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«Igangsetteren», «diplomaten», «vitamin
pillen» eller kanskje «den ineffektive sjefen». 
Personligheten din avgjør hvem du er på jobb. 

Jobb
typene 
TEKST EMILIE GAM ST 

FOTO ELIN HØYLAND 

• - Je g blir sånn «Vent! Det er ikke bra 
nok. Jeg har ikke tenkt nok! Stopp!», fortel
le r Petter Schjerven. 

De ne ste kjenner ham best fra TV
s kjerm en, men tidli gere har Sch jer ven job
bet i reklamebyrå. Der fikk han kjenn e på 
hvord a n det går når jobben ikke passe r til 
pers onli gheten. 

- Jeg er en slow start er. Når godstoget 
først e r i ga ng da er jeg til gjengjeld ve ldig 
inni ting. Men det holder ikke i byråer hvor 
du må ferdigstille ideer to ganger daglig. 

Å være bussjåfør i studiet iden passet hel
ler ikke for Schjer ven, so m er tid so ptimi st. 

- Oppmøte var klokken 05.23. Da skal du 
hel st være litt skjerpe t på tid. Du ska'k ke 
ha noe omtre n tlig der. Jeg sy nte s j eg var 
ganske presis hvis jeg kom to minutt er ove r 
til noe. Men i den jobben var jeg da allerede 
for sen. 

Nå har Sch jerven, sa mmen med psykolog 
Rolf Marvin Bøe Lundgren, skr eve t bok en 
«Hve m er du? », nettopp om hvordan man 
kan forstå sin egen personlighet. Og om 
hvo rdan man kan bru ke kunnskapen til å 
forstå hvem du e r på jobb, og hvilk et yrke 
du pass er i. 

Atypiske forretningsmenn. - Det er altfor 
lite testing. Virkelig altfor lite, slår Rolf Mar 
vin Bøe Lindgren fast. 

De aller fleste har nok minst en gang i 
livet lurt på om man har havnet på rett hylle. 
Lind gren er mann en som får s lutt på grub
lingen. 

- Jeg har gjort en del veiledn ing av folk 
so m angrer på sitt første utd an nel sesva lg. 
Da gjør jeg en test på de m og forte ller dem 
hva de kanskje burde ha blitt. 

- Erde virkelig så pålitelige? Det finnes jo 
kritiske roster til sånne tester. 

- Nja , man kan ikke fastslå ut en noe n til 
leggsspørsmål. Og det må væ re en god test. 

Ingen personlig hetstes te r har mer opp
datert forskning i ryggen e nn NEO PI 
testen. Med sine 240 spørs mål e r den state 

of the art inn en personlighetstesting, ifølge 
Lindgren. Den populære MBTl -tes ten,so m 
ifølge NRK er tatt av nesten 200.000 nord
menn, anbefaler han ikk e. 

- MBTI er utdatert. Den tester heller ikke 
nevroti sisme, so m er e t av de fem s tor e per
son lighetstrekkene. 

Psykologen har jobb et m ed perso nli g
het stest ing for ansette lser , adopsjon og P2s 
«Sånn erd u,,, med Ha rald Eia. Han er ant a
gelig det menn esket i Norge som har jobbet 
le ngst med dette, forteller Sc hjerv en. Det 
betyr at han s itter på en solid ba nk av data . 
Blant an net pe rso nlighets testene til en sto r 
mengde kjendi se r. 

- Alle so m har vært testet gjennom Rolf 
ha r ha n jo i arkivet. Det er det kildemateri
alet vi har brukt når v i ha r satt samme n 
dette, fortelle r Schjerv en. 

I boken har det derm ed vært muli g å 
finne ut hvilke typer som går igjen i arbe ids
livet, delt inn et ter personlighetstrekk. Fra 
Arbeidsmauren og Vitaminpill en, til Tenke
ren og Perfe ksjon iste n. I tillegg har de laget 
en oversikt over hvilke trekk som gå r igjen 
i hvilke y rke r. Blant ann et sco rer grGnd ere 
hø y t på nev rotisisme og lav t på med
menneskelighet. 

