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lnget hemlighets·
makeri hos Skandia
Det Intellektuella Kapitalet har
sptangkraft. Skandia startar nu ett
nytt bolag, Universal Networking
International Capital, UNIC, for
att mota det okade intresset for
begreppet. Foretag, organisationer
och iiven nationer vill veta hur
man systematiskt ska arbeta med
det som an li:inge iir dolda till*
gangar.
Lib pa ~id7

sa

Kronikan
Foraldrar onskar sina barn ett.liv
rikt pa livschanser. Men manga
ganger begransas vara handlingsmonster av ambitionen art leva
upp till normer och forvantningar.
Samtidigt behover vi tillhorighet.
Foretag och organlsationer kan bli
battre
att vidga mojligheterna
for sina medarbetare att forverkli~

pa

ga drommar och livschanser) sk:dver Lennart Arvedson, Cepro
Management Consultants.
Uh pasid 1Q
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Paul Moxnes tror att bankerna kan gora om sitt misstag:

Kirleksbrist kostade
75 miljarder
lnnan den svenska bankkrisen var ett faktum
skrev Paul Moxnes till
den svenska sparbanksledningen for att forvarna dem. Han trodde att
krisen snart skulle drabba Sverige. Men Paul
Moxnes fick aldrig nagot
svar.
- De tyckte val att jag
var en dum norsk professor. De svenska bankerna var ju friska. Men
sex manader senare sa

mer for ingenjorerna"
Chalmers i GotebQrg stai:tade .i
hostas en Internetbaserad utbild~
ning 1 systemteknik for yrkesverksamma ingenjorer. Hogskolan
anset inte att den statligt finansie·
rade vidareutbildningen racker.
Las pa sid is

LFV Teknik i Norrkoping soker:
Kvalificerad projektledare,
logistiker
Se sid 15
ASG Sweden AB soker:
Forsaljningschef till Region
Stockholm
Se sid 19

Telia Info Media saker:
Ekonomichef samt Financial
Se sid 12
Controller
Svenska Arbetsgivarforeningen
SAF soker:
Regionchef till Norrbotten
Se sid 17

et-bara·pang, sager
Paul Moxnes, den norske professorn och organisationspsykologen,
som under mer an 20 ar
a.gnat sig at forskning
kring larande i arbetslivet. Han fann att den
norska bankkrisen
ytterst bottnade i bankernas beroendekultur,
med auktoritart uppfostrade anstallda som sokte ett foraldrasubstitut.
Bast gick det for banker
med "haxkultur".
Se sid 3

Den norske professorn Paul Moxnes havdar att psykologiska faktorer alltid ar av
betydelse for det ekonomiska resultatet.
Foto: Eric Roxfelt/FLT-PICA

BOK=X
www.bokex.com
En ny lnternetbokhandel, nischad mot
liv & ledarskap.

~
MACE
SPEAKERS

Formedling av talare

08-22 20 10

For att sakerstalla var
egen expansion soker vi
Sveriges skickl igaste chefer!
Ring Catharina Petersson. Tel: 08-457 21 51. Fax: 08-457 21 10.
e-post npe@manpower.se

OMANPONER.

Liisning for nya moiligheter i arbetslivet!
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- Det maste till en djupare fOrstaelse av mlinniskor, arbetsmiljo, organisation och administrativa system for att kunna gora nagonting at svlingningarna eller oslikerheten i de ekonomiska resultaten.
Fote: Eric Roxfelt/FLT-PICA

''Bankkulturen ir ingen
bra lirkultur''

