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– I hele mitt yrkesaktive liv har jeg fått høre at 
jeg må bli bedre på small talk.

Kristin Clemet blir helt taus et øyeblikk.
Hun har liten sans for å prate i korridorene. Lederen 

for tenketanken Civita foretrekker nettopp det; å tenke 
og arbeide. Hun sludrer lite på telefonen og er med åre-
ne blitt berømt for å kommunisere mye over epost. Lan-
ge møter skyr hun som pesten.

– Jeg tror ikke jeg er innesluttet, men jeg jobber nok 
ofte mer alene, og henter inspirasjon hos meg selv mer 
enn en del medarbeidere kanskje skulle ønske. Trenden 
er jo at man skal være utadvendt og sosial også mens 
man er på jobb, men det har aldri vært min sterkeste side. 
Jeg liker å jobbe når jeg jobber, og jeg liker å jobbe alene.

De introvertes styrke. Forfatter Susan Cain står 
på podiet foran en full sal av tilhørere og forteller om 
den gangen hun som barn dro på sommerleir og hadde 
sett frem til en stille sommer med boklesning. Cain får 
salen til å humre høyt når hun beskriver hvordan alle 
ungene måtte rope sommerleirens slagord, hentet fra 
baseballverdenens cheerleadere:

«R-O-W-D-I-E, that’s the way we spell ROWDY!». Noe 
som betyr utagerende, full, vill.

Niårige Susan Cain skjønte ikke hvorfor barna skul-
le oppføre seg utagerende. Eller hvorfor de måtte stave 
ordet feil. Senere prøvde hun å lese bøkene sine, men ble 
raskt irettesatt av en av de kuleste jentene. Hun gjor-
de et nytt forsøk, men da kom en av de leiransatte bort 
til henne og snakket om «camp spirit» og hvordan alle 
burde jobbe for å bli mer utadvendt. Bøkene ble liggen-
de under sengen resten av sommeren. 

Fra podiet forteller Cain videre om hvordan hun i 
ungdomstiden jobbet målrettet for å bli mer utadvendt. 
Hun ble advokat, ikk jobb på Wall Street og tvang seg 
selv til å oppsøke bråkete barer når hun egentlig ville 
spise en fredelig middag med venner.

I år ga hun ut «Quiet: The Power of Introverts In a 
World That Can’t Stop Talking». Cain tar leseren med 

på en reise i skolesystemet, på arbeidsplassen, på Wall 
Street, i kirken og i det sosiale liv. Telefonen har ikke 
stått stille. «Quiet» gikk rett på bestselgerlistene i USA.

– Dette er mer enn en bok for meg. Det er mitt livs 
oppdrag. Samfunnet vårt favoriserer de ekstroverte, 
gjennom stadig lere krav til å være sosial og utadvendt, 
gjennom åpne landskap i arbeidslivet og gruppetenk-
ning i skolen. Det er fryktelig slitsomt for de introverte, 
men det viktigste er at samfunnet går glipp av en masse 
kompetanse, sier Susan Cain.

PRATSOM PÅ FEST. Med årene har Kristin Clemet 
skjønt at det er begrenset hvor utadvendt hun klarer å 
bli som leder.

– Jeg har tatt lere ledertester gjennom årene, og de 
viser overraskende stabile trekk. Jeg ble ørlite grann 
«snillere» av å få barn, ellers er jeg som jeg alltid har 
vært.

På fest er hun imidlertid veldig pratsom. Clemet hen-
ter inspirasjon fra andre mennesker og elsker å disku-
tere nye ideer. De får hun ofte, gjerne når hun går tur i 
marka, diskuterer med andre eller leser en interessant 
bok.

– Jeg har mange venner og en stor familie, så jeg er 
veldig sjelden helt alene. Men jeg har nok et behov for å 
kunne være stille og alene, også når jeg er sammen med 
andre.

Clemet har et annet introvert trekk, nemlig det at 
hun aldri klarer å la være å bekymre seg.

– Vi har hatt diskusjoner på jobben om mine bekym-
ringer. Yngre kolleger mener jeg burde være mer i stand 
til å glede meg over fremgang, ikke hele tiden bekymre 
meg over det som kan gå galt. Men da svarer jeg at jeg 
tror det er viktig at jeg får lov til å bekymre meg. Jeg har 
ikke lovet dem noen stor forbedring.