Når det står sånn hores dejo ut som ganske 
forferdelige mennesker? Stresset og egoistiske 
liksom? 

- Hehe nei da! Ulem pen med dem som e r 
veldig medmenn eskelige er of te at de gir seg . 
Hvis du har litt mindr e medm enn es kelighet 
så tør du å si ifra. Og nevrotikere motive res 
av frykten for at ting gå r ga lt, som gri.inder 
garderer du deg da bed re mot mulig e fall
gruver . 

Selv nevrotikere n kan alts å komm e til sin 
rett , hvi s de bare har riktigjobb. Noe n gan 
ger pa sser også uventede egens ka per bra 
inn i et yrk e. 

- Sto rd ale n og Ringnes er aty piske forret 
ningsme nn fordi de score r høyt på åpe nh et 
og medmenne skelighet, og er så lett e å like. 
De er ikk e så kyn iske so m man sku lle tro 

treng tes i en så nn jobb. Men det funk er jo 
åpenba rt , s ier Schjer ven. 

Suksessrike planleggere. Finnes det 
egentlig noen v innern e av personlighets
lotteriet i a rbe ids livet? Svaret er j a. Det er 
nemlig en egens kap som er uovervin ne lig 
og unive rsa lt e tt ert rakt et i alle yrker . 

- Plan mess ighet. Altså hvor ryddi g og 
organ ise rt du er. Det er den store viktige 
avgjøren de faktoren for om du lykkes noe 
so m he lst ste d, sier Lindgre n . 

- Før var det ekstrove rsjo n og utad vendt
he t so m gja ldt, å være åpe n og kunn e 
snakke med folk og sånn . Det er vikti g, men 
planmess ighe t er mye viktigere, sier Sch j er
ven og lar Lind gre n forklare hvorfor. 

- Sjefen vil ha foruts igbar het. Så er du for
uts igba r og midd elmådig er det bedre en n 
at du e r veldig flink en gang iblant - for sje
fen vet ikke når du har te nkt å være flink. 

Ideale t om eks tro ver te henger likevel 
igjen mange s ted er, tror han. 

- Men det hj elper ikke at du er ve ldig 
ekstrovert og glad i å jo bbe, hv is du ikke 
sco rer høyt på planm essig het . Da gjør du 
mye. Men det er ikke sikker t du gjør det du 
skal gjøre . 

- Det kje nn er j eg fra a lle d isse kr eat ive 
yrkene jeg har vært i, bekrefter Sch je rven. 

- Der er det masse engasje rte folk. Men 
det er mye energ i so m forsv inne r i det stå
ket der. Det blir litt så nn: «Me n hvorvar det 
det b le av .. ? Å,ja opp gave n,ja! Den må vi 
kanskje prøve å løse» . 

Splittede sjefer. - Inge n ha r alle egen 
skape ren dyktig sjef ska l ha , for det er umu 
lig, slår Schjerve n og Lind gren fast. 

Deres beskrive lse av en e ffektiv sjef min 
ner o m eve ntyr et (dkk e kj ø rend e, ikk e 
r ide nd e» . Som med j enta som s kull e 
ko mme <dkke naken og ikke kledd » skal sje
fene væ re hverke n for s tre sse t e ller for 
avs lapp et , for åp ne eller for lukket , og de 
må klare å ta bes lutnin ger, men ikke like ➔ 

-HVEM ER DU? 
Hvord an forstå 
seg se lv - og 
andre 

➔ Rolf Marvin Bøe 
Lindgren og Petter 
Schjerven 

➔ Vigmostad Bjørke . 
234 sider 
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Petter Schjerven (t.h.) 
og Rolf Marvin Bøe Lundgren. 
De har skrevet bok sammen. 
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linnea Myhre 

-Hvilken arbeids-
type er du? 

