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Tillit i finans
Kundene har ikke tillit til bank og finans. Hvorfor?

Keynes (1883–1946) minnet oss 
imidlertid om at det praktiske 
livs menn ofte er «slaver av en 
eller annen avdød økonom». La 
oss derfor holde oss til døde 
økonomer litt til, slik at vi ser 
tankeslaveriet klarere.

I 1970 skrev Milton Friedman 
(1938–2006) en artikkel i The New 
York Times med tittelen «The 
Social Responsibility of Business 
is to Increase its Profits». Her slo 
Friedman fast at forretnings-
menn som tok andre hensyn enn 
profittmaksimering, «forkynte 
ren og skjær sosialisme».

Mens Adam Smith også skrev 
bøker som «Moralske følelser» – 
vokste det i miljøer rundt 
Friedman & Co. frem en tankeret-
ning hvor egoismen ble dyrket. 
Friedman, som fikk nobelprisen i 
økonomi seks år etter NYT-artik-

Dette er en idé som er blitt tapt 
i det smale, kortsiktige fokus i 
kapitalmarkedene og i mye 
ledelsesfilosofi. Profitt som 
involverer et sosialt formål, 
representerer en høyere form 
for kapitalisme», skriver den 
«nye» Porter.

I april i år ga Philip Kotler, en 
ledelsesteoretiker med like 
stort nedslagsfelt som Porter, 
ut en bok med tittelen «Con-
fronting Capitalism». Boken er 
en kritikk av trekk i det 
moderne kapitalistiske 
systemet.

Både Porters og Kotlers valg 
av tema kan tolkes som at to av 
verdens nålevende og mest inn-
flytelsesrike tenkere innenfor 
ledelsesfaget søker etter ny 
inspirasjon for en bedre 
kapitalisme i kjølvannet av det 
siste tiårets erfaringer. Hvis 
man er optimistisk, ser man i 
Porter, Kotler, De Cremer og 
andre kimen til et annerledes, 
men høyere økonomifag – og 
dermed veien til et rikere liv.

Adam Smith foreslo for 240 
år siden å ikke basere økono-
misk virksomhet på godhet. I 
den nye liberalismen ble det 
argumentert for å fjerne verdier 
og moral fullstendig, og i stedet 
dyrke selviskheten og foreta-
kets profitt. I slik jord visner 
godheten. I bank og finans har 
man vært flink til å praktisere 
ren nyliberalisme.

Den som neglisjerer 
godheten, sitter kanskje igjen 
med en god slump profitt i 
egen lomme – men tillit kan 
han se langt etter.

Trym Riksen, leder av strategisk 
og taktisk allokering i Formues-
forvaltning

kelen, var nyliberalismens 
faglige frontfigur, men det var 
nok forfatteren og filosofen Ayn 
Rand (1905–1982) som fikk mest 
utbredelse; hun solgte millioner 
av bøker – og er fortsatt på 
bestselgerlistene – med titler som 
«The Virtue of Selfishness»; 
selviskheten som dyd.

«Kapitalisme og altruisme er 
inkompatible», slo Rand fast.

La oss gå over til nålevende 
økonomer. I en artikkel i Harvard 
Business Review i 2011, med 
tittelen «Creating Shared 
Valued», åpenbarer det seg en 
nyorientering hos strategi- og 
ledelsesguruen Michael Porter:

«Foretakenes formål må 
omdefineres som det å skape 
felles verdier [eng.: creating 
shared value], ikke bare profitt 
alene […] All profitt er ikke lik. 

V
ellykket interaksjon 
mellom mennesker 
er avhengig av tillit. 
Spesielt i spørsmål 
som har med 
andres penger å 

gjøre, bør tilliten være på plass. 
Derfor er det tankevekkende at 
banker og kapitalforvaltere ligger 
langt nede på målinger som 
Norsk Kundebarometer. Tillits-
svikten er imidlertid ikke et 
særnorsk fenomen.

I mars i år skrev Cambridge-
professor David De Cremer en 
artikkel i Harvard Business 
Review med tittelen «Why Our 
Trust in Banks Hasn’t Been 
Restored»; hvorfor har ikke 
tilliten til bankene kommet 
tilbake?

For å kunne svare på spørsmå-
let må vi kjenne kildene til tillit. 
Mayer, Davis og Schorman (1995) 

redegjør for tre kilder til tillit, 
nemlig kompetanse, ærlighet 
(integritet) og godhet. Ifølge De 
Cremer (2015) har finansbran-
sjen fokusert mye på kompe-
tanse og ærlighet.

«Godhet er imidlertid ikke – 
hvis i det hele tatt – et tema», 
skriver De Cremer; men er det så 
rart at godhet er ute av ligningen?

I 1776 publiserte Adam Smith 
(1723–1790) verket «Nasjonenes 
velstand»:

«Det er ikke ut fra slakterens, 
ølbryggerens eller bakerens 
godhet at vi venter å få mat på 
bordet, men fordi det er i deres 
egeninteresse at vi får det», 
skrev Smith, som gjerne regnes 
som økonomifagets grunnlegger.