 
KRAV. Hodejeger Gro Møllerstad synes det kan være 
grunn til å relektere rundt de stadige kravene til at 
ledere må være utadvendte.

TEKST KRISTINE HOVDA FOTO HAMPUS LUNDGREN

Oslo

Utadvendt, sosial og samarbeidsvillig er  
blitt hedersord i skole og arbeidsliv. Men 
noen tenker best når de får være i fred.

▶ Begrepet introver-
sjon ble først introdusert 
av Carl Jung i 1921, og 
regnes nå av de leste 
forskere som et stabilt 
personlighetstrekk. 
Graden av introversjon 
eller ekstraversjon 
bestemmes av hvor man 
henter energi. En klassisk 
introvert vil foretrekke å 
jobbe alene fremfor 
gruppearbeid, motiveres 
av gleden i selve arbei-
det, foretrekke få, men 
nære vennskap, unngå 
spenningsfylte eller 

farefulle aktiviteter, 
tenke før hun snakker  
og generelt være mer 
bekymret enn en 
ekstrovert person. 
▶ Kjente ledere med 
introverte trekk: Bill 
Gates, Warren Bufett, 
Andrea Jung, Katherine 
Graham, Mor Teresa, 
Mahatma Gandhi, 
Abraham Lincoln,  
Martin Luther King jr.  
og kanskje også 
 president Barack Obama.  

(Kilde: Ledercoach Jennifer 

B. Kahlweiler)

▶ Introversjon

Arbeidsliv

Susan Cain HOPPET AV. Susan Cain var 
advokat på Wall Street, men 
hoppet av karrieren for å skrive  
bok om introverte menneskers 
egenskaper. Boken er blitt en 
salgssuksess.

←
 susan cain

 «Quiet. the power of  

 introverts in a world  

 that can't stop talking» 

 Crown, 352 sider
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Jobber alene. Hun understreker at hun ikke er innesluttet. Men Kristin Clemet har 

med årene skjønt at det er grenser for hvor utadvendt hun klarer å være på jobb.
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– Det å være utadvendt går igjen som et krav i nesten 
alle utlysninger. Tenk deg om – hvor mange stillingsan-
nonser etterlyser innadvendte medarbeidere?

Hun venter ikke på svar.
– Utadvendt er blitt et slags mantra. De leste av oss er 

litt av begge deler, avhengig av situasjon og miljø. Veldig 
mange jobber krever faktisk at du sitter og konsentre-
rer deg lenge om gangen, uten for mye ytre stimuli. Da 
er det ikke sikkert at utadvendthet er den viktigste per-
sonlige egenskapen man skal lete etter, sier Møllerstad.

Hun rister på hodet over de absolutte kravene til 
pratsomme, teamorienterte og sosiale ansatte. Også til 
sjefer.

– Det er en etablert sannhet at ledere må være utad-
vendte av legning. Det er mange suksessfylte bedrifter 
og organisasjoner som har ledere som sikkert vil karak-
terisere seg selv som mer introverte. Én ting er hvor-
dan du er skrudd sammen fra naturens side, noe annet 
er hvordan du kan opptre som utadvendt i gitte situa-
sjoner fordi du bruker din intelligens og erfaring som 
leder, sier Møllerstad.

Det er også konklusjonen i boken «From Good To Gre-
at» (2001), en studie av lederskap i bransjer preget av 
store omstillinger. Den har solgt 11 millioner eksem-
plarer verden over. De aller dyktigste lederne er først 
og fremst 100 prosent dedikert til bedriften, kombinert 
med en uvanlig ydmykhet på egne vegne. Personlig ego 
og økonomisk suksess er underordnet prosjektet å få 
irmaet opp og frem. Mange av disse lederne beskrives 
som sære, introverte, direkte og ikke spesielt omgjenge-
lige. Bill Gates og Warren Bufett er to eksempler.

Lederens ideelle plassering mellom introvert og 
ekstrovert avhenger av hvilke typer ansatte han eller 
hun skal lede. Francesca Gino ved Harvard Business 
School publiserte i 2010 en forskningsrapport om dette. 
Ledere i bedrifter med passive ansatte bør være ekstro-
verte, entusiastiske og i stand til å motivere de ansatte. 
Ledere i bedrifter med proaktive ansatte bør være mer 
introverte, slik at de ikke tar for mye plass i idéutvik-
ling og gjennomføring. Kreative ansatte tenker best når 
lederen holder seg mer i bakgrunnen, konkluderte Gino.

