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Banker tjanade pa
att delegera ansvaret
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Det psykiska arbetsklimatet paverkar foretagsvinsten.
Det visar Paul Moxnes, professor
i psykologi vid Norges handelshogskola, i en studie av den norska bankkrisen. Den intraffade nagra ar tore
den svenska.

u har vi i 10-15 ar sagt att "det
goda arbetet': med mangkunniga
anstallda som delar pa ansvaret i mal'tyrda arbetslag, ocksa ar lOnsamt.
Da kommer en norsk professor
och bgger sig i.
- Nei, sager han.ikke alltid. Under
den riorska bankkrisen var det de
banker som kannetecknades av bydkrati som forlorade minst. Men det
var ju ocksa en egendomlig tid.
Annat i hans studie kanner vi
garna igen:
- I banker dar folk kande sig ansvariga fick man ett posirivt resultac.
Pi sikt.
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Sallan ser man tunga statistiska kopplingar mellan arbetsklimatet i ett foretag och foretagets verkliga resultat.
Men nu finns av en lycklig slump en
sadan koppling.
- Vi hade jatretur, sager den norske psykologiprofessorn Paul Moxnes

''Bankerna-var helt enkelt inte tillrackligt mogna fir den frihet och
detokadeansvar de fick nar bankvasendefavreglerades."

Paul Moxnes har fun nit starka samband mellan psykologiskt klimat och ekonomiskt resultat.

kontor och hur de tog sig genom krisen, ekonomiskt sett.
Paul Moxnes och hans medarbetare fick namligen tillgang till alla kontorens arsresultat 1985-89.
- Inte for att vi trodde att vi skulle hitta nagra samband. Sambandet,
om det fanns. borde vara sa komplext,
forvanskat av tillfalligheter och utplattat av matfel att det inte skulle visa
sig i statistiken. Det trodde vi. Men
sjalva mojligheten att gi:ira studien
pockade starkt nog for att vi skulle
prova. Och vi fann i:iverraskande starka samband mellan faktorer i bankernas psykiska klimar och ri:irelseresultaten.
car han lite grann
udden ur sina egna resulcat.
- Sambanden gallde dar och da,
sager han. Det ar inte sakert att de gar
ate generalisera till har och nu. Vi hoppas allt mindre pa att resultat frill en
tid och situation ska ga att i:iverfora till
en annan.

I samma andetag

om den norska bankkrisen under
aren 1985-89.
- Krisen kom sedan vi 1984 kartlagt arbetsklimatet for de anstallda i 22
norska sparbankers over r20 kontor.
Det medgav att vi kunde !eta efi:er
samband mellan klimatet pa olika
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Trots sina reservationer ger Paul
Moxnes nagra tunga svar pa fragan om
nar och hur god arbecsmiljo lonar sig.
Bast rorelseresultat (storre vinst an
andra eller lagre forlust) fick de konror dar de anstallda placerade banken
lagt pa skalan av nytankande och att
nytankande beli:inas. Det ar ganska
sjalvklart: nytankandet besrod ju de
foljande aren i att folja alla andra som
ocksa tankte nytt, dvs lanade ut utan
gamla tiders krav pa forsiktighet och
sakerhet.
- Det var de banker som inte kapade forti:ijningarna som det gick bast
for, sager Paul Moxnes. De som inte
forsi:ikte anpassa sig, forandra sig, Iara
sig nagot nytt. Bankerna var helt enkelt inte tillrackligt mogna for den
frihet och det i:ikade ansvar de fick nar
bankvasendet avreglerades.
- Det ar troligen ocksa darfor som
modern organisation, med arbetsrotation och lagarbete, inte paverkade

forts
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kontorens rorelseresultat. Pa 80-talet
var bankerna fortfarande barn som
behovde ledning mifdn. Styrning,
inte frihet, var ekonomiskt sett det
riktiga for bankerna under den har
ti den.
trevligare past:lenden att
minnas fran hans undcrsokning: fran
och med det tredje krisaret ar ansvarsdelegering den allra framsta positiva faktorn nar det giller bankernas
ekonomiska resultat. Nar vi alltsa
bortser fran om bankerna i utgangsskedet horde rill de samre eller battre
sa verkar delegeringen som den ska.
Den skapar tillvaxr, och ar p;1 sikt bra
for forgansten.
Del finns dock

