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0nsker ikke bankene 
a Ire re av f ortidens feil? 
Psykologiprofessoren Paul Moxnes kan 
selvsagt beskyldes for a be for sin syke 
mor nar ban klager over at den siste 
boken bans - Psykologi og okonomi - bar 
fatt en lunken mottakelse i bankkretser. 

Men professoren bar aldri vrert redd for a 
stikke bodet frem. Han mener det er 
boyst berettiget a sp0rre om 
banknreringen i det bele tatt 0nsker a 
lrere av sine feil. 

- Sparebankene og bankkulturen er 
tema for boken. Jeg forsket pa psyko
logiske faktorer i sparebankenes ar
beidsmilj0 forst pa 80-tallet og kombi
nerte disse dataene med 0konomiske 
data fra krisearene for a se om man 
med utgangspunkt i de psykologiske 
variablene kunne ha forutsagt hvilke 
banker som ville fa problemer. Etter 
mitt skj0nn burde resultatene vrere av 
stor interesse for nreringen. En del en
keltpersoner har da ogsa henvendt seg 
til meg. Disse sier at boken beskriver 
akkurat det de selv har opplevd. 

Nar det gjelder banknreringen som 
helhet, er boken 
imidlertid blitt 
mottatt med 
rungende taus
het, forteller Paul 
Moxnes. Han har 
markedsfort den 
overfor hvert 

eneste bankkontor i hele landet uten 
at anstrengelsen har kastet plagsomt 
mye av seg. Moxnes gar faktisk sa 
Jangt som til a si at ingen av hans tidli
gere fire b0ker har fatt en sa Jaber 
start: 

-Jeg har utfort sammenlignbar forsk
ning i helsevesenet, og der ble arbeidet 
mitt oppfattet som nyttig og anvendt i 
ettertid. Det kan tenkes at denne siste 
boken er noe tyngre tilgjengelig enn de 
foregaende b0kene, men det burde 
vrere mange ledere og stabsmedarbei
dere i bankene som har tilstrekkelig 
skolering til a dra nytte av stoffet. 

lnteresse utenfor meringen 
Ifolge Moxnes er boken i langt h0yere 
grad blitt lagt merke til utenfor bank
nreringen. Han har skrevet kontrakt 
om oversettelse med et stort svensk 
forlag, og en kjent psykiater har i en 
bokanmeldelse anbefalt boken til lede
re i helsevesenet fordi den etter hans 
oppfatning gir godt innblikk i sam
menhengen mellom organisasjonskul-
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• I bankene er man for opptatt av a beholde trivselen og a unnga ubehageligheter, 
sier psykologiproff ssor Paul Moxnes. (Poto: ScanFoto) 

tur og effektivitet. Dessuten var Mox
nes invitert til a holde innlegg om 
bankforskningen sin pa en stor inter
nasjonal psykologikongress i Montreal 
i sommer: 

-Nar mitt arbeid far slik oppmerk
somhet, skyldes det nok at det med ett 
unntak ikke finnes forskning pa dette 

omradet. Den andre forskeren, Daniel 
Dennison, tok riktignok sin doktor
grad pa temaet, men hans materiale er 
darligere enn mitt. Min unders0kelse 
er atskillig mer konklusiv mht. til a sla 
fast at det er en sammenheng mellom 
det menneskelige systemet i bedriften 
og bedriftens endelige resultat. 



Moses med de ti bud? 
Den lunkne mottagelsen Psykologi og 
0konomi har fatt, kommer ikke helt 
overraskende pa professor Moxnes. 
Han skriver selv i boken at bankene 
trolig ikke vii vcere opptatt av den nye 
kunnskapen han har frembragt. En 
mulig forklaring er at det skyldes den 
avhengighetskulturen han paviser i 
unders0kelsen: 

- I avhengighetskulturer er det ofte 
bedre rom for kokeb0ker og opp
skriftsb0ker enn for a bruke sitt eget 
hode. Det er derfor sannsynlig at ban
kene heller ettersp0r konsulentlittera-
tur og «How to .... .. »-b0ker enn b0ker 
som krever egen innsats. For a sette 
det hele pa spissen: Bankene har en 
kultur der de vente pa Moses som 
ska! komme fra fjellets topp med de ti 
bud - kanskje heist en stor utenlandsk 
konsulent som presenterer klare og 
greie !0sninger. Slik fungerer ikke min 
bole 

Nar er Paul Moxnes likevel ikke 
kategorisk negativ i sitt syn pa konsu
lenter. Faktisk viser unders0kelsen 
hans at det budskapet de forkynte i 
bankene pa 80-tallet i mange tilfeller 
var riktig: 