Du synes kanskje det er rart at 
jeg bruker et 240 år gammelt 
sitat. Avdøde John Maynard 

Milton Friedman fikk nobelprisen i økonomi og var nyliberalismens faglige frontfigurd.   
Foto:  Jon Freilich/ Bloomberg News.
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Enkelt valg 
TTIP-avtalen ser ikke ut til å bli 
det grandiose prosjektet EU og 
USA hadde håpet på da forhand-
lingene om avtalen startet for to 
år siden. En foreløpig avstem-
ming i Europaparlamentet ble 
avbrutt forrige uke. «Det var lurt 
å utsette avstemmingen, fordi vi 
hadde nok tapt», var den 
bemerkelsesverdige kommenta-
ren fra TTIP-tilhenger og leder 
for Sosialdemokratene i Europa-
parlamentet Gianni Pittella.

I Norge har regjeringen valgt å 
støtte TTIP helhjertet og ønsker 
tilslutning. DNs Kjetil Wieds-
wangs skriver i sin kommentar 
12. juni at vi står overfor et 
vanskelig dilemma. Tilslutter vi 
oss TTIP trues matindustrien i 
Norge. Fiskeindustrien blir 
skadelidende hvis vi står 
utenfor.

Omstilling er 
ikke nyttårs-
forsett
DNs kommentator Eva Grinde 
hevder at omstillingsevne ikke er 
en kompetanse, men en hold-
ning. Der tar hun feil. 

La oss bruke nyttårsforsetter 
som et eksempel. På nyttårsaften 
har alle endringsvilje: Alle skal 
stumpe røyken, alle skal trene 
mer. Men i februar er det 
endringsdyktigheten som har 
skilt klinten fra hveten.

Når jeg sier at fremtidens 
drømmearbeider besitter en 
fundamental omstillingsevne, 
snakker jeg altså ikke om 
holdning – men om evne. 

To viktige fakta som viser 
hvorfor omstilling i Norge krever 
evne, ikke bare innstilling: 

l Mer enn hver fjerde NHO-
bedrift vil redusere investerin-
gene fremover. På samme tid 
ifjor var det to av ti.
l Oljeinvesteringene har falt 
med mer enn ti prosent siden 
toppen mot slutten av 2013. 

Kombinert med en teknologisk 
utvikling som ikke bare går 
raskere (som Grinde skriver), men 
også langt dypere inn i arbeidsli-

vet enn før, tegner det seg et 
bilde av behovet for å omstille: 
Vi trenger nye arbeidsplasser. 
Men jobber kommer ikke av seg 
selv. Jobber må skapes og 
besettes av folk som hele livet 
kan ha gjort noe annet enn det 
de skal gjøre fremover. 

Holdningen til at vi trenger 
omstilling er tilstede i Norge. Det 
har Grinde rett i. Det har 
imidlertid skortet på gjennomfø-
ringen. Det er det vi nå må innse. 

Vi må allerede nå endre 
kompetansen i arbeidsstokken. 
Omstillingsevne kan læres både 
i bedrifter og i utdanningssyste-
met. Som arbeidstager må du 
ikke elske det (holdning), men 
du må håndtere det (kompe-
tanse). Hvis ikke mister du 
jobben. Og Norge mister 
konkurransekraft. 

Kristin Skogen Lund, administre-
rende direktør i NHO

Men valget er enkelt. Ifølge 
NUPI vil fiskeindustrien tape 
mindre enn én prosent av all 
fiskeeksport på grunn av økt 
konkurranse. Det utgjør altså 
mindre enn én promille av all vår 
eksport, eller 0,22 promille av 
fastlandseksporten.

Norge har en langt mer åpen 
økonomi enn EU og USA og er 
godt rustet. Men EU må tenke 
seg om hvorvidt økt konkur-
ranse, økt press på lønninger og 
mindre handel mellom EU-land 
er løsningen på den økonomiske 
krisen de er i nå.

Matindustrien har en produk-
sjonsverdi på 140 milliarder og 
gir 90.000 arbeidsplasser. Dette 
skal ofres fordi vi skal være med 
i TTIP-selskapet. Å stå utenfor er 
en god idé.

Petter Slaatrem Titland, leder i 
Attac 
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Omstillingshypen
Nei, omstillingsevne er ikke en kompetanse. Det er en holdning 
de fleste utvikler når kassen nærmer seg bunnskrapt.

