
lnte IOnsamt med 
auktoritiir uppfostran 

Ett foretags lonsamhet 
Cir intimt fOrknlppacl 
mecl cless kultur och 
cle anstiillclas mog
nacl. Del flnns p6tag
llga sambancl mellan 
auktoritiir uppfostran, 
beroenclekultur -h 
ekonomlskt utfall. 

D 
etta ar migra slutsatser 
som den norske pro
fessom och psykolo
gen Paul Moxnes 

kommit fram till efter att ha 
sammanstallt forskning fran 
ti den fore och under den nors
ka bankkrisen pa 1980-talet. 

Den norska bankkulturen 
kannetecknades av homogeni
tet och auktoritetsberoenden. 
Fore krisen var tillvaron sta
bil. Chefema hade makt. De 
anstiillda lydde. Fbrandring 
var bannlyst. Nagon tolerans 
mot avvikare fanns inte. 

Avreglering 
Det var den forandring som 
avregleringen 1984 forde 
med sig som utloste krisen. 

anstiillda ville giima visa att 
de kunde andra sig, vilket de 
latsades gora. Det blev ett 
spel om forandring, en forand
ring pa ytan. 

Rekryterlng 
For att bryta den onda cirkeln 
av destruktiva beroenden be
hovs flera atgarder. En ar fra
gan om rekrytering. Det be
hovs storre variation i person
lighet och kompetens. 

- Olikhet ar bra for att 
skingra fitrflocken, sager Paul 
Moxnes. Men bankmannis
kor ar rekryterade till banker
na just diirfor att de ar villiga 
att likna varandra. De ar 
trygghetssokande och "foriild
raberoende". 

I Norge liksom i ovriga 
Europa hade bankanstiillda 
rekryterats direkt fritn gym
nasiet for att sedan liiras upp 
och formas i bankema. En 
olycksalig strategi eftersom 
homogenitet inte fungerar vid 
forandringar. 

- Bankfolket var inte mog
na for den frihet avreglering 
och decentralisering medfor
de, sager Paul Moxnes. 
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- Det behovs ocksa okad 
forstaelse for psykologiska 
faktorer. Det kan man exem
pelvis fa genom personlig ut
veckling, att liisa bbcker och 
git pa kurser. 

De upptackte inte konkur
rensfallan, utan gjorde som 
alla andra pa marknaden, till
viixt pa utlitningssidan och 
decentralisering av organisa
tionen. De lyssnade till popu
lara managementteorier och 
vandrade alla at sarnma hitll. 
Liksom en fitr-

bankema som deltagande ob
servator. 

- Manniskoma var ex
tremt slutna. Jag blev paver
kad och ville till slut inte se 
vad jag sjalv tiinkte. Jag blev 

flock i "kollek
tiv marsch mot 
avgrunden". 

- Belonings
systemen bi
drog till att 
bankerna kap
sejsade. Det 
gallde att siilja 
sit mitnga Ian 
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passiv, ham
mad och undvi
kande, "sjuk" av 
arlJetsmil jon, sa
ger han. 

Beroende
kulturer ska
pas av osjalv
standiga och 
otrygga man-

som mojligt, men det var da
liga Ian och det fanns brister i 
eftertiinksarnhet och kvali
tetskontroll, man gjorde dali
ga kreditanalyser, sager Paul 
Moxnes. 

Under perioden 1984-
1989 okade den samlade utla
ningen med cirka 500 pro
cent. Inom loppet av nagra itr 
hade bankvasendet gjort en 
forlust pa 75 miljarder norska 
kronor. I de stora bankema 
var forlustema storst. 

Extreml slutna 
Som en del i forskningsstrate
gin var Paul Moxnes ute i 
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----- niskor som i 
hog grad ar beroende av led-
ning och som viii vara lydiga 
precis som pappas duktiga 
flicka eller pojke. Och av 
chefer som viii visa att de <lu
ger nagonting till. Att foreta
get speglar farniljen ser ut att 
vara ett universellt fenomen. 

Enligt Moxnes studie finns 
<let skal att tro att de bankan
stiilldas forhallande till makt 
har nara anknytning till deras 
beroendebehov. Och beroen
det ar uppfattningen att an
dras makt ska bli ens egen 
raddning. Han konstaterar att 
bade medarbetare och chefer 
var beroende av att uppratt-

hfilla varandras status. 
Genom kulturen fick bank

tjanstemannen Iara sig att 
man inte kritiserar varandra, 
att man ska vara positiv och 
alltid pa gott humor. 

M6ngfalcl 
Men enligt de psykoanalyti
ker som studerat rniljon fanns 
mycket dold aggression un
der trevligheten. Anstiillda 
onskar till exempel att nlirm
sta chefen ska rnisslyckas. 

Under sadana forhfillan
den, sager Moxnes, ar det in
te konstigt att feedback-me
kanismen inte fungerar. 

-En uniformerad och takt
fast organisation, dar alla le
dare utbildas pa samma siitt, 
har i en foranderlig varld inte 
sarnma ekonomiska styrka 
som en organisation som ut
marker sig av mangfald. Det 
ar system med otaliga indivi
duella beslut som har chans 
till litngsiktig overlevnad. 

Fore avregleringen kalla
des konsulter in for att visa 
hur bankema skulle kunna 
tjiina stora pengar pa den nya 
marknaden. 

- Bankfolket var pa jakt 
efter nagon som kunde saga 

vad de skulle gora. De ville 
ha nagon Mosesfigur med tio 
bud, sager Paul Moxnes. 

Snabba och goda rad blev 
efterfragade. Och bankema 
utokade sitt beroende. Det 
finns massor av erfarenhet av 
avregleringar och organisa
tioner i kris. Hur kom <let sig 
att ingen tog dessa pa allvar, 
att man drabbades av en total 
historieloshet? 

Paul Mox-

Moxnes syftar pa kurser 
som gar pa djupet. 

Paul Moxnes sager att det 
finns banker som satsat pa 
personlig utveckling till sina 
anstiillda och att <let utan tve
kan fatt positiva effekter pa 
<let ekonomiska resultatet. 
Hans forskningsresultat an
ses vara giltiga ocksa i andra 
organisationer. 

Av Paul Moxnes kan man 
Iara att formagan att hantera 
auktoritetsfragor har en avgo-

rande betydelse 
nes havdar att 
en forklaring 
ligger i bam
domsupplevel
ser. 

- Tidigt pa 
1980-talet kon
staterades att 
mitnga bankan
stallda ar pra
glade av en kar-

"Del hehih ·s 
m~ud 
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for arbetsrnil
jon, verksamhe
ters utveckling 
och resultat. 

- Det allra 
viktigaste for 
ekonornin ar att 
vara karring 
mot strommen, 
att vara mogen 

lekslos bamdom, <let gor ont 
att se tillbaka, man undviker 
<let. 

Han sager ocksa att det 
finns en forandringsovilja i 
kulturen och en lag tolerans 
for obehag. 

- for att Iara sig nagonting 
maste man da och da lyfta pa 
mattan och titta pa det som 
sopats in under den. De bank-

och tro pa sig 
sjalv, att git sin egen viig, sa
ger han. 

Fotnot 
Paul Moxnes slutsatser finns i 
boken Psykologi och Ekonomi, 
utgiven pA Raben Prisma 1997. 
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