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Psykologi ger battre foretagsanalyser, menar forskaren Paul Moxnes
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• Ekonomiska matetal ar
stillbilder. De sager fOga om
riktningen i fOretagens utveckling.
- Organisationskulturen ar
mer talande, fOrklarar Paul
Moxnes som samkort siffror
med psykologiska profiler.
Han ar psykologen som menar att
angest ar den viktigaste motom fi:ir
inllirning och personlig utveckling.
Och han menar att fi:iretag bor analysera inte bara sin ekonomiska stlill--ning utan aven vilka attityder och
drivkrafter som chefer och anstfillda
har.
Sadana "mjuka faktorer" ger en
bild av processema i fi:iretaget och
hur det reagerar pa fi:irandringar.
Paul Moxnes ar ett stort narnn inom nordisk organisationspsykologi.
Hans bok "Att Iara och utvecklas i arbetslivet" tick narmast bibelstatus pa
bankema i hemlandet Norge och i
bocker som "V ardagens angest" beskri ver han den goda angesten som
den kanske viktigaste faktom bakom
inllirning och personlig utveckling pa
jobbet.

Livet ar ett skadespel
Under 90-talet har han framst agnat
sig at manniskans djuproller. I "Hjfiltar, haxor och horor" berattar han om
viirt behov att kategorisera varandra:
ta som exempel skolklassen som alltid har sin clown, sin informelle ledare, sin "hora"och sin "prinsessa". I
olika grupper kan vi fa olika roller,
men vi kan inte fly bort ifran dem och de praglar oss alltid.
-Sjalv var jag clownen, fi:irloraren,
nar jag gick i skolan. Nar jag flyttade
ut pa landet och kom till en ny klass
' •· fi:irandrades allting pltitsligt. De nya
klasskompisama var imponerade
over attjag kom fran stan och att mina klader inte luktade godsel !
Miljoombytet gav Paul Moxnes
sjalvfOrtroende vid en kritisk tidpunkt. Det ar sakert manga svenskar
som upplevt samma sak - och att sadana rockader kan vara savfil positiva
som negativa.

I dag ar Moxnes nagot sa ovanligt
som en organisationsforskare som
vagrar att ta konsultuppdrag. Anbud
Jar inte ha saknats, hans bocker har
natt stor publik savfil i Sverige som
hemma i Norge.
- Tank om mina rad visar sig vara
fel? Det viii jag inte riskera, fOrklarar
han.
Men visst har akademikema en
viktig roll att fylla. Moxnes menar att
naringslivet lyssnar alldeles fi:ir
mycket pa konsulter som saljer enkla
Hisningar pa svara problem.
- Deras ideer ar bara slagord. De
framstaller "service management"
eller BPR som nagot fOr varje fi:iretag
i varje bransch. Detar inte sant. V arje
foretag maste analyseras i sitt sammanhang.
I Paul Moxnes senaste titel, "Psykologi och ekonomi", bygger han vidare pa sina teorier om vad det ar som
driver fram larande och personlig utveckling i organisationer. Nyheten ar
att han kopplat sadana psykologiska
faktorer till ekonomiska matetal for
att svara pa fragan vad det ar som gor
fOretag framgangsrika.

Kultur styr ekonomin
Slutsatsen: psykologin vager tyngre
an vad man hittills trott. Paul Moxnes
hittade starka samband mellan bankers organisationskultur och deras
framtida rorelseresultat.
Teorin bygger pa grundliga undersokningar av norska sparbanker fran
tidigt 80-tal fram till bankkrisen i slutet av samma decennium.
Det var en spannande tid- efter artionden i allmannyttans tjanst drevs
bankema mot en stOrre affiirsmassighet. I bankchefemas ena ora viskade
politikema, i det andra media och
konsulter. Budskapet: vaga mer.
- Man kan saga att de var som en
tiskeflotta som lange tvingats ligga
vid kaj, sager Paul Moxnes.
- De skulle ut och soka nya vagar.
Men nar avregleringen vfil kom och
fi:irtojningama lossade for alla likvfil
at sarnma hfill! Och de tiskade pa
sarnma smile.
- De var vana vid att alltid vilja vara till lags. Politikema tick nog mer
gehor fi:ir sitt ta! om "modigare" banker an vad de hade hoppats pa.
Odets ironi var att bankema varit
medvetna om sin undfallande organisationskultur - de hade till och med
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"De fasclnerar mlg, men Jag undvlker dem garna
sjalv" sager Paul Moxnes som helstjobbar pa dlstans. Foto: Johanna Hanno

motarbetat den. En ung generation
"gamblers" hade s!appts in. Och de
mest fOrandringsbenagna bankema
gick pa de grovsta nitlottema.
- De som fortfarande hade kvar sin
identitet fOljde sina bromsande instinkter och sa att "vi kan viirt jobb, vi
kan kredithantering".
Paul Moxnes analys av de norska
bankema ar brutal, men anda har
manga i branschen bekriiftat den.

- Eftersom boken beskriver en tio iir
gammal situation kan de ju saga: det
gallerinte rnig. Bankema verkarfortfarande sakna inlamingskultur.
-Jag vet inte om samma kulturradde i den svenska bankvarlden, fortsatter han. Det vore ocksa intressant
att se vad dagens snabba fOrandringar
bland bankema betyder. Ar de ocksa
bara "pa ytan" som fallet var under iittiotalet?

AKTUELL: Norsk organlsatlonspsykolog med ny bok.
ALDER:49ar
BOR: Med fru och tva ham I
Oslo
BOCKER (pa svenska): "Angest och arbetsmlljo" 1981,
"Hjaltar, haxor och horor"
1994, "Att Iara och utvecklas
I arbetsmlljon" 1995, "Vardagens angest" 1996 och "Psykologl och ekonoml" 1997.

JamfOrelsen med svenskt bankliv
haller ganska val. Aven svenska banker hetsades att bli mer offensiva,
samtidigt som man vagrade lyssna pa
viktiga erfarenheter. I Norge slog krisen tre iir tidigare an i Sverige.
- Jag skrev ett brev till den svenska
sparbankschefen om min forskning,
men ban svarade aldrig. De var nog
inte intresserade...
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