Følelsen av at arbeidslivet endrer seg fortere og fortere er neppe særlig ny. Her Charlie Chaplin i filmen «Modern Times» fra 1936. Foto: United Artists/NTB Scanpix

Omstillingshypen 
kan ses som et 
symptom på sjefer 
i villrede

«E
n funda-
mental 
kompe-
tanse blir 
omstil-
lingsevne i 

seg selv», sier NHO-sjef Kristin 
Skogen Lund i en artikkel der 
Aftenposten spør sjefer hva 
som er fremtidens drømme-
medarbeider. Det høres fint og 
tidsriktig ut. Det har i grunnen 
hørtes fint og tidsriktig ut helt 
siden den industrielle revolu-
sjon, da «alt-forandrer-seg-så-
utrolig-mye-fortere-enn-før»-
følelsen trolig for alvor slo rot i 
arbeidslivet. I dotcom-perio-
den for 15–20 år siden var det 
heller ikke snakk om stort 
annet. Frasen «forandring er 
det eneste som er konstant» 
har vært slagord nummer en i 
en årrekke. Forandring – og 
dette slagordet – er det eneste 
som er konstant.

Kjartan Slette (36) sier til 
Aftenposten at «verden er så 
omskiftelig at man hele tiden 
må være omstillingsklare og 
tilpasningsdyktige.» (Har de 
lest de samme bloggene – alle 
sammen?) Han er leder og 
partner i teknologibedriften 
Unacast. Han mener at i 

kloke hoder skaper ikke noe 
mellom to faste klokkeslett, et 
cetera.

Dette er velkjent gründer-
lingo. Det høres dessuten ut som 
et temmelig presist bilde på 
oppstartsfirmaet «Pied Piper» i 
HBOs humorserie «Silicon 
Valley», og i og for seg alle andre 
teknologibedrifter i oppstartsfa-
sen bestående av en gjeng unge 
menn som ikke har etablert seg 
med familie enda. Sikkert mye 
bra med slike faser, men 
organisasjonsprinsippene er 
neppe overførbare til alle 
organisasjoner uansett størrelse, 
virke og livsfaser.  

Slette innrømmer at å 
organisere seg så fremtidsrettet 
som hans firma gjør er krevende: 
«fordi man har intuitiv angst for 
uroen det skaper å åpne helt 
opp.» Det er ikke krystallklart 
hva han mener med dette. Men 
det høres like mye ut som 
forventninger til medlemmene i 
en sekt, som rimelige krav på en 
arbeidsplass. 

Nå er det ikke til å undres over 
at sjefers våte drøm er å dispo-
nere over høykompetente 
energibunter uten egne menin-
ger. Problemet er bare at 
formbare genier kommer ikke på 

endring og usikkerhet til «det 
eneste konstante», til et mål i 
seg selv. Men det er her de står i 
fare for å forregne seg. Flinke 
fagfolk og eksperter på høyt 
nivå vil alltid lete etter jobber 
der de kan fordype og konsen-
trere seg, bidra og bruke sine 
fagkunnskaper til egen 
utvikling og bedriftens beste. 
Det er neppe endringer og 
omstillinger i seg selv som 
trigger de mest kompetente fol-
kene på arbeidsmarkedet. 
Tvert om vil det trolig være 
arbeidsgivere som midt oppi 
den konstante endringen tilbyr 
forutsigbarhet og trygghet, 
som vil vinne kampen om 
talentene fremover. Det er fordi 
talenter er som mennesker 
flest. De yter bedre jo mindre 
kaos, usikkerhet, multitasking 
og uklare rammer de må bale 
med i hverdagen.

Men av og til skjønner de 
oppegående menneskene du 
gjerne vil ha som ansatte at her 
gjelder det å fornye seg. Det er 
ikke fordi du har dyrket en 
omstillings- og åpenhetsideo-
logi ut i det absurde. Men fordi 
det er nødvendig. 

eva.grinde@dn.no

dusinet. De har en lei tendens til 
tenke selv. 

Ifølge Global Employee and 
Leadership Index (GELx) som 
DN omtaler i dag er det vanskeli-
gere å få folk med høy utdan-
nelse til å bli med på endringer 
enn de med lav utdannelse. Det 
er neppe fordi personlighetstrek-
ket rigiditet sitter på samme gen 
som tilbøyeligheten til å utdanne 
seg. Det er heller ikke fordi folk 
med lav utdannelse skårer 
gjennomgående høyere enn 
andre på egenskapen «åpenhet 
for nye ideer». Det handler 
snarere om makt og posisjon. 
Folk med lavere utdannelse har 
investert mindre i egen kompe-
tanse og yrkesidentitet, og er 
dessuten mer utrygge i arbeids-
markedet. Dermed har de mer å 
tape på å opponere mot ledelsen. 

En evne som foredles 
gjennom høyere utdannelse er 
evne til kritisk tenkning. Som for 
eksempel å gjennomskue sjefer 
med panisk hang til endringer. 
Omstillingshypen kan ses som et 
symptom på sjefer i villrede. De 
vet ikke hvilken vei vinden 
blåser og hvor det vil være 
penger å tjene i fremtiden. 
Usikkerhet er ubehagelig. Den 
fiffige løsningen er å gjøre 

Endelig 
 mandag
Eva Grinde

fremtiden vil grensen mellom 
«meg som privatperson og meg 
som arbeidstager vil viskes ut». I 
Unacast finnes ikke ansatte, men 
venner og medarbeidere. 
Kontoret er som et hjem der man 
kan komme og gå som man vil, 
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