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Paul Moxnes, forskare, forfattare
och forelasare: - Det behovs en
okad forstaelse for psykologiska
faktorer pa jobbet!
Norrmannen Paul Moxnes,
professor i organisationspsykologi vid Handelshogskolan
i Oslo, kom till en valfylld
aula i Missionskyrkan i Linkoping torsdagen den 16
mars. Manga var sakert
nyfikna pa titeln pa fOrelasningen, som var en i raden
som Fortbildarna arrangerat under sitt S:e verksamhetsar. Fortbildarna borjade
fOr sex ar sedan och finns nu
i 3 5 stader i land et.
Vad det handlar om? Jo, om manskligt samspel, om manskliga fragor i arbetslivet.
Det handlar om mytologin , som dominerar vart manskliga samspel oeh rolltankande. Om hatets psykologi dar konkurrensen ar hatets mor/far. Om att hitta en syndaboek i gruppen. I stora grupper far alltid
Freud ratt. Dar finns konkurrensen - och
hatet. Karlek utvecklas i sma grupper.
Darfor galler det att forsta mekanismerna
i det manskliga samspelet.

Drama, sagor
- Som forskare villjag garna gora modeller,
sa Paul Moxnes, forenk lade modeller.
- Det som star i folksagor och aventyrsbocker kan vi aterfinna i al la grupper med
manniskor. Aventyrets sprak anvands for att
kanna samspel i gruppen.
Studerar vi svenska sagor finner vi kungen i rustning och pa hog hast. l norska sagor, daremot, gar kungen , kladd i rod ,
hermelinbramad mantel.
Tre roller ar det minsta som kravs for ett
drama. Cowboyfilmer ar uppbyggda kring
dramatriangeln, som ser ut sa har:
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Skurk

andra fortrangs - den s k "Guldfiskeffekten". Den som komrner ny till en grupp ger
man med avseende pa kladsel , stil, framforande etc en dramaturgisk roll, helt omedvetet.

//
Hjalte

Offer

I ryska dramor kravs det sju roller for att
skapa ett drama. I "Broderna Grimms sagor" finns det fem roller.

Modell i personlighetspsykologi
Vi ar snabba att klassificera andra manniskor och tilldela dem roller som sitter fast
lange. Det Ji gger mycket i dct bevingade
uttrycket: " You ' ll never get a second chance
to make a first impression".
Klassificeringen bygger inte pa fakta,
utan man stodjer sig pa sina "fantasier", forutfattade meningar och erfarenheter. Yem
klarar av att pa 15 sekunder satta ratt diagnostik pa en ny person man meter?
Personlighetsbegrepp som vi ger varandra brukar indelas i "The Big 5", som ar en
model! i personlighetspsykologi:
1.
2.
3.
4.

5.

Power
Love
Work
Affect
Intellect

Man klassificerar dessutom i bipolara adjektiv, som till exempel:
klok
stark
kall
dominant

Paul Moxnes ger en fi:ingslande,
li:ittbegriplig - och rolig - inb/ick i
mi:inskligt samspel och beteende i
det vardagliga arbetet.

dum
svag
vann
underkastande

En sak man kan konstatera i detta sammanhang ar, att det sista intrycket oftast
stammer med det forsta.
Psykologer menar att man selekterar frarn
det som stammer med ens uppfattning, det

"God -

elak"

Dessa s k "aventyrsroller" laggs som en
matrismodell i vart medvetande. Redan fran
6-7 manaders alder delar barnen upp dessa
roller i "god - elak" . Hos barn med krigsupplevelser kan manga ganger rollerna te sig
helt groteska oeh dessa roller stadfasts i deras medvetande.
Familjen ar den forsta grupp som man blir
medlem i. De atta primara familjerollerna
kan uttryckas sa har i en matrismodell:

Splittring
god
gud
kung
drottning
kronprins
jungfru

elak
djavul
skitstovel
haxa
svart far
hora*

*hora pa norska betyder skogsra.
Matrismodellen kan byggas pa vidare med
andra kriterier:
vis man
hjalte
vinnare