Det kan tyckas anmarkningsvart att
bankvasendet inte har lart sig av tidigare
bankkriser i historien, den pa 1930-talet
till exempel, vilket aven svenska bankfolket uttryckt efter krisen. Paul Moxnes
sager att det beror pa att bankfolk i allmanhet inte tror att det finns nagonting
att lara av historien, att forutsattningarna
i omvarlden ar annorlunda nu.
Men han befarar att bankema kommer
att gora samma fel igen. Bankkulturen ar
ingen bra larkultur, sager han.
Under tio ar studerade han
norskt bankvasende. Det
var under mitten av 1980talet da marknaden avreglerades. Han fann belagg for
djuppsykologisk teori, att
det var brist pa karlek i
barndomen och brist pa karlek till jobbet som var den
yttersta orsaken till den norska bankkrisen. Auktoritar
uppfostran kunde ge patagligt negativa effekter for en
verksamhets ekonomiska
resultat.
Det norska bankfolket var

inte mogna decentralisering
och okat ansvar. Det fanns
alldeles for manga otrygga,
foraldraberoende anstallda
som sokt sig till bankerna
som foraldrasubstitut. Detta
var forvisso kant fore Paul
Moxnes undersokning.
Kopierade flygbolag

Som en foljd av avregleringen och bankkulturens foljajohnmentalitet okade den
samlade utlaningen med
500 procent mellan 1984
och 1989. Och pa hara
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nagra ar hade bankvasendet
gjort en brakforlust pa 75
miljarder norska kronor.
Vilka omstandigheter gor en
sadan krasch mojlig?
- Nar man star infor en
helt ny situation, som avregleringen var, kan man
antingen uppfora sig pa ett
satt som man tidigare gjort i
en liknande situation, eller
sa kan man imitera andra
som tidigare pa ett framgangsrikt satt bemastrat
situationen, menar Paul
Moxnes.
De norska bankerna valde
det senare. Flera av dem
kopierade ett flygbolag och
sokte rad hos flygbolagets
konsulter inom Service
Management. Det viktigaste
for bankerna skulle inte
langre vara att skota pengar,
utan att ta hand om kunder.
Att ta sig tid och hitta sin
egen vag hade bankerna i
stort sett inte trygghet och
mod att gora.
- 1980-talet var "kloningarnas" decennium, inte hara
for datorer fran Taiwan, utan
ocksa for administration och
ledarskap, sager Paul Moxnes, som anser att historien ar
viktig for larandet.

Hans forskning visar till
exempel att beloningssystemen bidrog till kraschen.
Det gallde att salja lan for
glatta livet. Men <let var
daliga lan och man gjorde
daliga kreditanalyser. Det
fanns brister i kvalitetskontroll och eftertanksamhet.
Men framforallt var det i
bankkulturen som orsakerna stod att finna.
Andras makt min raddning

Paul Moxnes sager att bankkulturen pa 1980-talet var
en beroendekultur. En beroendekultur skapas av osjalvstandiga och otrygga manniskor som i hog grad ar
beroende av hogsta ledningen, en pappa eller en hjaltefigur. Av manniskor som vill
vara lydiga precis som pappas duktiga flicka eller pojke. Personalen var till och
med rekryterad for att de
var villiga att efterlikna
varandra.
- Beroendet handlar om
tron pa att andras makt ska
bli ens egen raddning, sager
Paul Moxnes.
Sa lange bankverksamheten var reglerad var beroendekulturen inget problem.

De hogsta cheferna hade
makt och de anstallda lydde.
Forandring var bannlyst.
Sa kom en patvingad forandring. Avreglering, decentralisering och konkurrens
vallade bankfolket stor osakerhet och alltfor mycket
angest. De marscherade pa
gatorna med plakat dar det
stod: "Vi vill ha trygghet".
Nu behovde ocksa de
hogsta bankcheferna en
fadersgestalt att halla sig till.
Konsulter med snabba och
goda rad om hur bankerna
skulle agera for att lyckas
kallades in.
Salja sina bankskjortor

Men systemet inom bankvasendet gjorde man inte sa
mycket at. Daremot fanns
<let uppenbarligen ett okritiskt forhallningssatt till
livslangt larande och "att
lara av och lara om" som
man brukar saga. Manga
trodde nog att det skulle
vara ganska enkelt att
omskola personalen.
Och i de norska bankerna
var goda rad dyra, man
"ropade pa hjalp" for att
klara omstallningen, for att
Iara personalen att bli salja-

