 
kringstaende kan se att nagot 
oratt sker mot mobboffren. 

Men syndabocksspelet om
fattar alia - ingen star utanf6r 
systemet, ingen tycker annat 
an att det ar riittfardigt att 
syndabockarna behandlas 
som de gor. Det Jir syndaboc
karnas fel att saker och ting 
fungerar daligt, och systemet 
far liittnad av att stota ut dem. 
Syndabockarna tillskrivs alit
sa makt, de f6rstor och sabote
rar faktiskt for alia andra. 

- Ett vanligt mobboffer har 
inte nagon sadan makt. Han 
ar bara en sarling med sin 
plats langt nere i systemet. 
Mobbningen ar inte ett makt
spel utan en grym underhall~ 
ning, som kattens lek med 
musen. 

En organisation i kris utser 

Menar du da att okat med
inflytande och sjalvbestam
mande i arbetslivet skapar fler 
syndabockar? 

- Ja, demokratiseringen in
nebar okad oklarhet och det 
ger battre grogrund till makt
kamp och projicering - och 
skapande av syndabockar. 

- Men sjalvklart menar jag 
inte att detta ar skat till att 
minska medbestammande 
och ga tillbaka till en auktori
tar struktur. Det vore som att 
krossa bela kroppen f6r att 
knappa myggan som sticker. 

Paul Moxnes anser alltsa 
att syndabockar har med 
makt att gora. Men det hand
Jar ocksa om aggression. For
bjuden aggression. 

Det bar blivit alit mer fel 
och otillAtet att visa aggres
sion mot vanner och arbets-

reda upp verkligheten. 
Men skall man verkligen 

acceptera att del fungerar sa 
har pa de flesta arbetsplatser, 
i sa gott som alta grupper? 
sager jag upprort. 

- Skall man acceptera att 
blixten sh\r ner? Och att stor
men lyfter bort tak och faller 
trad, mumlar Paul Moxnes, 
innan han instammer: Natur
ligtvis ar syndabocksspel na
got vi maste fdrsoka undvika, 
begransa sA mycket som moj
ligt. 
· Men samtidigt tycker han 
att vi maste lara oss att bli 
bemotta med aggression, ock
sa i de moderna subtila for
merna. Om man fAr tro Freud 
sa Jigger driften att drapa 
Fadern, dvs ocksa vl'lra over
ordnade, djupt f6rankrad i 
det mlinskliga samspelets na
tur. Kanske maste man tala 
att bli "drlipt" av medarbeta
re och kolleger ... 

- Man kan onska att det 
inte fanns nagon ondska i 
viirlden, men jag tror inte att 
den kan utrotas. Den kan bara 
ta sig andra och mer civilise
rade former. Samtidigt lir syn
liga negativa vlirderingar att 
fdredra framfdr osynliga ... 

Men hur man kommer dit, 
det vet han inte riktigt. Han 
lir forskare, inte relationskon
sult. Ett f6rsta steg lir fdrstas 
att medvetandegora - en arti
kel som den har kan betyda 
mycket. Men nlir val spelet 
ar i gAng, da ar det svart. Star
ka krafter ar i rorelse, det 
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kologi vid handelshogskolan 
Bedriftsekonomisk institutt i 
Oslo - fann att AngestnivAn i 
gruppen sjonk nar sociono
merna var med pA samman
tradena. De blev mottagare 
fOr andras aggressioner och 
fungerade som Angestavledare 
i systemet. 

Det var makteliten pA av
delningen - llikare och psyko
loger - som friimst nedviirde
rade syndabockama. De som 
sjiilva var aktiva, starka, tryg
ga och duktiga tilldelade syn
dabockama flest negativa 
egenskaper. 

Oynnar de starka 
·-Jag tyckte mig se att so

cionomcrna blev varst utsatta 
niir ledningen hade svArighe
ter. Det ser med andra ord 
ut som om skapandet av syn
dabockar mest gynnar de star
kaste. De starka fOrsvarar sig 
mot sin egen Angest och obe
hag genom att rikta aggression 
mot nAgon de llitt kan besegra 
- en f6ga energikriivande 
form av forsvar. 

- De svaga i personalen 
diiremot, de passiva, riidda I 
och lagavlonade, sag inte syn
dabockarna som sA negativa, 
och de svaga fick ocksA bli 
sittande med sin egen ling
est ... 

Sa hiir beskrev en av socio
nomerna hur han kiinde det: 
"Jag upplevs som nagon jag 
inte lir. Jag ar inte sactan som 
de sager, men jag far ingen 
chans att visa det." 

lnte mobbning? 
Men lir inte det har belt 

enkelt fraga om mobbning? 
Nej, menar Paul Moxnes. 