falsk profet
clown
forlorare

Kanslor blir fort roller
och varar lange
Nar man laser sagor for barnen blir sagorna
sanning. l sagor star det: Haxor ater barn!
Visst ar det sant? Haxan ar forvisso djavulens advokat.
Man ska komma ihag att barn i sig sja lva
utgor en allegori for ideer, tankar, mal och
strategier.
De olika rollerna splittrar fami ljemedlemmarna, splittrar gruppen , medvetet e ller
omedvetet. Ju storre kris, desto storre syn-
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Som andra ser dig
~
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Paul Moxnes har bl a
skrivit boken
"Vardagens angest
hos individen, gruppen,
organisationen".
dabock, och det ar sa gott som statistiskt
bevisat att i varje fomilj finns ett svart far,
en syndabock (som kommer hem med daliga betyg). Uppmiirksamhet spelar har en
stor roll.
Paul Moxnes tog som exempel sin egen
fomilj. Den aldste sonen - kronprinsen kom alltid hem med hoga betyg. Han fick
uppmarksamhet, framforallt av modem, som
satt vid matbordet sa att hon hade ogonkontakt med honom. Den yngste var "svarta
fiiret" som inte orkade hanga med.
Sa en dag nar den aldste sonen flyttade hemifran sa fodem (Paul) till den yngste: - Nu
viii jag att du tar din brors plats vid matbordet.
Den yngste sonen tvekade men fodem havdade att han skulle gora det. Det medforde bl a
att han fick den uppmarksamhet som modem
fcirut visat den aldre brodem. Snart hade han
havdat sig och hojt sina betyg .
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Andra kanslor som paverkar samspelet
mellan manniskor ar romantiken. Karleken
gor dig blind, helt omedvetet. Detta ar helt
fontastiskt - ett trolleri?

Haxa, hora, prins, drottning
Men, visste du att bakom prinsessan Jigger
hiixan, och bakom haxan Jigger en ny prinsessa?
Detta illustrerade Paul Moxnes aterigen
med sin egen fomilj, dar hans fru en tid var
haxan personifierad - ur hans synvinkel.
Det var en konflikt som inte ledde till skilsmassa utan kunde repareras.
Alla miinniskor iir alla roller under livet.
Alla man och kvinnor har en kung, drottning, kronprins och prinsessa i sig. Alla viintar sig att nagon gang ska nagon komma och
hitta oss. Stammer bra, eller hur?
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Bylund gar -

I kollektivet ser man andra i roller - man
identifierar dem projektivt. Har finns kungen,
drottningen, kronprinsen, prinsessan, haxan,
horan, hjiilten, clownen. Detta exemplifierade
Paul Moxnes med att visa en bild pa en grupp
studenter. Han bad auditoriet peka ut hur man
trodde att studentema sjiilva hade identifierat kungen, drottningen osv i gruppen. Det
stamde, sa nar som pa en eller tva.
Uttrycket: " Det ar inte du som ar en dalig
ledare, det iir jag som ser dig som en dalig
ledare! " stammer ganska vii i, eller hur?
For psykologer och for rekryterare i en organisation eller foretag ligger konsten i att
avmytologisera miijon. Det iir inte latt men
det ar nodviindigt for att kunna rekrytera i
stora grupper och inte bara i "niira-gruppen".
For niir konkurrensen siitter in och kanslorna tar over sa kommer ordinarie korregler
att brytas och logiken att styras bort. Da kan
allt rasa ihop som ett korthus. Det ar sa vi
fungerar.
Mytologin kommer alltid att dominera vart
manskliga samspel och rolltankande.

Text och foto: Siv Wirsenius
FOTNOT:
Paul Moxnes bok "Hjaltar, haxor, horor och andra
djuproller i manskligt samspel" finns i svensk
utgava (Natur och Kultur).
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vem sl<a nu bli var containerman?

Trots alla glada skratt lag det lite vemod i luften
nar Staffan Bylund avtackades efter 3 7 ar pa Saab
och manga ar pa det som nu heter Dynamics.
Fast Staffan slipper inte helt undan oss "saabare":

Antika mobiltelefoner star
hOgt i kurs
just nu, har
jag hiirt!

Nar han fick jobbet som ansvarig fOr ILS metodutveckling pa Bofors Underwater Systems kunde
han knappast ana att han efter en kort tid ater
skulle befinna sig i Saab-familjens "hagn"!
I den valfyllda Horsa len tog RNU
Kent Jonsson till orda och erinrade
om Staffons 11\nga tid pa Saab. Hur
han borjade som detalj- och apparatmontor pa Saab Scania, fortsatte som
kontrollingenjor pa Datasaab for att
sedan ga vidare till robotsystemavdelningens logistikkontor. Efter
en kort tid pa produktserviceavdelningen pa Sektor militiira flygplan
kom sedan Staffon till davarande
Saab Missiles 1983.
I presenthogen marktes ett spannande kuvert fran oss alta; Cinna i
Receptionen bidrog med en mobilte-
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lefon med stort antikvarde; Lena
Holmstrom overriickte blommor och
sa SJONG vi - NATURLIGTVIS!
Och kramar i massor, som sig bor
vid ett sadant hiir tillfalle!
I sitt korta och karnfulla tacktal
passade Staffon pa att visa bilder fran
den tid da han och Lennart Edqvist
turnerade land och rike runt med
forradsvagnen till RBSl5. Som slutklam overriickte han en container till
Kent som nu far overta detta otacksamma sisyfosarbete! !
Text: A-C Soderlund
Foto: Siv Wirsenius

"Stiirsta jobbet maste dock hiir framhiivas
det som ingen iivertaga kan:
Pa MBD och BGT det hiigt biivas
-VEM SKA NU BL/VAR CONTAINERMAN"?

