
Har bankkulturen endret seg? 

~ Marit Astvedt 

Paul Moxnes er trolig den i det aka
demiske milj0 som har interessert 
seg mest for bankkulturen. Han er 
professor i psykologi ved Handels
hayskolen Bl og Universitetet i 
Oslo. Det begynte midt pa 
80-tallet da han som sakalt delta
kende observatar var med pa to le
derutvi kl i ngsprogrammer i Spare
bankforeningens regi. Denne leder
utviklingen var sterkt prosess
orientert - inspirert som den var av 
Tavistock-tradisjonen og den sa
kalte bionske gruppeanalyse. Mox
nes ville lrere om bankkulturen ved 
a kjenne etter hva den gjorde med 
ham selv. 

lkke vet vi om Moxnes sa pa banklederne 
som sine private forsokskaniner, men hen
sikten var a fa forstehands kjennskap til 
bankverdenen i forbindelse med et forsk
ningsprosjekt som tok for seg psykologiske 
faktorer i bankkulturen. Disse psykologiske 
dataene er na koblet sammen med okono
miske data fra perioden 1985-89. Moxnes 
har blant annet undersokt om man pa 
grunnlag av hans data fra 1984 kunne for
utsi hvilke banker som ville klare seg gjen
nom krisen og hvilke det ville ga gait med. 
Moxnes' rapport vii foreligge ved juletider. 

For psykologen bod det konkrete motet 
med bankkulturen absolutt pa ny innsikt: 

- Bankkulturen slik jeg opplevde den 
pa lederutviklingsprogrammene, var mid
ten pa 80-tallet preget av stor forsiktighet. 
De banklederne jeg ble kjent med unnvek 
situasjoner der de matte vrere apne og rer
lige. Toleransen for ubehag var lav, over
raskende nok ogsa hos dem som virket 
trygge og selvsikre. Mitt inntrykk var at 
bankkulturen fikk oss til a hemme oss selv. 
lmidlertid folte vi at det var de andre i grup
pen som satte hengelas pa oss og brem
set oss. Vi opplevde ikke sa lett at brem
sene var inne i oss selv. 

Nar Moxnes den gangen sammenliknet 
banklederne med lederemner han hadde 
studert i industrien, karakteriserte han 
banklederne som svake ledere. I lederut
viklingsprogrammene fremsto de som 
svrert autoritetsavhengige: 

- I bankkulturen merket jeg hvordan 
bade jeg og andre likte bedre a bli ledet enn 
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lede selv. Jeg undret meg over hvordan sa 
passive og avhengighetshungrige mennes
ker kunne sitte i ledende stillinger. Mange 
ga uttrykk for at de arbeidet alene og fikk Ii
ten stotte fra sine overordnede. Deres vei til 
innflytelse over sine underordnede gikk 
gjennom vennlighet, hygge og snillhet. 

Ufarlige bankfolk 
Men psykologen likte seg i banknreringen. 
Etter Moxnes' oppfatning var det enkelt for 
en utenforstaende a oppholde seg i bank
kulturen. 

- Det f0rste utviklingsprogrammet viste 
meg en kultur som var hyggelig og lite kre
vende. Jeg gikk derfor med stor glede til le
dertrening nr. 2. Her forsterket inntrykket 

Def var enkelt for en utenforstaende a 
oppho/de seg i bankkulturen, 

sier Moxnes. 

seg. Det psykologiske fenomenet som vi kal
ler avhengighet lot seg observere hele tiden. 
Behovet for og viljen til a folge etter andre 
var svrert sterk. Men dette hadde ogsa sin 
bakside: Jeg opplevde et konformitetspress 
som det var veldig vanskelig a bryte ut av. 

Enkeltmennesket borte 

A fjerne seg tra denne kulturen eller a opp
tore seg annerledes, var nesten utenkelig, 
sier Moxnes og gir en temmelig brutal ka
rakteristikk av bankverdenen : 

- Det var en kultur der alle skulle vrere 
like. Det var den gang en skadefro og 
kjonnsdiskriminerende kultur der man ikke 
hadde kontakt med folelsene sine. Det so
siale samkvemmet var overfladisk, og fa 
tok vare pa hverandre. Der var en kultur 
med liten omsorg. Dete var vanskelig a se 
at folk brydde seg om hverandre. 

Moxnes beskriver bankkulturen som en 
gruppekultur der enkeltmennesket var blitt 
borte. I dagbokene sine fra ledertreningen 
finner han mye om enkeltmenneskers for
tvilelse over a ikke fa ting til, og om enkelt
viljer som ikke gis tillatelse til a lykkes i 
gruppene. 

