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IQ er tradisjonell 
intelligens. Den 
kan males med en 
test som vanligvis 
bestar av en stan
dardisert serie av 
sp0rsmal og oppga-
ver som ma l0ses 
innen en viss tidsfrist. 
Her er det din forstaelse 
av tall og m0nstre som 
blir vurdert. 

EQ er emosjonell intel
ligens. Dette gjelder 
din evne til empati, 
forstaelse av egne og 
and res folelser og 
hvordan du lar denne 
kunnskapen styre dine 
valg. «Omsorgsledelse» . 
er et nytt ord i ledelseste
ori-vokabularet 

SQ er andelig intel
ligens (Spiritual In
telligence). Dette 
. . . . 

a1sKa 
Er det din IQ, EQ, AQ, 
SQ eller NY-IQ som av
gj0r om du er en god 
led er? 

Dreier det det seg om 
personligheten din 
som mange mener er 

bestemt lenge f0r 
du gar ut av grunn
skolen? Ligger det 
rett og slett i gen-

ene? 

- Tull, sier Paul Moxnes, psykolog og 
professor ved Handelsh0)7skolen BI. 

Han vil heller snakke om kaospiloter, 
noviser og kjettere. 
- Ledelse er ikke et personlighetstrekk 

eller en medfodt egenskap. Ledelse er en 
oppgave som man skal l0se og alle person
lighetstyper kan l0se lederoppgaver, hver 
pa sin mate - sa lenge man er seg selv. 

- Men, at man bar gjort god jobb ett 
sted, beh0Ver slett ikke bety at man lyk
kes neste gang. Atferden forandrer seg 
over tid og etter situasjoner. Derfor kan 

FREDAG 5. JANUAR 2001 NJERINGSLIVETS UKEAVIS 

ant 



rldr1u1t:r urn urr1e 

meninger og verdi
er og din evne til a 
tolke disse. Her 
det snakk om sjelens in
telligens og dine verdi
valg i livet. 

AQ er evnen til a takle 
motstand, (adversi
ty= motgang). Her 
gjelder det din 
evne til ikke a bli 
handlingslammet, 
men ha «guts» i deg far 
a kunne ga videre, takle 
kriser og bevare balan
sen sa ikke problemene 
pa jobben gar for mye ut
over ditt daglig liv. 

NY-IQ er 
evnen 
til a 
mestre 
nye forut
setninger i 
den nye 
0konomien. 
Flere mener 
at det ikke lenger er slik 
at en leder kan benytte 
tidligere erfaringer og 
kunnskaper for a fatte 
beslutninger. Skillet gar 
mellom dem som hadde 
makt i gar og dem som 
kan lede i morgen. 

rnan - ne1 re-r-1.KK.e -<<pc1-:::iu1111gL1c:-~Lc-;-:,Lc>,. 

folk. Man kan like gjerne spa i kaffe
grut, sier han. 

- Vi har fatt den rene Q-galskap, alt
sa? 
- Ja, slike personlighetstester og -begre

per popper opp som paddehatter. 
Det er et voldsomt markedet. For nar <let 
il<ke finnes faglige, vitenskapelige 10s-

ninger a holde seg til, tyr vi til kvakk
salverne. Vi tror pa <let vi har behov 
for a tro pa - som nar legen ikke kan 
hjelpe oss, da kj0per vi dobbeltkokt 
vann for roo kroner literen. 

l<AOSPILOTER, NOVISER 

OG KJETTERE 

- Hvorfor blir mange fanget av nye ledel 
sesteorier? 
- Folk tror ikke nok pa egen verd1 og 

«Noen har jo studert dette ... » - og tjener 
mange penger pa <let. Hvert ar dukker <let 
opp et nytt ord foran «ledelse», men alle 
har en vismann inne i seg og a fa kontakt 
med den og kjenne seg selv er en livslang 
prosess. 

- Hvordan? 
- Man kan lcere seg psykologi. ga i 
terapi eller pa erfaringslceringskurs. 
Men helst ved a kaste seg ut i ting, 
nye oppgaver i livet, nye jobb. 