s.exuella

Och de bankkontor som hade ansrallda med i ledningsorganen klarade
sig battre ~in andra det sista krisarer,
nar man !art sig av de foregaende aren.
De samband Paul Moxnes funnit
borde bankchefer naturligtvis kasta
sig over. Karl'n berattar visserligen
inte om vad som skapar ekonomisk
framgang, men vad som bromsade
ned- och undergang de ;'\ren norska
banker forlorade 56 miljarder kronor
och norska Staten maste ga in SOm
~igare till 60 procent av landets totala
bankvasende.
Anda har hans bok om psykologi
och ekonomi salt i bara 600 exemplar
hemma i Norge. Det kan bero pa att
han ime bjuder ut nigra enkla slagord

sarskilt sarbara, sager JamO Lena Svenaeus.
Det kan innebara att deras psykologiska och juridiska status ar Jag och
att det ses som mindre riskabelt att
trakassera dem. Ofi:a ror det sig om
unga flickor pa sina forsta jobb.
Antalet aruniiningar ar hittiils lagt,
hogst tio per ar, men JamO :s jurister tar
manga forfulgningar om sexuella trakasserier.

Nargangna. blickar
och raa skamt
Har ar nagra exempel pa sexue~a trakasserier som vardpersonal i· bstergotland utsatts for:
~

Kvinnors erfarenheter:

Tillfalligt anstallda
rakar mest illa ut
Tillfalligt anstillda, praktikanter och
inhyrd arbetskraft verkar lopa storre
risk an andra att raka ut for sexuella
trakasserier pa arbetsplatsen. Det konstateras i JamO:s nya handbok om
sexuella trakasserier.
- De har grupperna ar utan riktigt
faste pa arbetsmarknaden och darfor
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• Att bli intr.ingd i ett horn och inte
kunna komma ut utan fysisk kontakt.
• Fa narglngna blickar i bluslinningen.
• Fa. sin pojkvan beskriven som "din
knullkompis".
• Pa :fragan "ska jag lagga upp brodet?" Ia. svaret "nej, lagg upp dig sja.Jv
i stillet".
• Raka ut for flasanden och pussar
i nacken.
• Samtal dar motparten alltid star patrangande nara.
Mans erfarenheter:

• Mycket grova skamt: "Ar det din tur
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om hur man ledarskapsmassigt garderar sig mot forluster.
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oversatt och gett
ut hans bok,sa att ocksa svenska bankdirektorer kan la ta bli att lasa den.
Det borde de inte. Den berattar
vad som kan vara de tunga faktorerna.
i samspelet mellan psykologi och ekonomi. Men inga enkla rad.
- Sadana kan jag inte ge. ;vlen till
alla med intresse for sambanden mellan psykiskt arbetsklimat och rorelseresultat. kan jag saga att de ~ir fler och
starkare an vi hittills trott.
- Jag kan pa sin hojd saga till bankdirekti:irerna att psykologin ~ir \·iktig.
Nu har Raben Prisma

Jan Enqvist

att tvatta Emma nu. da blir du dl kat?"
•En arbetskamrat drar upp blusen och
visar brosten.
• Arbetskamrater som sprider rykten
bland patienterna att nagon ar homosexuell.
Exemplen kommer ur en enkat
som genomforts hos landstinger i Ostergotland, redovisade i JamO:s tidning Jamsides.

Hoppas over· hell
i jamstalldhetsplanen
Den nast vanligaste bristen i jamstilldhetsplaner ar att fragan om sexuella trakasserier pa arbetsplatsen
overhuvudtaget inte tas upp (den
vanligaste ar att det saknas lonekartlaggning).
Svenska arbetsgivare ar enligt lagen
skyldiga att forebygga och motverka
sexuella trakasserier. Det finns dock
ingen pafoljd for den som inte gor
det.
EU-kommissionen har nyligen
kritiserat Sverige for att lagstiftningen ar for dilig. Aven JamO har tidigare papekat att arbetsgivarens ansvar
borde forstarkas och nagon form av
pafoljd inforas.
Den svenska jamsta.!ldhetslagens
paragrater om sexuella trakasserier
kommer att ses over under 1997.
Ann Patma/nieks
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