re, for att klara sig pa en
konkurrensutsatt marknad.
Manga svenska och norska
konsulter anlitades.
- Det verkade som de ville ha nagon Mosesfigur med
tio bud, eller atminstone
popularlitteratur om "how
to be best in banking".
Men bankfolket blev inga
bra saljare. Varfor?
- For att Iara maste du
anvanda ratt pedagogik. Det
tror inte jag att alla konsulter gjorde. Personalen fick
till exempel sta pa loppmarknaden och forsoka fa
sa mycket pengar som mojligt for sina bankskjortor,
sager Paul Moxnes och ser
latt fortvivlad ut. Dessutom,
fortsatter han, maste du
vara hungrig for att lara.
Man overdriver nog inte
om man uppfattar <let Paul
Moxnes sager som att insatserna, generellt sett, blev alldeles for ytliga. forandringen rorde aldrig bankfolket i
sjalen.
En undersokning visade
dessutom att bankfolket inte
hade sokt sig till banken for
att bli saljare. De nya onskForts
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"Bankkulturen

,,

varda egenskaperna och
kraven var frammande och
obehagliga for manga.
Och da maste det till
nagonting djupare for att
lyckas hantera situationen.
Generellt sett ar Paul
Moxnes ar valdigt forsiktig i
sina uttalanden. Han avbojer fran att svara pa fragor
som han saknar empiriskt
underlag for.
- Men, sager han, jag tror
inte att bankfolket upplevde
nagot behov, jag tror inte att
de kunde gladja sig at
forandringen.
Falska profeter
Paul Moxnes ar kritisk mot
manga konsulter, hur de
anvandes av bankerna och
hur de lat sig anvandas.
- Det blev en jattemarknad och dar fanns manga
falska profeter.
Det fanns bankchefer som
okritiskt tog alla sina nya
ideer och ledarprinciper,
hela koncept, direkt fran
konsulterna och deras
managementlitteratur.
De seriosa konsulterna,
fortsatter han, har sa mycket karlek till sitt jobb, att de
inte sager ja till alla uppdrag. Det ar inte hara att
tjana pengar. Det blir fel nar
konsulter okritiskt kommer
med rad och recept.
- De basta konsulterna i
ett sadant har sammanhang
ar lika forutsattningslosa
som forskare. De ar inte lasta vid ett koncept eller en fardig modell fran borjan, utan
studerar varje organisations
t'il.rnrc..::ittnlna':lr
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glad och arg och ledsen.
Kampa for <let man tror pa.
Vaga sla i bordet om
nagot krockar med ens professionella identitet, sager
Paul Moxnes.
- Bankpersonalen kunde
aldrig tillata sig sjalva att bli
vuxna och sjalvstandiga. De
vagade inte vara uppriktiga.
Det gick daligt darfor att de
var sa trevliga, sager Paul
Moxnes.
Kanske hade bankfolket
aldrig haft behov av, eller
fatt mojlighet, att ta fram sig
sjalva i jobbet.
Att vara flexibel och
snabbt stalla om sig efter nya
direktiv fran chefen eller ledningen ar enligt Paul Moxnes
ingen genuin forandring.
- Det ar passiv anpassning, en forandring pa ytan.
Hixorna klarade sig bast
Motsatsen till beroendekultur kallar Paul Moxnes haxkultur, det viii saga foretagskulturer som inte kannetecknas av konformitet, att
alla inte har gemensamma
varderingar, utan kannetecknas av en rad individuella beslut av oliktankande
personer. Dar manga ar karringar mot strommen.
De banker som klarade
sig bast under krisen var de
som hade haxkultur. Om <let
hade funnits mer av aggressiv haxkultur, sa hade bankfolket formodligen inte gatt
i den kollektiva marsch mot
avgrunden som de gjorde.
Tidigt i Paul Moxnes studie sade sig bankfolket sjalva vara en flock far, som alla
gick at samma hall.
k - k De upptackte
f'll
t aldrig
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Fokus pa omgivningen