Verden forandrer seg sa fort. Mye 
av <let foreldrene vare sa, har ikke 

lenger gyldighet. Likevel kreves 
<let fortsatt skyh0Y erfaring av le
dere, men de unge kaospilotcnc 
mangler nettopp erfaring. A va.:re 

erfaiingsl0s er en fordel nar <let giel<ler 
kreativitet og innovasjon. Kaospilotene er 
naive og skaper noe nytt. Det er de pur 
1.:nge novisene og djevelens advokater, kjet
teme som sier <let motsatte av masscn , vi 
betaler h0Yest i <lag. Vi kan for eksempd 
lese om en 23-aring som er mentor for en 
personaldirekt0r pa 40 ar. 

- Kaospilotene er kreative, oppegaende 
og vakne mennesker. De er unge og de er 
ikke redde for a vcere redd: «Angst h0rer 
med. Deter OK og jeg finner nok en 10s
ning. Jeg lcerer underveis.» Mens flere av 
mine kolleger med 14 ars skole og 7 ars 

umversitetsutdanning var sa engstelig at 
de ikke turde jobbe som psykolog og be
gynte som pleiemedhjelper. 

FEIL MENNESKESYN 

- Men nar alt er kaos, ma man ikke ha noe 
a styre etter? 

- Jo, kaospilotene trenger bade IQ, EQ, 
AQ og hele alfabetet. Men <let store kontro
verset er om <let 
kan males. 
Mange mener 
person ligheten 
er viktig a male. 
Men i denne de
batten er psyko
metrikerne (de 
som lager tes
tene, red.anm.) 
tause Jeg mener 
at man bare kan 
bruke slike tes
ter til a rcflcktcre 
over scg sclv. For 
alle personlig-

Paul Moxnes 

hetstester som er brukt i rekrutteringsar
beid, er bygd pa feil menneskesyn. Man 
legger til grunn at mennesker ikke foran
drer seg fra situasjon til situasjon eller over 
t1d . Vi reagerer pa omgivclscr og personer 
og endrer oss med nye kolleger. Vi kan 
ikke testes som en bil. 

- Jeg er opptatt av personlighetsutvik
ling. ikke personlighetsmaling. Ta folk ut 
av en gruppe inn i en ny, og folk blir som 
nye. Personlighetstesten i forrige gruppc, 
gjelder ikkc i den nye. Menncsket er ikkc 
stabilt og permanent. 

Skift skole eller jobb og du kan bli et an
net menneske. Det forandrer personlighe
ten din. 

- Flere lcdere kommer til oss pa BI og 
sier at de ikke forstar hvorfor de ikke lyk
kes i den nye jobben. I den forrige hadde 
de jo rettet opp alle rooe tall til sorte og fikk 
en svcer 10nn for a gj0Ie samme snuopera
sjon neste sted. Vi har en gammeldags 
mate a hyre ledere pa. Har man vcert leder 
et sted, sa vips, kan man lede alt. Men <let 
er ingen garanti for at selv om man hadde 
suksess for, sa far man ogsa sukscss i for 
eksempel NRK og NSB. Mange eksemplcr 
kan nevnes her. Kanskje skulle man tatt et 
ungt ubeskrevet blad? 

AVSL0RER INGENTING 

- Mem r du altsa at <let ikke finnes not>n 
personlighetsstyper som egner seg som IC' 
de re? 

- Det fitmes ingen personlighetsopp 
sknlt pa a va:re en god leder. Men noer 
cg< r1skaper har man kanskje kornmt>t 
fn 'rn tJ D< t er jo forsket mye pa detlc op 
tre trekk g:ir 1gjen: 

Du 8kc l vce,·c litt mer enn gjennorr -;ni' t-
1 g .ntdligpnt. 

I Amm ka skal du ogsa vce1 litt mer do 
minerenclf' , men ikke i Japan. Det e1 alts· 
ku•tu·bc.:;temt. 

I Arr ( rika er <let ogsa en fordel a v.Pre 
maskulm. 

- Man kan bruke IQ-tester til a plukke ut 
gode ledere, men de fleste gj0r ikke dct. 
Du kan sp0rre en person om han er domi
nerende og pagaende og fa «ja» til svar. En 
kollegavurdering hadde vcert bedre, men 
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JAN SPURKEU\ND: 

Tidligere generasjoner avskaffet barnearbeid og synlig 
«Slaveri». Var tid ma ta fatt i apenbar utrygghet og 
helserisiko. 