➔ Arbeidsmauren: Fryk

ter å bli kalt lat. Gjør 
gjerne samme type opp
gave igjen og igjen . 

➔ Den kreative : Inte lli
gent, dominerende og 
besatt av kvaliteter som 
leder t il personl ig status. 

➔ Vitaminpillen: Utad
vendt og mistri ves med 
dårlig stemning. Den 
som s ier «Kom igjen, 
folke ns!» 

➔ Ineffe ktiv sjef: Opple
ver at ting ikke blir gjort , 
men skjøn ner ikke hvor
fo r. Har typisk blitt fo r
fremmet for høyt for sitt 
intelligensn ivå. 

➔ Tenkeren: In nadvendt , 
men tar t il talers tolen 
når de vil b li hørt. 

➔ Igangsetteren: Tar tak 
i svevende ideer og gjør 
noe praktisk ut av dem. 
Vil se resultater her 
og nå. 

Sven Nord in 

-Hvem erdu 
i teamet? 

➔ Lagspilleren: Liker å få 
folk t il å bli venner hvis 
det er gnisninger. Kan 
være dårlig på fremdr ift. 

➔ Pådri veren: Utålmod ig 
og pisker fol k f remover. 
Slit er med å se poenget 
i trivsel og godt humør. 

➔ Analytikeren: Liker å 
skyte ned idee r, egne og 
and res. Blir st resset av 
andre ana lyt ikere. 

➔ Ressurslnnhente-
ren: Vet allti d hvem som 
skal til fo r å løse et pro
blem. Blir lei når prosjek
tet går på skinne r. 

➔ Problemløseren: Liker 
å væ re den som kommer 
med de gode ideene. 
Kan bli for op pta tt av 
egne ideer. 

KILDE: HVEM ER DU? (LINDGREN OG SCHJERVEN. 2020 ). 

DETTE ER ET FORKORTET UTVALG AV TYPENE SOM BLIR 

BESKREVET I BOKEN. 
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Liv Signe Navarsete 

Camilla Stoltenberg 

➔ det. Mange av de då rligste sjefene finnes 
likevel ikke p å topp nivå, men i mellom
ledersjikt et, mener forfatt erne. 

- De har j o gjern e blit t valgt fordi de er 
gode faglig, ikke fordi de er gode ledere, s ier 
Sch jerven . 

Finnes det noen gyllen kom bo av personlighets
trekk man trenger som me llomleder? 

- Høy planmessighet, høy iq, selvinnsikt 
og dip lomati ske evner. 

Hoi. Det hor tes lill ut som egenskapene 
man tenker at d ronning Elisab eth må ha? 

- Haha ja , det hand ler jo om å måtte dele
gere alt. Tenk å skulle admini strere alt det 
kødd et som oppstår me llom menn esker, 
humrer Lindgren. 

Velger kopier . Det er visstnok bare ett t il
felle der det ikke trengs personlighetstesting 
før en anse ttelse, ifølge Lindgren. Nemlig 
når arbeid sgiver vil ha en klone av seg selv. 

- Når jeg har work shops hos bedri fter 
lager jeg alltid grafer over personl igheten 
til de ansatt e. Det er ganske interessa nt. 
Folk ansett er nemlig kopier av seg selv. 

Spesielt godt husker han en bedrift med 
20 stykker, hvor alle kunne de les inn ett er 
utadvendth et og medme nnes kelighet. 18 
mennesker befant seg på det ene ytterpun k
tet , to stykker på det andr e. 

- Da var det en person som hadde ansa tt 
de 17 i det ene hjørn et . Og av de to rest
erende hadde den ene ansatt den andre. 

- Hvis du da skal sette sammen et team , 
så kan det gå gære nt, tilføyer Schjerven . 

- Det gjelder å ha en god miks. Du skal 
helst ikke ha fire nevrotikere i samme gruppe. 

Nå r man horer sånt er det jo litt rart at ikke 
alle bed rifter bruker tester? 