Det samme mener Jennifer B. Kahlweiler, toppleder-
coach og forfatter av boken «The Introverted Leader: 
Building On Your Quiet Strength». Kahlweiler skriver at 
introverte ledere er dyktige på én til én-interaksjon, de 
lytter og stiller gode spørsmål, de tilrettelegger, er roli-
ge og relekterende. Og det er viktig i møte med den nye 
generasjonen arbeidstagere, som er kreative og energis-
ke, men også lyktige i sin relasjon med arbeidsplassen.

Valgfrihet. I Microsofts hovedkontorer like uten-
for Helsinki har det i et halvt år rådet en opprømt stem-
ning. For mens diskusjonen i Norge stort sett dreier seg 
om åpent landskap versus egne kontorer, har innene 
kastet alt på sjøen og innredet bygningen etter et helt 
nytt prinsipp. Der de tidligere hadde fullstendig åpent 
landskap, har de nå fem forskjellige soner for støyni-
vå og kommunikasjon, der både introverte og ekstro-
verte skal kunne inne sitt foretrukne miljø. Her er det 
ingen faste plasser, og det er like tillatt å jobbe hjemme-
fra som på kontoret. Med et oppdatert system for vide-
okonferanser kan alle være tilgjengelige på møterom-
met med et tastetrykk.

– Vi kaller det «a new world of work». Vi vet at de 
ansatte er forskjellige og har forskjellige behov. Tanken 
er at alle skal kunne velge hvilke omgivelser som passer 
for akkurat dem, sier HR-ansvarlig Tytti Bergman.

Hun viser rundt i de fem arbeidsområdene kalt «The 
beach» for avslappet jobbing med musikk i bakgrun-

Patrik Pehrson, 
finanssjef i Microsoft 

Finland.

Tytti Bergman, 
HR-ansvarlig i  

Microsoft Finland.

nen; «The bistro», der man kan spise sammen og dis-
kutere ideer; The Marketplace», der det alltid er høy 
temperatur og god stemning; «The Nature Room», der 
man omgitt av frodige planter jobber stille alene eller i 
par, og kanskje mest interessant for de introverte; «The 
library», der det er forbudt å forstyrre.

– Her inne har vi atten kontorplasser hvor det ikke er 
lov til å ta telefonen eller snakke sammen. Da vi plan-
la omleggingen var det mange som etterspurte lere sli-
ke plasser med total stillhet. Nå ser vi at bare tre-ire av 
plassene blir brukt, sier Bergman.

Hun er selv en ekstrovert. Mange av medarbeiderne 
har allerede gjennomgått adferdstester for bedre å kun-
ne forstå hverandre styrker og svakheter. I løpet av høs-
ten skal alle etter planen være testet. I korridoren stø-
ter vi på sjef for teknisk support, Tia Ainola, en introvert 
sjef for en gruppe introverte ansatte.

– I begynnelsen var jeg skeptisk til ikke å ha min 
egen faste plass. Men nå setter jeg pris på det sosiale, 
som dette tilfeldige møtet med dere. I den gamle åpne 
landskapsløsningen ville jeg sittet ved pulten min og 
ikke møtt andre enn de jeg er vant til å se hver dag, sier 
hun.

Hun smiler.
– Men jeg sitter nok mer enn de leste i telefonavluk-

kene våre også.
I kafeteriaen sitter Patrik Pehrsson, inanssjef for 

Microsoft i Finland. En ekte introvert, klar og tydelig på 
alle tester.

– Jeg har vært nødt til å bli mer strukturert. Ikke bare 
må jeg planlegge hva jeg skal gjøre neste dag, men også 
hvor jeg skal være. Jeg blir mer efektiv på denne måten. 
Men det har tatt tid å venne seg til, sier han.

Pehrsson peker på lere fordeler ved den nye 
strukturen.

– Jeg møter stadig på folk fra andre avdelinger, og får 
innblikk i deres arbeidshverdag. Jeg kan ikke se noen 
ulemper. Før omleggingen hadde vi et rent åpent land-
skap. Det var ikke særlig bra. Jeg slet med å inne steder 
jeg kunne konsentrere meg. Nå kan jeg gå til biblioteket 
eller i et stillerom hvis jeg trenger ro. Men jeg øver meg 
på å være mer i fellesrommene.