Detetiske 
regnskapet 
Du er nok enig i at ledelse ogsa handler om 
etikk. Samfunnet vart er avhengig av at ledere 
tar etikk pa alvor. Etter hvert som <let 0konomis
ke fokuset blir sterkere i vart konkurransekate 
verden 0ker behovet for at vare foresatte har 
klarsyn og styrer virksomheter slik at en ogsa 
ivaretar den etiske oppdragelsessiden ved ar
beidsforholdet. Det er i <lag stor fare for at <let 
ensidige 0konomiske presset driver bedrifter inn 
i et umenneskelig kaldt farvann. 

Regelmessig leser vi om enkeltmennesker og 
kulturer i <let norske samfunnet som ikke opp
trer etter samfunnets krav til etisk atferd. Spesi
elt synlig og vanskelig blir <let nar de mest be
trodde ledeme vare ikke holder mal. 

Alle virksomheter og organisasjoner beveger 
seg innenfor omrader som har en etisk side. 
Alle organisasjoner har et mer eller mindre ut
trykt verdisyn. Alle har en personalpolitikk. Alle 
viser et menneskesyn. Alle utvikler en bedrift
skultur. 

Kjemen i disse sentrale omradene bernrer 
etikk. 

NOEN SP0RSMAL TIL ETIERTANKE: 

Jan Spurkeland 
er bedriftmidgi
ver, ti I knyttet 
Kontura Consul
ting AS i Ber
gen. Han har 
arbeidet i 20 ar 
med personalut
vikling ogle
delse og har bak 
seg to b0ker. 

E-post: jans@kontura.com 

Hvorfor skal ikke bade sj0-, luft- og landtrans
port av mennesker ha de strengeste krav til tek
nisk sikkerhet? Hvorfor lar myndighetene vare 
utrygge skuter seile langs norskekysten? Hvor
for ma private og etterlatte samle inn gaver for a 
finansiere merking av skipsleden? Hvordan ser 
<let etiske regnskapet ut for landets regjering? 
Tar vare mest betrodde ledere ansvar for rikets 
hverdagstrygghet? 

Oljeselskapene vare, som opererer eksplo
sjonsfarlige installasjoner, har et s;erlig ansvar 
for liv og helse. Deres prioritering av sikkerhet 
fr~rnf"r Cllrf'\l'lfYtl'li uicPr l'lf'\P fYYYl rlP"YPC /:')ticlrP 
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<let er et sv<ert apparat. Og <let er ikke sa 
sikkert at den mest dorninante er den bes
te til jobben. Maskulinitet er <let n<ermeste 
man komrner noe medfodt. Og svarer du 
«ja» pa om du kunne tenke deg a v<ere kap
tein i en ubat, ville du bli karakterisert som 
maskulin. Men ingen personlighetstest 
kan avsl0Ie dette. 

- IQ kan man teste. Det startet som en 
fransk test som ble utviklet i 

1905, men den er kulturavhengig. Begre
pet EQ er ogsa komrnet for a bli en stund, 
selv om jeg ikke trodde <let. Den har bitt 
seg fast i akademisk litteratur etter at den 
canadiske psykologen Daniel Goleman pu
bliserte en bok om emnet i 1995· Men han 
fant ikke opp begrepet. Det var komrnet 
inn gjennom amerikanske psykologer. De 
andre Q-ene som er dukket opp, flyter pa 
denne suksessen. 

- EQ ma tas alvorlig. Det handler om a 
vite konsekvensene av hva man gj0I. EQ
begrepet satte folelser mellom mennesker 
pa dagsordenen. F0I var <let snakk om kog
nitiv psykologi, <let vii si tanke, intelligens 
og fomuft. A ha relasjonskompetanse er 
viktig og <let a ha kontakt med folelsene 
sine, er en urgammel visdom. 

- Som begrep er EQ viktig, men som 
personlighetstest er <let tull. Det kommer 
ikke til a 10se noen rekrutteringsproblem. 
Men kvinnelige verdier er kommet til he
der og verdighet igjen - pa folkemunne er 
<let jo kvinnene som viser folelser. At Gro 
grat, var kjempebra. En gratende leder kan 
v.ere et kvalifiserende tegn. 

