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Vi arbejder blandt
..
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Rollelisten er besat. Der findes nemlig helt taste

z

modeller for, hvordan vi opforer os, og hvordan vi
bliver opfattet pa vores arbejdsplads. Hvem har
I"

ikke modt den intrigante heks eller den pligtopfyldende kronprins? Cand.psyk. Per Espen Stoknes fra Oslo Universitet

z

underviser i rollerne for at skabe et bedre miljo pa arbejdspladsen.

Af "~feUe Engel/ Friis. fttust:rationer: Claus Riis

konger, kronprinser og hekse
ongen har sat sig velbehageligt til rette for bordenden.
Resten af hoffet tager plads
efter rangorden. Ved kongens h0jre
side troner kronprinsen, ved den venstre sidder dronningen. La:ngere
nede ved bordet finder vi prinsessen
og heksen , dja::vlen, syndebukken og
horen. Kongen skuer ud over sit rige
og ser, at det er godt, og med et nik
sa:tter han m0det i gang.
Det er ikke en scene fra en Disney-film. Langtfra. Det er snarere en
scene fra et morgenm0de i X-k0bing
Kommune.
Den norske psykolog Per Espen
Stoknes har sarnmen med sin kollega,
professor Paul ~1oxnes , i flere ar
arbejdet med og undervist i de skjulte roller pa vore~ arbejdsplads. De
mener, at vi ud fra urgamle m0nstre
kan definere 12 grw1droller, som man
vil kunne fmde og udpege i de fleste
organisationer. Det kan va::re roller, vi
selv va::lger mere eller mindre bevidst
- men det kan ogsa va::re roller, som vi
bliver palagt.

K

D e 12 grundrolle r
Kernen

i

rollerne

udgores

af

de

modelle r, v i kender fra fam ilien : f ar,
mor, son og datter. Eftersom d isse fire
findes i b a de en lys og e n m 0rk udgav e, sa udgor de de f orste otte af
grundrollerne.

- Pr0v at t<enke tilbage pa
engang, hvor du startede pa et nyt
job. Pr0v at huske de f0rste bes0g,
jobsamtalen, den f0rste tid pa
arbejdspladsen. Du flk noget at vide
om organisationsstrukturen og om
I0nnen. Hilste pa en masse smilende
mennesker. Fik instrukser og ansvarsomrader. Det er organisationens dagside , alle strategierne, malene , procedurerne og visionerne. Dagsiden er
det officielle ansigt, siger Per Espen
Stoknes.
- Men vi ved alle, at i virkeligheden fungerer organisationen sja:ldent efter de mal og strukturer, der
er defineret i strategierne. Efterhanden som man l<erer den at kende , kommer man ind i det u~ynlige net af
spa:ndinger og forbindel~er, som findes pa alle arbejdspladser. Det cr
organisationen~ skyggeside , og kommer man langt nok ind i den, kan
man se, hvordan mennesker bliver
last fast af forestillinger, ta:nkemader
og rollem0nstre.
Per Espen Stoknes kalder organisationerne for en socialt konstrueret
virkelighed , som bevidst er skabt af
de mcnnesker, der er ansat der. Men
de ansattes ubevidste tanker og handlinger smitter naturligvis ogsa af pa
strukturen. Derfor indarbejder vi
ogsa tra:k fra vores skyggesider i de
daglige rutiner og i organisationens
kultur. Det kan fa arbejdspladsen til at
vtrke som et mentalt fa:ngsel , fordi

den holder sine ansatte pa plads,
uden at de selv helt er klar over, hvad
der sker - clet sker jo netop ubeviclst.
Eventyr eller virkelighed?

Lyder det hele som ct eventyrclrama,
hvor be~ynclerlige mennesker agerer i

Kongen/Kejseren
• sidder for bordenden
• han har forsteretten til at udtrykke
sig og tage for sig bade ved middags- og modebordet
• han bestemmer, saetter mal og
laegger store strategier
• han har krone eller andre symboler,
der viser hans status og styrke (i dag:
store biler, dyrt toj , flot villa m.v.)
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Djaevlen/Tyrannen
• selvoptaget, holder krampagtigt
fast i alt, hvad han far fat i,
paranoid
• han udg121r en konstant trussel,
som man ma vrere pa vagt overfor
• han sidder tilbagelrenet og registrerer, trrekker i tradene pa alt,
hvad der gar galt
• bruger frygt, angst og terror som
sine vaben