Åpent landskap. – Det er veldig sosialt da.
Miljøansvarlig Fredrik Klaseie (14) ved Råholt ung-

domsskole på Eidsvoll står midt i fellesarealet til 8. 
trinn, hvor tre klasser har undervisning samtidig. I en 
klasse sitter medeleven Dawid Zachara (14) igjen, dømt 
til å lese i naturfagboken. På den andre siden av skille-
veggen har den andre klassen høylytte gjetteleker.

– Jeg liker godt hvordan vi har det. Men det er lett å 
bli distrahert, sånn som da dere kom inn nå, sier han 
med et skyldig smil.

I fellesrommet til 10. trinn står klasserommene enda 
tettere. Klaseie forteller om en medelev, som selv om 
hun hadde tysk som valgfag, lærte mest spansk, for-
di hennes tysklærer var lavmælt mens naboklassens 
spansklærer var høylytt. 

– Jeg opplever det samme hver torsdag, når vi har 
lesetime og naboklassen har spansk. Da er det ikke så 
lett å konsentrere seg om lesingen.

Rektor Stine Strøm er stort sett fornøyd med den 
åpne klasseromsløsningen. 

– Det er veldig nytt og int, og alle elevene blir godt 
kjent med hverandre. Men det kan nok bli endel støy, og 
derfor har vi ønsket oss skyvedører så vi kan være mer 
leksible når det gjelder arbeidsmåter og slikt. 

– Så dere har mye gruppearbeid og prosjekter? 
– Vi hadde en del av det i begynnelsen. Skolen leg-

tenk deg om – hvor mange  
stillingsannonser

etterlyser  
innadvendte

medarbeidere? 
gro møllerstad hodejeger

Stille protestStille protestStille protest

) Bill Gates,  Microsoft-grunnlegger. 

) Warren Buffett, finansmann og investor. 

) Andrea Jung, tidligere toppsjef i 
kosmetikkselskapet Avon.

) Katherine Graham, tidligere redaktør for 
Washington Post.

Introverte ledere er lyttende, tilretteleggende,  
rolige og reflekterende. De tar færre sjanser, er ydmyke 

og drives av en indre motivasjon.

1

43

2
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Introvert. I Microsofts hovedkontor utenfor Helsinki kan introverte og ekstroverte velge arbeidsmiljø fritt. 

Her i «The nature room» grubler en ansatt på et problem, mens praten går stille rundt ham. 

Ekstrovert. Hovedtyngden av de ansatte på markedsavdelingen er ekstroverte. De har ingen problemer 

med lange, tettsittende idémøter, og ender ofte opp med å jobbe sammen hele dagen. 
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) Åpent landskap. Råholt ungdomsskole på Eidsvoll er en såkalt baseskole uten vegger mellom klasserommene. 

Etter utallige klager om støy fra elever har skolen søkt om midler til skyvedører.  

Til venstre har den ene åttendeklassen naturfag, mens den andre har gjetteleker i norsktimen.

) stille krok. «Bussen» ble satt inn som rekreasjonsområde til elevene. Nå skal den jernes. De store hulrommene frakter støyen og forsterker den.

) Boks. Opprinnelig skulle all tavleundervisning foregå i det lukkede auditoriet i midten av fellesarealene. 

Men skolen er fylt til randen av elever, og auditoriet har ikke plass.

1

3 4

Stille protest
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ger veldig til rette for gruppe- og prosjektarbeid. Men 
vi oppdaget at læringsutbyttet ikke var så stort. 

Dum i grupper. Forskere ved University of California 
publiserte nylig en studie som viser at intelligensen svek-
kes når vi jobber i grupper. Testpersoner med en iq på 126 
ble plassert i grupper på fem. De skulle alle svare på spørs-
mål og komme med svarene samtidig. Resultatene viste 
at når testpersonene hele tiden ble sammenlignet med 
andre, presterte de dårligere enn om de hadde fått jobbe 
alene. De som presterte dårligst, hadde høy aktivitet i hjer-
nedelen som kalles amygdala, senteret for blant annet 
frykt. Introverte har generelt høyere aktivitet i amygdala 
enn ekstroverte, noe som kan forklare hvorfor deres behov 
for stimuli raskere blir mettet.

Og det kan forklare hvorfor introverte foretrekker å 
jobbe alene.

– Fremtidig forskning bør vies til å inne ut hva sam-
funnet egentlig fremelsker i konkurransepregede 
lærings- og arbeidsmiljøer, sier professor Reid Monta-
gue i en pressemelding, og stiller spørsmålet:

– Går vi for eksempel glipp av en stor andel mennes-
kelig talent ved å vektlegge konkurranse?