Paul Moxnes ar organisationspsykolog. Det betyder
att han pa satt och vis vander blicken bort fran enskilda individer for att utforska
omgivningen, vad det ar for
forhallanden som gor att
manniskor agerar pa ett
visst satt, som leder till ett
visst resultat.
- Malet ar manniskan,
med medlet ar organisationen, sager han.
Den strategin borjade han
med redan da han gjorde sin
studiepraktik pa ett mentalsjukhus i Norge. Da gjorde
han tvart emot sina klasskamrater. Han tittade pa
behandlarna och det administrativa systemet i stallet
for pa patienterna. Och det
har han fortsatt med i hela
sitt liv, eftersom har tycker
att det ar mer effektivt.
- Genom att forandra
system, som manniskan ar
en del av, kan man forandra
manniskor, sager han.
Pa mentalsjukhuset upptackte han forandringar pa
ytan. for att bli utskriven
skulle patienten gora som
overlakaren sa. Det var inte
nodvandigt att bli frisk.
- Man skulle leva upp till
andras, foraldrarnas, forvantningar precis som i bankerna, sager Paul Moxnes.
Vagar inte vara uppriktiga

Aven bankfolkets oformaga
att Iara hangde ihop med
beroendekulturen. Om man
ska Iara sig nagonting av
erfarenhet behover man
vara glad i det man haller pa
med, kanna karlek till sitt
arbete.
- Da kan man vara bade

naaen:-c1nvaxi.-rpaTuuarrrrrgs
sidan och decentralisering
av organisationen, sager
Paul Moxnes.
Den beroendekultur han
upptackte ar inte unik for
bankerna i Norge pa 1980talet. Paul Moxnes tror att
den ar typisk for banker i
allmanhet, oavsett om de
Jigger i Sverige, Norge, Finland eller i USA.
Och det ar inte osannolikt
att sambanden han funnit
gar att overfora till andra
verksarnheter.
Finansmarknaden

Feagan ar om det finns liknande orsaker bakom den
berg och dalbana vi har pa
finansmarknaden idag? Paul
Moxnes har inga vetenskapliga belagg och viii egentligen
inte uttala sig. Men det £inns

a-r-d-n---vy1515a~c-.-.---uc\":ra.-:n--p~-y-

ko Jogin.
Folksagor killa till visdom

Det har tagit mer an ett
halvar att fa till stand den
har intervjun. Paul Moxnes
besoker olika stader i Sverige och andra lander frekvent
och tiden ar hart uppbokad.
Men han tycks glomma
bade tid och rum nar han
pratar om det hans hjarta ar
uppfyllt av.
Vi sitter i ett litet rum inti!!
receptionen pa hotell August
Strindberg vid Tegnerlunden
i Stockholm. Han ar pa
besok med sin fru for att se
Kristina fran Duvemala.
Kultur och sarskilt folksagor tycker han ar en rik kalla till visdom. En mycket
battre kalla an den populara
managementlitteraturen.

rndon:fsupplevelser har

r "'det pa jobbet.

nationalekonomer som tror
att bankkrisens orsaker uteslutande £inns pa ett makroplan, vilket Paul Moxnes
forskning motsager. Sa vem
vet? Kanske kan man inte
bortse fran att det £inns liknande radslor, angest och
andra drivkrafter bakom
borsrasen, som vid de skandinaviska bankkriserna. Vi
vet ju att svangningar hanger samman med att manga
aktorer agerar pa ett liknande satt ungefar samtidigt.
Om tio ar hoppas Paul
Moxnes att hans son kan
svara pa fragan. Sonen ar
nationalekonom och haller

Sjalv anvander han sig av
norska folksagor for att trana studenterna i att bygga
goda organisationer, sadana
sagor som ofta handlar om
tre soner dar den yngsta ar
en dummerjons och maste ha goda medhjalpare for
att klara sig.
II

II

Det ska vara roligt!