- Feilen deres var at de ikke skilte 
mellom sma og store banker. De mal
bar det jeg kaller en heltekultur hvor 
man skulle vcere ambisi0s, malrettet 
og entusiastisk. Man skulle kjempe 
hardt, vcere aggressiv og ta ansvar. 
Dette fungerte bra i store organisasjo
ner med mange ansatte. I sma organi
sasjoner der alle sitter med matpak
ken rundt det samme bordet, gar det 
imidlertid darlig a stikke hodet frem. 
Der er det ikke rom for helter og am
bisjoner. 

En annen mulig forklaring pa hvor
for bankene ikke vii ta til seg historisk 
kunnskap, er teorien om fortrengning 
og rasjonalisering. Nar den nye kunn
skapen m0tes med likegyldighet, kan 
det vcere et forsvar mot a se det ube
hagelige i 0ynene. 

- Mine data viser at bankene !egger 
vekt pa a ha en trivselskultur som 
unngar ubehag. Dette er pa ingen 
mate noe nytt - bankfolk beskriver ti! 
og med seg selv pa denne maten. For 
meg blir slik trivsel et signal om at 
man pa !iv og d0d vii vcere smertefri. 
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Men dersom man ska! lcere, er det 
helt n0dvendig a ha angsttoleranse. 
Man ma kunne !eve med en viss smer
te. Slik toleranse er det lite av i finans
verdenen - det er papekt av forskere 
for lenge siden. Kan hende er det slik 
at visse mennesketyper velger seg til 
tallenes verden nettopp fordi de 0n
sker a velge bort ubehag. 

Renningen i veven 
Paul Moxnes mener at arbeidet hans 
er viktig fordi det er gjennom a lcere 
av bankkrisen at vi kan forebygge en 
ny krise. Derfor er det helt sentralt a 
unnga historiel0shet: 

-Vi ma vcere oss bevisste de tradene 
som gar gjennom banknceringens his
torie. Alt vi har opplevd bade som in
divider og som organisasjoner ligger 
lagret i oss og kan brukes siden. His
torien er som renningen i veven og 
blir dermed et nyttig styringsredskap. 
Vi ma vokte oss for a bli som en av 
mine kjenninger. Dan han giftet seg 
for fjerde gang, spurte jeg ham om 
han hadde !cert noe av de tre forega
ende ekteskapene som han kunne 
bruke i sitt nye. Han svarte at det var 
lite a hente i den erfaringen. Med en 
slik innstilling kan det fort ga gait 
igjen. Dette gjelder ogsa i bankene. 

Og sa vidt Paul Moxnes har regis
trert, er den historiske bevisstheten i 
bransjen relativt begrenset. 

- Den eneste banksjef jeg kjenner til 
som har vcert opptatt av bankncering
ens historie, er Karl-Henrik Petters-

son, sjefen for davcerende Forsta 
Sparbanken. Han ble imidlertid f0rst 
oppmerksom pa historiens betydning 
etter at det hadde gatt gait og han var 
ute av banken. 

Ulikhet er bra 
Helt avgj0rende for bankenes fremtid 
blir det at de i tillegg til a 0ke sin his
toriske bevissthet ogsa klarer a frem
elske ulikhet, sier Paul Moxnes. For
skjellighet er en god ting i en foran
derlig verden. Professorens data gir 
godt belegg for a hevde dette. I de 
banker der kulturen var uniformert og 
der folk tenkte likt, gikk det darlig. 
Der hvor folk tenkte ulikt, gikk det 
godt. 

- Ingen kan si hvordan verden blir. 
Det vi vet sikkert, er at den som har 
lagt ulike egg i kurven sin har st0rre 
sjanse for a treffe fremtiden enn den 
som bare har samme slags egg. Analo
gien til aksjemarkedet er helt apenbar 
- det er om a gj0re a spre risiko. Nar 
verden er i forandring, ma vi ut fra ren 
darwinistisk tankegang forholde oss 
slik. I en stabil verden er det annerle
des - der kan man p0se pa med mer 
av det man vet fungerer. 

Bankene ma derfor bl.a. rekruttere 
ulike yrkesgrupper som utfordrer 
hverandre og som ser verden pa ulik 
mate. Men hovedkonklusjonen er at 
bankene ma lcere seg a lcere av histori
en. I denne lceringsprosessen ser pro
fessor Moxnes boken sin som et viktig 
bi drag. ~ 
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