En annen undersøkelse kan forklare Montagues 
funn. Den tyske psykologen Hans Eysenck (1916-1997) 
utarbeidet en teori om at introverte mennesker har en 
annen type hjerne enn ekstroverte. Sistnevnte søker 
spenning og sosial aktivitet for å heve aktivitetsnivå-
et i amygdala, mens introverte unngår sosiale situasjo-
ner i et forsøk på å holde aktivitetsnivået på et mini-
mum. De trenger rett og slett mindre stimuli. Og de blir 
raskere overstimulert. Forskeren Jerome Kagan publi-
serte allerede i 1989 de første resultatene av lere lon-
gitunellstudier av 500 spedbarn. I laboratoriet på Har-
vard avspilte Kagan lydbånd med ulike stemmer, han 
sprakk ballonger foran dem og dinglet fargerike gjen-
stander foran øynene deres. Omtrent 20 prosent av bar-
na veivet med armer og ben og viste stor respons. 18 år 

senere fant Kagan at disse var blitt de mest introverte 
av dem alle. Hvorfor? Kagans teori er at introverte men-
nesker i realiteten er mer sensitive enn andre – og at 
deres introversjon er en måte å skjerme seg selv for en 
overdose av inntrykk.

Høysensitiv. – Det er ikke noe nytt for meg. Men det 
var ikke før ijor jeg ikk vite at det har et navn. Det var 
en aha-opplevelse.

Prest Per H. Andersen fra Stod i Nord-Trøndelag 
snakker rolig og lavmælt i telefonen. Ijor meldte han 
seg inn i Foreningen for høysensitive, en gruppe for 
dem som reagerer sterkere enn andre på inntrykk, 
enten de er fysiske, psykiske eller mentale. Foreningen 
støtter seg på arbeidet til den amerikanske psykologen 
Elaine Aron, som har arbeidet videre med Kagans funn 
og kommet frem til at rundt én av fem av oss er høysen-
sitive. To av tre av de høysensitive igjen er introverte. Så 
også Andersen.

– Jeg har hatt en utrygg oppvekst, med mange vonde 
ting som skjedde. Og jeg ble mobbet på skolen. Jeg har 
alltid tenkt at følsomheten min kommer av dette, men 
kanskje det egentlig er omvendt. At jeg ble mobbet for-
di de andre ungene så at jeg var annerledes. Jeg ble all-
tid veldig berørt av ting, og man skulle ikke gråte som 
gutt på 1950-tallet. Senere i livet har jeg alltid følt meg 
annerledes. 

Andersen er følsom også når det gjelder lyder, luk-
ter og synsinntrykk. Han inner stor glede i naturen, og 
bruker mye tid på hobbyfotografering. I yrket som prest 
har han fått god bruk for evnen til å merke stemninger 
i et rom. Han merker raskt hvis noen ikke har det bra. 
Sensitiviteten har også gjort at han har stor empati for 
andres lidelse.

– Noen ganger nesten for mye. Jeg må øve meg i å 
stenge av innimellom. Og ellers har jeg en kvote på hvor 
mye sosialt jeg tåler. Jeg trives nok best i små sammen-
komster med få mennesker. Store sammenkomster kan 
være artig, men etter en stund merker jeg at jeg blir 
oppbrukt.

De stille barna. – Baseskolen gjør det lettere å få 
venner. Det blir vanskeligere for de sjenerte barna å 
stikke seg vekk, og det blir vanskeligere for mobberne, 
sier rektor Stine Strøm. 

Norske pedagoger har begynt å interessere seg for de 
«stille barna»; sjenerte, sky, oversette og mistilpassede 
barn med sosial angst. Nesten gjennomgående omta-
les de også som introverte eller innadvendte. På Råholt 
ungdomsskole har arkitektene tenkt på de stille barna. 
Til og med skolegården er en lukket boble uten kroker. 