- Sa lenge lederskap ble sett pa som 
noe negativt, var det vanskelig a ta leder
skap. Den som pmvde ble mott med pas
sivitet og motstand - i siste instans med ut
henging og «psykisk tortur» . Dette er makt
kampens natur i den bremsekulturen jeg 
opplevde at bankkulturen var. Selv om 
slosskampen foregikk pa en mate som 
gjorde at man nesten ikke oppdaget den, 
var lederens tapsfolelse reel! nok. 

Den som aper, taper 
Moxnes er svrert opptatt av konsulentsel
skapenes rolle i den endringen som fant 
sted i bankene mot slutten av 80-tallet. 
Konsulentene hadde mange slagord og 
greie modeller a tilby: Service Mangement, 
«Best nar det gjelder» osv. 

- Etter dereguleringen befant bankene 
seg i en helt ny virkelighet. Da er det nrer
liggende a etterlikne atferden til andre som 
tidligere har mestret situasjonen. Det rik
tige ville naturligvis ha vrert a ta seg tid til 
a finne sin egen vei. Det nytter ikke a inn
programmere andres vellykkethet for a 
oppna egen suksess. Men det var dette 
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som var konsulentenes budskap pa 80-tal
let - slik det har vcert det til alle tider. 

Nar professor Moxnes i dag plukker frem 
den beskrivelsen han gjorde av bankkultu
ren 1984-85, undrer det ham ikke at ban
kene lot seg pavirke: 

- Det er god grunn til a tro at bankfolk 
ville la seg lede av krefter som paberopte 
seg a Vite bedre enn dem. Avhengighets
fikserte kulturer s0ker etter forbilder og 

klare direktiver. Mange fant det naturlig a 
lete etter forbilder i managementlitteratu
ren og hos konsulentene, og selvsagt hos 
de store bankene som tok mal av seg til a 
vcere veivisere. Avhengighetsdisponerte 
ledere med lav urotoleranse viii turbulente 
situasjoner lete etter «frelsere». I denne 
rollen vet vi at konsulentene mer enn 
gjerne stiller opp. 

Konformitetspresset var start i bankene pa 80-tallet. sier Moxnes. 
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Burde gjort som Ulysses 
Moxnes mener at bankkulturen ikke endret 
seg vesentlig pa 80-tallet. Tvert imot levde 
bankene opp til det som var deres kjenne
tegn - nemlig avhengighetskulturen. 

- De fleste bankene gjorde som alle an
dre og unnlot a ga sine egne veier. Etter 
min oppfatning virkeliggjorde de de nega
tive sidene ved sin kultur. Jeg tror at en kul
tur har vanskelig for a endre seg-den bare 
kan d0 - og sa bli erstattet av en ny. Bank
krisen var neppe sa stor at kulturen d0de. 
Nar en kultur f0rst overlever, sa vokser den 
seg sterkere enn f0r. Kanskje vii innbyg
gerne i kulturen kalle den «ny», men den 
er likevel den samme. Det vi snakker om 
er den gamle mentalitetens tilpasning til 
nye omgivelser. 

Paul Moxnes er klar over at han kan be
skyldes for a se det hele i etterpaklokska
pens lys nar han hevder at bankene kol
lektivt lot seg lokke inn i de organisasjons
psykologiske fellene som den nye 
situasjonen skapte. Men den bankkulturen 
han beskrev 1984-85 kan forklare mye av 
det som skjedde senere. 

- Bankene burde ha gjort som Ulysses 
da han bant seg fast til masten. Han ville 
unnga a bli ledet i ulykken av Sirenenes 
sang. Sirenene var i bankenes tilfelle 
mange: Konsulenter som lokket med nye 
konsepter, forlokkende nye kundegrupper, 
f.eks. nceringslivsmarkedet, vekst som for
lokkende konkurransestrategi, deregule
ringen som forlokkende mulighet for 0kt 
profitt osv. Kollektiv1 seilte bankene med 
smilende optimisme mot lyden av Sirene
nes sang. De havarerte i klippene som 
Ulysses sa kl0ktig unngikk. 

Kopieringsatferden som Moxnes sa 
mye av da han var pa ledertrening, gjorde 
seg sterkt gjeldende: 

- Den «tryggeste» strategien er a gj0re 
det samme trekket som konkurrentene net
topp har gjort. Da utsetter man seg ikke for 
st0rre risiko enn andre. 1 lengden kan imid
lertid organisasjonen eller bankvesenet 
som helthet tape. Nar folk handler forskjel
lig ell er nar de ikke handler, gar det stort sett 
bra med helheten. Narfolk gj0r det samme, 
gar det til slutt darlig. De store b0rskrakkene 
har nettopp dette kjennetegnet. «Kiening» 
er generelt sett en strategi for tapere. Det 
sa vi ogsa i bankene pa 80-tallet. ~ 
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