.- 8
en mxrkelig verden, og hvor de onde
urkr.efter truer med at rage over?
Sp0rg sekretxren, der i flere ar er
blevet behandlet nedladencle af chefen og hans I10jre h;lncl , sp0rg sagsbehanclleren, cler bliver n10dt meet
skxve, ironiske smil, nar hun fortxller om en modbydelig klient, sp0rg
skatterevisoren, der er blevet mobbet af kollegerne i arevis, og som
igen og igen far at vide, at her pasteclet skat man kunne tale licit godmoclig clrilleri. Hitchcock kan vxre
behagelig fiktion i forhold til, hvordan mange meclarbejdere opfatter

Dronn.ingen/Den gode Mor
• hun er mild, omsorgsfuld, retfrerdig
og indgyder respekt
• hun star for varme, vrekst og det
livgivende
• hun udtrykker sin magt gennem
omsorg, og i hendes ncervrer f0ler

Ill
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aile sig som hendes b0rn

deres rolle og hven.lag pit arbejdspladsen .
Per Espen Stoknes og Paul Moxnes har i flere ar interesseret sig for
grundrollernes betydning for arbejdsklimaet og effektiviteten pa arbejdsplaclsen , og de bar undervbt og holdt
kurser for Ieclere og medarbejdere.
Deres ideer er baserct pa den
schweiziske psykolog Carl G. Jung~
teorier om arketyper. Og udfra cli~~c
teorier stir det klart, at man alclrig
helt kan udslette skyggesiderne i en
organisation med velmenende beslutninger eller r.ltionelle strategier. Vores
irrationclle skier vii aldrig accepterc
at blive helt forvbt.
- Det giver :-.ig for eksempcl
udtryk i stre~s. logne, depressioner og
sabotagehandlingcr. Vores ubcvidstc
sider- skyggesiderne - skriger efter at
bliver anerkendt. Man kan ikke udvik-

Heksen/Den on.de Stedmor
• hun tager liv - i stedet for at fremme udvikling og vrekst, 0delregger
hun og g121r ting syge
• hun sretter gang i intriger, jalousi
og begrer
• heksen er falsk og uberegnelig hun giver sig ofte ud for at ville det
gode, hun smiler, men smilet skjuler et bundlost dyb; hun Ieder lige
ind i fortabelsen

1e en side af sig sclv, uden at det mr

konsekvcnser J()r andre sider, siger
Per Espen Stoknes.
- .Jung mener, at vi ikke kan blive
fri for skyggc~iderne. De kan ikkc
administreres bort. Men ved at snakke om dem, rcspektere dem, give
dem opmxrksomhed, mister de
me get af de res negative effekt, forklarcr psykologen.
Sjaelens grundstof

De 12 grundrollcr findes i os aile sammen. Det er det grundstof, vores
skr0belige sjxle er gjort af. De fincles
i massevis af forskellige varianter,
men ni'1r man ser pi en organisation
udefra, vii clet alligevel altid vxre
muligt at identificere heksen og den
gode mor. s _-nd bukk n og prins ssen. clj:rYlen og k.lovnen.
- Man kan ikke ~elv bcviclst vxlge
sin type, siger Per Espen Stoknes.
- Man b:rrer den meet sig, og nar
den kommer til udtryk har dct meget
licit med bevidsthed at gore . Af amme grund kan en pcr..,onale<.. ' .ef h II r ikk 111 n jn h..,,m_tal
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kryds og sige, at her har vi en prins
eller en klovn. Man kan godt pr0ve at
profilere sig som en prins eller en
prinsesse, men hvem man virkelig er,
vii f0rst vise sig senere , nar man skal
finde sin plads i organisationen.
Det er heller ikke sikkert, at en
person, der i et job har rollen som
hore, ogsa vii have den i et andet job
eller i en anden organisation. Per
Espen Stoknes har et eksempel fra sin
egen verden:
Pa en psykiatrisk afdeling, hvor
han selv har arbejdet, var der tre sygeplejersker, der aile pr0vede at vinde
den trygge position som den bedste
clatter - eller prinsesse. De konkurrerede om overl<egens gunst. Overl<egen . der ogsa var kvinde, fungerede
i en lidt uklar, kombineret far- og morrolle. Hun ville ikke tage parti i rivaliseringen om en stilling som afdelings ygeplejerske , hun ville heist

Prinsen/ Gulddrengen
• han er sin tars bedste s0n, dlm der
skal arve riget
• kronprinsen er uundvoorlig til at
videref0re sloogten og fami lien
• loyal og pligtopfyldende

have en sakalclt flacl struktur. Det enclte med, at en af de tre sygep!ejersker
kom i den darlige clatters - horens roUe og matte holde op efter en
kritisk, dramatisk periode.
- Men pa en anden afdeling kan
den sygeplejerske sagtens ende som
prinsesse, siger Per Espen Stoknes og
slar samticlig fast, at rollerne ikke er
k0nsbestemte. Kongen kan godt v<ere
en kvincle, saclan som Gro Harlem
Brundtland for eksempel var det i
den norske regering.
- Flere mennesker kan ogsa indga
i den samme roUe, og et menneske
kan udfylde to roller. Men ikke uden
videre. Hvis mange for eksempel fors0ger at v<ere konge, sa opstar der
selvsagt lynhurtigt problemer. Der vi!