– Her blir alle sett hele tiden, sier hun.
Utdanningsdirektoratet har sluttet å bruke begre-

pet baseskoler, som følge av lere opphetede debat-
ter de senere årene. Nå heter det leksible skoleanlegg, 
og fremveksten av disse er en naturlig følge av Kunn-
skapsløftets mål om «å kunne oppnå og imøtekomme 
de pedagogiske føringene om en tilpasset og diferen-
siert opplæring samt opplæring i ulike elevgrupper». I 
Bergen har bystyret vedtatt at alle nye skoler skal byg-
ges med leksible arealer. I Skolebehovsplanen for Oslo 
heter det at «det vil være en målsetning å velge ler-
bruksareal fremfor spesialisert bruk ved rehabilitering 
eller nybygg». Norsk Lektorlag er en uttalt motstander 
av utviklingen. Førstelektor ved Universitetet i Stavan-
ger, Harald Høie, er full av agitasjon mot baseskolene.

– Man argumenterer med pedagogikk, men unnlater 
å fortelle om kontroll- og sparemotivet. Man snakker 
om metodefrihet etter Kunnskapsløftet, men med 

) God stemning. For Sara Skogli et det sosialt å 

gå på baseskole. Arbeidsro er det verre med.

) Bekymret. Miljøansvarlig Fredrik Klaseie er en 

ekstrovert, og klarer seg godt på skolen. Men han ser 

at mange av klassekameratene sliter med 

konsentrasjonen. 

STORE SAMMENKOMSTER KAN 
VÆRE ARTIG, MEN ETTER EN STUND

MERKER JEG AT 
JEG BLIR  
OPPBRUKT

Per h. andersen prest

åpent.  Rektor Rigmor 
Kristine Strøm berømmer 
åpent landskap – men 
innrømmer at det blir en 
del støy.

2
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1                  
Jeg foretrekker én til én-samtaler 
fremfor gruppeaktiviteter.  

2      
Jeg foretrekker ofte å 
uttrykke meg skriftlig.

3      
Jeg liker å være alene.
 

4                
Jeg ser ut til å bry meg mindre 
enn andre om penger, berøm melse 
og status.

5                  
Jeg misliker small talk, men jeg 
liker å snakke i dybden om emner 
som interesserer meg.

6                 
Jeg får høre at jeg er 
god til å lytte. 

7                  
Jeg tar ikke store sjanser.
 

8                  
Jeg liker arbeid der jeg 
kan «dykke inn» uten å bli 
forstyrret.

9                  
Jeg liker å feire bursdager med bare 
en eller to nære venner eller 
familiemedlemmer.

10                  
Jeg blir beskrevet som 
lavmælt.

11                  
Jeg foretrekker å ikke vise frem 
eller diskutere arbeidet mitt 
med andre før det er ferdig.

12                  
Jeg misliker konlikter.
 

13                  
Jeg arbeider best alene.
 

14                  
Jeg pleier å tenke før jeg 
snakker. 

15                  
Jeg føler meg uttømt etter 
en tur i sosiale lag, selv om 
jeg har hatt det hyggelig.

16                  
Jeg lar ofte telefonen 
gå til svareren. 

17                  
Jeg vil heller gjøre absolutt 
ingenting en helg enn å ha for 
mange ting på plakaten.

18                  
Jeg misliker multitasking.
 

19                  
Jeg har lett for å 
konsentrere meg. 

20                  
I klasseromsituasjoner 
foretrekker jeg forelesninger 
fremfor seminargrupper.

kan lyse opp. Avdelingsdirektør i Kulturrådet, Stein Slyngstad, klarer seg fint på hytta i to uker 

uten å se et eneste menneske. Han tror ikke det gjør ham til en dårlig leder.

Stille protest

▶ Jo flere ja på spørsmålene, 
jo mer introvert er du
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baseskolene vanskeliggjør man andre måter å lære 
på enn prosjekt- og gruppearbeid.Han sukker.

– Jeg reiser en del rundt og ser hva som foregår på 
skolene. Og det er mye tradisjonell klasseromsunder-
visning i litt overfylte rom. Lærerne ser hva som fun-
gerer og trekker ut i grupperommene. Fellesarealet blir 
mindre brukt. 

Høie mener at alle kan ha godt av å utsettes for uvant 
stimuli og venne seg til å samarbeide med andre. Men 
skolelandskap uten faste plasser og vegger har han 
mindre forståelse for.

– Da gruppearbeid var det store under L97, var det de 
svake elevene som tapte. Nå er det igjen de svake som 
taper, fordi det er ofte de som sliter med konsentras-
jonsvansker. Jeg kan ikke skjønne hvordan elevene skal 
bli bedre av å sitte i åpent landskap. 

– Folk gjør jo det i arbeidslivet?
– Ja, men det er voksne folk med indre kontroll. 