Paul Moxnes ar verksam pa
Handelshogskolan BI i Oslo
och pa nyutnamnda Universitetet i Karlstad. Under mer
an 30 ar har han ii.gnat sig at
forskning kring larande i
arbetslivet och 1984 kom
boken Att Iara och utvecklas
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en bok som forresten
anvants flitigt pa svenska
universitetsutbildningar for
personalspecialister. Han
har forskat fram en ny typ
av pedagogik for att Jara ut
samverkan, gruppdynamik
och ledning.
Pedagogiken anvands i
kurser i organisationspsykologi for yrkesverksamma
inom bade privat och offentlig verksamhet i Norge och
provas nu for forsta gangen
i Sverige, pa Universitetet i
Karlstad.
Den gar ut pa att handla
forst och sedan fa utrymme
for massor av reflektion.
Lyssna och komma med forslag.
- Det ar forst efter handling du kanner vad du laser.
Du ska Iara dig vilka principer som ligger bakom, veta
vilka konsekvenser olika
tillvagagangssatt ger.
Sedan, sager han, ar det
viktigt att vara sig sjalv for
att Iara pa basta mojliga
satt. Och sa ska det vara
roligt att komma tillbaka pa
kursen nasta dag.
Det handlar om manniskors genuina drivkrafter.
Vad viii jag nu? Vad anvander jag mina kunskaper till?
Det handlar om livet

- Studenterna skriver dagbok efter varje undervisningsdag. Efter en tid far de
redigera dagbockerna och
lamna in dem sa vi kan satta
betyg, sager Paul Moxnes.
Han berattar om sina kurser pa sjungande norska, det
lyser i ogonen pa honom
och hela ansiktet ler, precis
som hans malsattning ar att
det ska gora pa studenterna.
Han viii se fler forvackrings-
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tioner dar manniskor brinner for sin uppgift, dar man
har kontakt med sitt genuina jag och tar ansvar for
sina handlingar.
Och kurserna har visat sig
vara kraftfulla. Det hander
att vissa personer bestammer sig for att saga upp sig
och soka ett annat arbete.
De upptacker att de har valmojligheter.
- Kurserna angar livet. Vi
integrerar liv och larobok.
Jag tror att det ar darfor de
ar sa populara, sager Paul
Moxnes.
Efterfragan pa kurserna
har blivit sa stor i Norge att
Paul Moxnes fatt utbilda
fem psykologer som nu
undervisar pa Handelshogskolan.
I Karlstad undervisar han
an sa lange pa fristaende kurser i psykologi. Han anvander sig av det organisationspsykologiprogram som han
har utvecklat.
Men det kan bli aktuellt
med en vidareutbildning i
samspel och ledning for
yrkesverksamma, da med
upptagning i hela Sverige.
Paul Moxnes havdar att
psykologiska faktorer alltid
har betydelse for det ekonomiska resultatet. Men det
gar inte att en gang for alla
sla fast vilka.
I en av tradition kreativ
och konkurrensutsatt verksamhet, ar det sakert £raga
om helt andra psykologiska
faktorer som paverkar rorelseresulta tet.
- Jag kan ju inte saga:
sluta med delegering, annars
kommer det att ga daligt.
Det har med varje enskild
situation och foretagskultur
att gora, sager Paul Moxnes.

bankkrisen visade det sig att
13 procent av de psykologiska variablerna var korrelerade med rorelseresultatet. Och
nar Paul Moxnes raknade in
mytologiska, djuppsykologiska, faktorer okade korrelationen med rorelseresultatet till 37 procent!
Vid den upptackten blev
han sa ivrig att han sprang
ut i korridorerna pa Handelshogskolan och ropade
efter mer anslag till fortsatt
forskning.
Han tycker inte att det ar
sarskilt egendomligt att bankerna i Sverige och Norge
visat sig ointresserade av
hans forskningsresultat.
- Psykologer blir inte
alskade av ekonomer och de
fiesta undrar val vad i hela
friden chefens och medarbetarnas barndomsupplevelser
har att gora med hur man
har det pa jobbet.
Men Paul Moxnes ar
hoppfull. Han sager att psykologi Jigger i tiden och att
allt fler forstar att den ar
viktig. Det marker han i
motet med sina elever fran
naringslivet.
- Det maste till en djupare
forstaelse av manniskor,
arbetsmiljo, organisation
och administrativa system
for att kunna gora nagonting at svangningarna eller
osakerheten i de ekonomiska resultaten.
- Den forskare som en
gang i framtiden lyckas integrera psykologi och ekonomi pa ett empiriskt och
overtygande satt kommer
att fa nobelpris i ekonomi,
sager Paul Moxnes.

Erica Sundin
erica.sundin@pi.se
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