Av ANE-(HARLOTTE FIVE AARSET 

97 66 97 56, ac@ukeavisen.no 

- Ledelse er ikke et 
personlighetstrekk el/er 
en medf¢dt egenskap. 
Ledelse er en oppgave 
som man ska/ fose og 

a/le personlighetstyper 
kan /¢se lederoppgav
er, hver pa sin mate -

sa lenge man er seg 
se/v, mener 
Bl-professor 

Paul Moxnes. 

(Foto: Jon Petter 
Evensen, Scanpix) 
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og mennesker i bedriften? 
• Er de en innsatsfaktor pa linje med tekniske 
og 0konorniske ressurser? 
• Blir de tatt med i beslutningsprosesser og 
spurt til rads? Kan de flyttes Iuridt som maski
ner, eller blir deres folelser og synspunkt vekt
lagt i omstillingstider? 
• Hva gj0Ies for a tilfredsstille !ovens bokstav til 
menneskelighet, og hva gj0Ies utover !ovens 
bokstav for a 0ke tilfredsheten? 
• I hvilken grad stemrner bedriftens etiske 
praksis med enkeltmenneskenes personlige 
etikk eller samfunnets normer? Gar prestasjons
jaget og pengetellingen foran andre hensyn? 
• Hvordan ivaretas ledelse i bedriften? Er <let de 
menneskeorienterte som far h0}'e posisjoner el
ler er <let ratassene som styrer butikken? 

Sykefrav<eret og turnover kan si deg noe om 
klimaet for a leve - og overleve i bedriften. Hel
sefarlige kulturtrekk, psykopatiske tendenser i 
ledelse og usunt arbeidsinnhold er noen av ele
mentene i <let umenneskelige arbeidsmilj0et. 
Det skal god rygg til a tale dette. Bedrifter b0I ha 
et ansvar for at mennesker utvikler og 10fter seg 
- i etisk forstand. Da ma organisatorisk l.ering 
f0Ie til at folk komrner hjem mentalt rikere enn 
da de gikk. I <let rninste ma de fole at bedrift
skulturen bekrefter deres egne etiske holdning
er. 

lA:RER VI BARE VED KATASTROFER? 

I senere tid har flere st0Ire norske bedrifter 
kommet i offentlig s0kelys for deres holdninger 
til sikkerhet og helse for egne ansatte - og pas
sasjerer. Den etiske siden av trygg passasjer
transport har store dimensjoner ved seg. 

regnst<ap. I senere ticrnar aekomrnet sterlct i s0-
kelyset for a sette 0konomi foran sikkerhet. Kon
sekvensene kan bli katastrofale. Mange frykter i 
<lag at en installasjon til havs kan forulykke. 
Med «Alexander Kielland» friskt i minne, vil var 
oljenasjon knapt tale en ny rystelse. 

Noen selskaper males daglig etter sin ivareta
kelse av sikkerhet. 

Flyselskapene vare er betrodd stort menneske
ansvar. Uten at de vedlikeholder materiellet og 
forbedrer sikkerheten, vil de miste grunnlaget 
for a overleve. Et st0rre transportselskap pa Vest
landet kan daglig se at brukemes opplevelse av 
manglende passasjersikkerhet slar ut pa burm
linjen. 

Vi trenger ikke forst og fremst verdikomrnisjo
ner, men en etisk vekkelse og en brei grasrotre
volusj on. Den ma starte pa alle arbeidsplasser 
med analyse av menneskenes vilkar og hvordan 
medarbeideme mestrer hverdagen. Kanskje 
trenger vi et offentlig krav om at <let 0konomis
ke resultatet skal suppleres av et etisk regnskap? 
En feit bunnlinje forteller nemlig ikke om suk
sess. Dersom <let ligger lidelse og forbruk av 
mennesker bak tallene, er <let et katastroferesul
tat. 

I vart b0rsnoterte, endimensjonale og verdifat
tige bedriftsliv ligger kimen til et andsfattig og 
helsefarlig samfunn. Vi trenger fokus pa h0Yere 
mal enn <let kortsiktige 0konomiske og <let ma
terielle og forgjengelige. 

Tidligere generasjoner avskaffet barnearbeid 
og synlig «Slaveri». Var tid ma ta fatt i apenbar 
utrygghet og helserisiko. Vi mangler ikke kunn
skap om etisk holdning og atferd. Vi mangler 
vilje. Det er et lederansvar. 