Egenmotivert. – Jeg er nok ikke den som er linkest på 
oppildnende taler og kickofer. Men jeg får tilbakemeldin-
ger på at jeg er tilstede for de ansatte, og at jeg er målrettet, 
strukturert og at de trives med å jobbe med meg, sier avde-
lingsdirektør Stein Slyngstad i Norsk kulturråd.

– Jeg tror det viktigste er at man legger til rette for at 
alle ansatte skal kunne yte maksimalt. At man har inte-
gritet, gir retning og viser medarbeiderne tillit.  

Han smiler bredt når han får høre at den introverte 
lederen motiveres av sitt eget indre.

– Det er meg. Jeg er ekstremt selvgående og lite 
avhengig av respons fra andre. Jeg kan sitte på hytta i 
to uker uten å se et eneste menneske. Jeg trenger ikke 
egentlig sosial kontakt for å trives.

– Hva synes familien din om det?
– Det går helt int. Kona mi er ekstrovert, og barna 

mine er forskjellige. Jeg liker meg i andres selskap, men 
jeg trenger ikke nødvendigvis å si så mye. 

Slyngstad mener det er altfor mye snakk om at ledere 
må være synlige, ikke minst i ofentlig sektor. Ikke der-
med sagt at synlighet er uvesentlig, men den viktigste 
jobben blir gjort i samspill med medarbeidere og i dia-
loger eksternt, mener han.

– Toppledere i næringslivet måles på bunnlinjen. Til-
svarende må ledere i det ofentlige måles på resultater, 
ikke antall medieoppslag. Jeg er redd for at kravet om 
synlighet tar oppmerksomheten bort fra den virkelige 
jobben. Det er viktigere at en leder kjenner de ansattes 
hverdag enn å tiltrekke seg media.

Lettere å lede. – Omfattende forskning viser at 
ekstraversjon er den siden ved personligheten som 
typisk er knyttet til det å bli en leder. Ekstraversjon er 
også forbundet med efektivitet i lederrollen. På dette 
grunnlaget sier jeg at det å være utadvendt nok gjør det 
en god del lettere å være leder, siden det typisk dreier 
seg om å kommunisere veldig mye med veldig mange 
mennesker. Ekstroverte tar mer initiativ, liker mer vari-
ert aktivitet, som ofte er nødvendig i lederrollen.

– Så introverte bør ikke bli ledere?
– Det er ikke umulig for introverte å være ledere, 

det kommer nok an på hvilken type lederjobb det er 
snakk om. Noen lederjobber kan sikkert egne seg godt 
for introverte. Men for introverte er det naturlig å unn-
gå sterk ytre stimulans, og de har kanskje ikke et bren-
nende ønske om intens og variert aktivitet i sitt dagli-
ge arbeide. Hvis jobben krever slik aktivitet må en gjøre 
det likevel, og det er ikke noe i personlighetspsykolo-
gien som tilsier at en ikke klarer å oppføre seg på andre 
måter enn det som er naturlig basert på egen personlig-

het. Men det er nok knyttet til en viss form for ubehag 
over tid å oppføre seg på måter som ikke er i noenlunde 
samsvar med egen personlighet, sier han.   

Paul Moxnes, professor i organisasjonspsykologi og 
programansvarlig for Samspill og ledelse ved Adminis-
trativt Forskningsfond ved NHH, er selv en introvert.

– Personligheten har mange fasetter. Introverte kan bli 
dyktige ledere. Forskning viser at introverte ledere er mer 
empatiske, bedre lyttere, bedre til å relektere og mer mot-
tagelige for nye ideer. De tar ikke overdrevne sjanser siden 
de ikke er så opptatt av spenning, men de er villige til å gå 
ut av komfortsonen sin. I tillegg er de mer troverdige og 
bedre talere, fordi de er bedre forberedt og tenker før de 
snakker, sier Moxnes. Han viser til forskning ved Academy 
of Management fra 2011 som viser at introverte ledere kan 
skape større overskudd for irmaset sitt. 

– Svært vellykkede introverte er Bill Gates og Warren 
Bufett. Også Barack Obama er nok en god del introvert, 
det viser bøkene hans. Og jeg tror både Jens Stoltenberg 

og Jonas Gahr Støre har adskillige introverte egenska-
per, sier Moxnes.

Står alene. – En kollega sa han var nødt til å tenke 
høyt, det vil si snakke, for først da skjønte han hva han 
egentlig mente. «Herregud», tenkte jeg da. 