Syndebukken/Det sorte Far
• den dfirlige s0n stAr i opposition til
den gode far; han g0r opr0r i egne
rmkker
• han kendetegnes af impulsivitet og
uorden; han er styret af sine Iyster
• enhver familia og organisation har et
sort fAr - aile siger, at man gerne vii
have ham ud, men hvis han gik, ville
man voore n0dt til at finde et nyt
medlem til at boore den samme rolla

blive en magtkamp , og hver enkelt
deltager vi! fors0ge at skubbe de
andre over i rollen som dj<evel eller
syndebuk. Hvis kongen er givet pa
forhand , bliver cler maske kamp om
at blive organisationens popul<ere
dronning. Nar konge og clronning er
pa plads, bliver der maske S0SkenclesJagsmilJ om, hvem der er de gocle
s0nner og d0tre. Og sadan forts<etter
det. Det at skulle erobre en bestemt

Prins essen!Askepot
• hun er ung, femlnin, smuk, uskyldlg, ren og uberert
• hun er d en maskullne sjmls drem,
og hun beflnder slg ofte I en situation, hvor hun har brug for hjmlp
• som Askepot er hun afventende venter p6, at nogen skal flnde hend e, lmte hende op til et llv med
brusend e eventyr
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Horen/Femme fatale
• horen er en lille heks, men i modscetning til heksen pmver hun at
fremst~

som ung og smuk

• hun er syndig, hcevngerrig og scetter gang i intriger og dramaer
• der bliver ofte snakket om, hvordan hun bagtaler andre

rolle og definere andre mennesker
ind i andre roller er kilde til mange
konflikter og intriger pa arbejdspladsen. Det er fa ting, der s<etter f0lelserne i sving, som nar disse st<erke billeder spilles ud mod hinanden. Sa har
rationalitet og madehold sv<ere kar,
siger Per Espen Stoknes.
Til karnp rnod arketypen

For at en organisation skal f0le sig
he!, vii den uafladeligt s0ge at udfylde
aile grundrollerne. Man vii lede efter
mennesker, der kan tr<ede ind i den
eller de roller, der mangler at blive
udfyldt, og derfor kan nye f0le et pres
fra kollegerne , for at fa dem til at tilpasse sig en given rolle.
Per Espen Stoknes har pa mange
kurser fors0gt at g0re ledere eller

Vismanden/Den andelige
Hjrelper
• giver r~d og indsigt, hjcelper til
med at finde nye veje
• han har en slags magisk aura, en
indsigt, som andre ikke har

hele arbejdsgrupper opm<erksomme
pa de roller, de underl;egger sig.
- Det er ikke sidan, at jeg har
udviklet en specie! konsulentteknik,
og det er maske heller ikke en gang
n0dvendigt. Hvis en gruppe kolleger
skal gennemskue de roller, de har til
daglig, skal det heist ske i en form for
feedback, hvor en for eksempel kan
sige til en anden : »]eg opfatter dig som
en prins, der pr0ver at blive konge. Du
skal altid markere dig, og du skal altid
lige ind og snakke fortroligt med chefen«, siger Per Espen Stoknes.
Psykologen understreger, at den
0velse imidlertid er helt v<erdil0s,
hvis man ikke stoler pa hinanden:
- Der skal v<ere en atmosf;ere af
abenhed og tillid , ellers t0r man ikke
sige sin <erlige mening, og samtidig
kan det komme til at virke, som om

Tjeneren/ Den trofaste
• kan hjcelpe med de praktiske ting
• han er den, du kan betro arbejde til
• gennemf121rer lidt usynligt sine
opgaver til fulde