Det finns en grundlliggande 
skillnad mellan • att vara 
mobboffcr och syndahock. 
Mobbning 11r nAgot som utfdrs I 
av en eller flera personer, det 
iir alltsA enskildas behov som 

vn~c~ en synuaoo~K. 1 oen 
dagliga turbulens som finns 
pa ett fdretag riicker det med 
en syndabock pa mellanchefs
niva. Men ju allvarligare kri
sen iir, desto h6gre upp i hier
arkien utses syndabocken, 
menar Paul Moxnes. 

Offentllga sektorn 
Han hlinvisar till sin kolle

ga lngela Thylefors som me
nar att syndabockar iir vanli
gast i den offentliga sektom, 
och framfOr alit i organisatio
ner som arbetar med vltrd, 
service och utbildning. 

VarfOr dlt? 
- Dels stAr !9amspelet mel

Jan manniskor i fokus pA sA
dana arbetsplatser, och man 
har ockslt tid att ligna sig At 
det. Dels har sadana organisa
tioner oklara mAl, oldar ar
betsf6rdelning och inga tydli
ga regler f6r vad som iir rlitt 
och fel, hur en uppgift bast 
skall utf6ras osv. En sAdan 
organisation med lOs struktur 
kan fungera som ett slags 
Rorschachbild i vilken de 
anstiillda kan projicera sina 
omedvetna fantasier. 

tAt vi skuldk!lnslor. SAdana 
skuldklinslor kan avledas mot 
syndabocken, och den aggres
sion vi riktar direkt mot ho
nom behover vi inte heller 
kiinna skuld for - det iir ac
cepterat i bela gruppen att han 
ffirtjlinar att straffas och 
klandras, aggressionen mot 
honom iir berlittigad och fytler 
oss diirfor inte med skuld. 

Prlmltlv mekanlem 
En sAdan hlir polarisering 

mellan goda och onda - mel
Jan syndabockar och gullgos
sar - finns i alia organisatio
ner - och Ar rentav n5dvftn
dig fOr en organisation, menar 
Paul Moxnes. Han hlirleder 
det till den primitiva psykolo
giska mrsvanmekanismen 
"splitting", som splidbam 
anvlinder niir de delar upp 
mamman i en god moder och 
en ond. Barnet "orkar" inte 
se att mamma som ger trygg
het och vArd ockslt kan vara 
ond, dvs inte totalt tillfreds
stiilla alia behov. Den hlir 
mekanismen finns kvar hos 
vuxna mlinniskor, som ett 
omoget slitt att forenkla och 

gruppmedlemmama inser att 
de ser syndabockama som 
nltgra de inte iir, att utst()t
ningsprocessen inte Ar riittfar
dig. 

- Och om en konsult kallas 
in for att reda ut samarbets
problem - sA blir han sjlilv 
ofta snabbt en syndabock. 
Gruppen enas mot honom, 
han kan inte gora nltgot och 
mbte sluta. Det lir en erfaren
het som mltnga konsulter bar 
gjort. 

MAete byta Jobb 
Men bur gick det for de tvA 

syndabockama- socionomer
na - pA mentalsjukhuset? De 
flyttade till andra avdelning
ar, och fick det mycket biittre. 
Det llr nlimligen sA, anser 
Paul Moxnes, att man mltste 
byta sammanhang for att kun
na byta roll. Han bar inte sett 
nAgot exempel plt att nAgon 
kommit ur sin syndabocksroll 
pA sin gamla arbetsplats. 

Rollema som syndabockar 
och gullgossar fordelas i ett 
samspel mellan systemet· 
organisationen och dess med
lemmar. For att systemet skall· 

En arbetsplats med 16s struktur fungartr tom eH Rorschach
tast, dlr deltagama kan tolka In slna egna fantaslet, lAger 
Paul Moxnes. 
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vara i balans krlivs att vissa 
roller spelas upp. Men mlinni
skors personlighet disponerar 
dem ockslt for att hamna i 
vissa roller. 

Paul Moxnes, som tidigare 
bar skrivit flera bocker om 
ltngest och arbetsliv, arbetar 
nu med en ny bok som just 
ger en teori om de hlir roller
na. Djuprollema - det per
songalleri som befolkar alia 

arbetsplatser. Och som finns 
i familjer, folksagor, spiinnim
de filmer och bra bocker. 

Den teorin skall vi ber!itta 
om i morgon. 

ERIK SIDENBLADH 

Tldigare artiklar I serlen om 
syndabockar bar varlt lnf'Orda 
26, 27, 28, 29 och 31 mars 
samt 2 och 3 april. 
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