Administrerende direktør Gunn Wærsted i Nordea 
humrer høyt. 

– Hvis jeg grubler på noe, tar jeg meg en skitur eller 
en tur i marka. Og så diskuterer jeg ideen med de andre 
etterpå. 

Gunn Wærsted ble leder da hun var ganske ung. Hun 
blir beskrevet som hardtarbeidende, nøye, link med 
folk, målorientert. Men rollen som symboligur i leder-
rollen tok det tid for henne å venne seg til.

– Jeg er ikke introvert i den forstand at jeg ikke liker å 
være med andre mennesker. Jeg er mye ute på den store 
arenaen og hygger meg i middagsselskaper hver kveld 
uten problemer. Men jeg er nok ikke den som tar ordet 
oftest.

– Tidligere brukte jeg mye tid på å forberede meg til 
presentasjoner og taler. Og jeg følte ofte at jeg burde si 
noe som hadde betydning, noe nytt. Men med årene 
skjønte jeg at det jeg sa, selv om det kunne høres ut som 
selvfølgeligheter, var viktig for de ansatte.

– Hva mener du?
– «Dere gjør det bra, vi er på riktig spor! Vi er ikke 

fremme ennå, men dette går veien», slike ting. Det man 
tror at andre har sett, det har de ikke nødvendigvis sett. 
Og da jeg innså det, ble det mye lettere.

Wærsted plasserer seg selv et sted midt mellom intro-
vert og ekstrovert. Hun tror ikke man vil lykkes som leder 
om man er ekstrem hverken den ene eller andre veien.

– En ekstrem ekstrovert vil ikke få med seg hva de andre 
sier, og en ekstrem introvert vil leve i sin egen boble. Det 
er viktig å ha et velfungerende team rundt seg, som kan 
kompensere for ens egne svakheter. Men til syvende og 
sist står man mye alene som leder. Man må stå for beslut-
ninger selv om de går på tvers av andres meninger. Og da 
lønner det seg nok å være litt introvert.

Norsk og introvert. En regner med at rundt 40 
prosent av den amerikanske befolkningen er introver-
te. Professor i sosialpsykologi Svenn Torgersen mener 
det er vanskelig å operere med prosenter. 
– Men nordmenn er mer introverte av natur, sier han. 

– Det er tabu, vet du, å snakke om genetiske forskjel-
ler, men det er det ingen grunn til. Det er helt logisk. Over 
årtusener har det å trekke i retning av grisgrendte strøk 
vært knyttet til å være innadvendt. De som dro til Amerika 
var de mest ekstroverte av nordmennene. De som ble igjen 
trivdes godt langt inne i jorden sin. Det samme mønsteret 
vil du se både globalt og mellom land; de mest introverte 
holder til i de kalde, nordlige områdene, mens de ekstro-
verte holder seg i varmere områder hvor de kan være ute 
og trefe andre folk. Plasserer du ti kinesere i et rom, vil du 
ha problemer med å få dem til å snakke. Gjør du det sam-
me med ti indere, vil du ha problemer med å få dem til å 
stoppe, er et asiatisk ordtak, sier han. Han fortsetter:

– Skandinaver er mer introverte enn spanjoler, og 
nordtyskere er mer introverte enn sørtyskere. Man ser 
det også i terapien: Unnvikende personlighetsforstyr-
relse er uhyre vanlig i Norge, mens narsissistisk per-
sonlighetsforstyrrelse er vanlig i Italia. Tenk bare på 
Berlusconi, humrer Torgersen. 

– Men nordlendinger er ikke spesielt introverte? 
– Nei, og Norge er unntaket. Forklaringen er muligens 

påvirkningen fra andre folkegrupper i Nord-Norge.   ●
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DET ER VIKTIG Å HA ET  
VELFUNGERENDE TEAM RUNDT  
SEG SOM KAN KOMPENSERE

FOR ENS EGNE 
SVAKHETER

gunn wærsted direktør i Nordea

FORSKNING VISER AT  
INTROVERTE LEDERE ER MER

EMPATISKE,
BEDRE LYTTERE,
BEDRE TIL Å REFLEKTERE OG 
MER MOTTAGELIGE FOR IDEER

paul moxnes 

professor i organisasjonspsykologi

en blanding.  Gunn 
Wærsted, toppsjef i 
Nordea, plasserer seg selv 
et sted mellom introvert 
og ekstrovert.