-Ja . 
Men da m å man vite hvil ken personlighe t 

man ser ett er? 
- Det kalles jobbanalyse. Ame rikanere 

kan det, nordmenn kan det ikke. 
For selv ikke perso nlighetste ster løse r 

problemet umiddelbart . Kunnskapen man
gler, ifølge Lindgren. 

- Norm alt ansett er ma n folk basert på 
magefølelse: «Han der er fin, han liker jeg, 
han skal vi ha>>. Men ved testin g i Norge 
lages ogs å jobbanalyse n base r t på mage
følelse. Så ma n tro r ma n er objektiv, men 
egentlig har man ba re flytt et magefølelsen 
ett hakk til høyre. 

- Det er ganske stor for skjell for et lite 
firma på å ansett e den syvende beste og den 
nest beste , tilføyer Scherven. 

- Spesielt er det bittert hvis man får den 
syvende beste kandid aten fordi noen likte 
vedkommende. 

Christian Ringnes 

Overraskende kjendiser. Kunne Jan Tho
mas egnet seg til å drive med fors kning? 
Hadde Anne-Kat Hærland passe t like bra i 
Røde Kors? Ja, ifølge Schjerve n og Lind
gren. I boken har de satt opp en haug med 
tenkte bedrifter fylt opp av kjendi ser i alle 
roller. 

- Mange av de menneskene der - jeg kan 
navnene deres, men ikke stort mer. Likevel 
får jeg høre fra folk som kjenner dem at 
dette ser ut som spennende team, forte ller 
Lindgren. 

- At Rolf ikke vet noe om kjendisene gjør 
det e kstra mo rso mt. Ha n se tt er de m 
sammen kun base rt på teste ne, ikke hvor
dan d e opp før e r seg eller se r ut, s ier 
Schjerve n. 

Derme d ha r fo r ekse mp el influ en ser 
Linnea Myhre og skuesp iller Sven Nordin 
blitt plasse rt i sa mme ten kte revisjo ns
byrå . Testen e avslø re r nemlig gje rn e at 
kjendi se ne gjern e e r litt a nnerledes enn 
folk tror . 

- Camilla Stoltenberg og Christ ian Ring
nes har nesten ident isk score. Men de opp 
leves jo ganske forskjellig. Og ha r gans ke 
forskjellige yrker. 

Særlig ble avviket tydelig for Lindgren da 
han skulle teste Liv Signe Navarse te. 

- Nils Brenna sen dte meg et klipp av den 
berømte utskjellingen i syke hussaken på 
Vestland et. Han var sikker på at hun ville 
komme ut som hiss ig. Men hun gjorde ikke 
det. Det var ingenting i resultatene hen nes 
som tydet i den retn ing. 

- Det er en av tingene som er gøy med å få 
ka r t lagt person lighe t orde nt lig, me ner 
Sch je rven. 

- Da kan du se et sånt klipp igjen i etter
kant og forstå at hun er bare drit engasjert . 
Men det ko m jo ikke bra ut der og da. 

Gyllen kombinasjon. Fordi sakprosa er 
vanske lig å selge, fikk Lindgren beskjed av 
forlaget om å få med et kje nt fjes på laget da 
han skulle skrive boken. 

- Jeg tenkte med en gang at «Schjerve n, 
han vil jeg ha» , s ier Lindgren. 

Samar beidet fikk en ekstra bon us. Nem
lig at personlighetene deres ut fyller hver
andre på jobb . 

- Jeg tre nger noen som kan stru ktur ere 
meg. Hvis jeg skulle skrevet boken alene 
ville jeg ikke vært ferdig med fororde t ennå. 

Noen ut ford rende person lighetst rekk 
modereres likevel litt av seg selv. Schjerven 
har mer tro på bussjåførjobben i dag. 

- Nå som jeg har bikket femti har jeg kom
met omtre nt .\jour med klokken. ■ 

emi lie.gamst@dn .no 
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