man angriber hinanden i stedet for at
give hinanden feedback. Selvf0Igelig
ligger der meget angst i for eksempel
at skulle sige til en kollega: »]eg oplevede dig som taber, dengang du ikke
kunne klare en bestemt opgave. Det
betyder, at jeg ikke har sa meget tillid
til dig mere, og derfor vii jeg aldrig
kunne acceptere dig som Ieder«. Men
hvis man kommer derhen, hvor man
t0r dele angsten og fantasierne, sa
abner der sig et helt nyt landskab for
organisationen, mener Per Espen
Stoknes.
Han understreger, at man ikke kan
lave disse 0velser pa den f0rste kursusdag. Han har oftest folk pa kursus
i otte dage , f0r de kommer ind pa
deres indbyrdes roller.
Mindre smertefuldt kan det
maske v<ere at starte med at se pa de
enkelte afdelinger og udstyre dem
med roller.
- Grundrollerne er de samme. Der
vii altid v<ere en konge-afdeling og en
afdeling, der er syndebuk. ogle har
et vinder-image, andre et taber-image.
Og hvis man vii videre med sin organisation, er det vigtigt at g0re sig de
ting klart, siger psykolog, Per Espen
Stoknes fra Oslo Universitet.
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Helten/Vinderen
Prov at aendre rollerne
• han er den ensomme rytter, den stmrke mand, der stoler pA egen styrke

eget liv. Og ligesom pA arbejds-

pa arbejdspladsen

pladsen kan vi g0re det pA to

- Pointen med grundrollerne er

mAder:

• hans motto er: Smt h0jere mAl!

ikke, at de skal Va3re ideal for en

• hans indre stemme lyder: Jeg mA

gruppe, men at advare om, hvor let

1 . Vi kan for det f0rste nuancere vores egen rolle. Hvis man har

ikke mislykkes; jeg skal f0r eller siden

disse sta3rke klicheer fanger vores

vmret prinsen i 15 Ar pA stort set

blive en succes

mAde at Va3re pA, forta3ller psyko-

samme mAde, er det en god ide at

log Per Espen Stoknes.

finde flere niveauer i den rolle. Den

• han er mAiorienteret, effektiv og selvstmndig; han giver alt - og vinder!

Klovnen/Den mislykkede
• helten vmkker glmde, men taberen

Alligevel er rollerne uundgAe-

blive en s0n , der ikke er helt lige

ikke er der, og vi kan ikke undgA

sA trofast, pligtopfyldende og flink.

dem ved at Va3re rationelle. De

Ved at sa3tte sp0rgsmAistegn og

kommer af sig selv.

reflektere over de ga3ldende vmrdi-

Psykologen foresiAr i stedet, at

vmkker skadefryd; han bmrer taber-

man i organisationen pr0ver to

rollen for os, sA vi andre f0ler os

ting:

stmrkere
• bmrer mindrevmrd, skarn, ydmygelse og angst; man har ondt af ham
• han er overfladisk, han bmrer en

er, kan man blive lidt mindre konventionel og lidt mere nyskabende.

kan selv forme dem i forskellige

sesse ved ikke at vmre helt sA s0d,
blid og pligtopfyldende. PA den

varianter, og man kan la3gge va3gt

mAde fAr rollerne ikke en konser-

pA at observere aile grader af grAt

verende effekt pA os.

mellem den hvide og den sorte

udadtil og et andet i sit indre; han er

variant.

selv og derfor bliver komisk
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Eller man kan blive en bedre prin-

1 . At nuancere roll erne. Man

maske, han er dEm, der har et ansigt
dEm, der ikke har kontakt med sig

gode konges0n kan for eksempel

lige. Vi kan ikke lade, som om de

2. Man kan pmve andre grundroller. For eksempel kan dem, der

2. Man kan ogsA pmve nogle
andre grundroller i sit liv. Nogle

at

de roller, som har Va3ret ubevidste,
ubrugte, banker mAske pA og vii

altid har vmret en ansvarlig Ieder -

ud. Mange kvinder har for eksem-

den person, der har Va3ret vant til

pel pakket deres indre heks langt

at have den typiske konge-rolle -

Va3k. Hun har levet indespmrret i

pr~<we

de sidste 20 Ar. Men heksen kan

dronninge-rollen. Det ville

indeba3re, at han skulle komman-

ogsa vmre god at have med sig.

dere og analysere mindre og drage

Hun Iader sig ikke bruge af andre,

mere omsorg for andre i stedet
- SAdan en omfordeling at rol-

lever ikke sit liv ud fra andres forventninger. Tva3rtimod har hun en

lerne kan bringe megen dynamik

sta3rk evne til at ga egne veje,

og kraft ind i en organisation,

ogsa nAr folk omkring hende ikke

mener Per Espen Stoknes.

forstar, hvad det er, hun vii. Heksens kontakt med skyggesiderne

Prov at aendre din

i livet - en kontakt, som folk

egen rolle

omkring hende ikke har - kan g0re

For den enkelte kan det ogsA Va3re

hende til en uundva3rlig st0ttepille

nyttigt at reflektere over, hvordan

bade i vores eget liv og pA

grundrollerne har effekt pA vores

arbejdspladsen.
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