
 

 
Hvordan fungerer egentlig folk? 
 
Del 6. 
 
 
Denne artikkelen er den siste i serien om hvordan folk fungerer, og den handler om hvordan du 
tilpasser deg i alle livets ulike sammenhenger. Du arbeider, du leker med dine barn, du er 
hjemme, du kjører en tur med bilen, du har et møte med din partner, du besøker familien.  I alle 
disse sammenhengene vil du være litt annerledes enn i de andre.  
 
Personligheten kan variere fordi du bare har en gitt mengde av et bestemt mønster. Du er så 
proaktiv på jobben at det ikke er noe igjen til de der hjemme. 
 
Du varierer fordi du har lært å være forskjellig i ulike sammenhenger. Du er ”mot-noe” 
motivert på skolen fordi du alltid har gjort det bra. Men du er ”fra-noe” motivert i sport og 
idrett fordi du aldri fikk være med på fotballaget og vanligvis løp inn på siste plass på 60-
meteren. 
 
Du endrer deg fordi du forandrer jobb. Du blir mer prestasjonsrettet fordi alle dine nye kolleger 
på jobben er det og fordi det er det som kreves. Du får en ny kjæreste og du blir mer 
pessimistisk fordi partneren din er så pessimistisk. 
 
Sett slik så er ikke personligheten fasttømret. Den forandrer seg avhengig av den 
sammenhengen du er i.  
 

Vil du spille på laget mitt? 
Samhandlingsmønstre i grupper 
 
Når du er i en gruppe, hva slags bånd mellom de enkelte foretrekker du? Dette personlighets-
mønsteret dreier se om hva slags interaksjon vi er mest komfortable med og hvor mye 
selvstendighet vi trenger. Arbeider vi best alene, eller vil vi være sammen med de andre. Vil du 
at dine kolleger skal være der bare når du trenger dem? Om det er et prosjekt på jobben eller 
det å vaske opp hjemme, hvor langt trenger vi gå for å gjøre saker og ting alene? Og hvor mye 
er vi avhengige av teamfølelsen for at vi skal fungere godt? 
 

Mer uavhengig 
En som er uavhengig er alltid lykkeligere når han får jobbe alene. Når de trenger å få saker og 
ting gjort så kan de uavhengige jobben sin, og de ønsker ingen form for innblanding. 
 
På jobben blir de fornøyd når de får vite at dette prosjektet er ditt, at det er opp til dem alene. 
De misliker å bli fortalt at de trenger å rådføre seg med andre, ta hensyn til andre, eller selveste 
marerittet: måtte vente på at andre leverer før de kan komme seg videre. En uavhengig vil mye 
heller bli korsfestet enn å være deltaker i en komitée. 
 
Når den jobbuavhengige også er uavhengig hjemme, så vil de også foretrekke hobbier de kan 
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utføre alene: surfe på nettet, dra på fisketur alene. Selv på dansegulvet kan uavhengige kjennes 
igjen når de har ordnet en plass for seg selv hvor de gjennomfører sine helt egne dansetrinn. 
 
Det moderne arbeidslivet gir store ikt-muligheter for anledning til selvstendig og uavhengig 
arbeide, gjør livet til de uavhengige mye enklere. Det er ikke lenger bare forfattere og 
kunstnere som arbeider best alene; vi har it-programmererer, rådgivere, bloggere, 
telefonbaserte coacher som alle nå endelig kan få arbeide i fred der de er.     
 

Mer lagspiller 
”Én for alle og alle for én,” dette er slagordet. Alexander Dumas laget det til de tre musketerer 
og det er her det gjelder. Tre saker er viktige for en lagspiller: støtte, støtte og enda mer støtte. 
Du elsker møter og konferanser og må snakke alt gjennom inntil konsensus er nådd. Plasser 
dem på utsiden av referansegruppen deres, enten for å jobbe alene eller som leder og derfor 
ikke lenger en av gutta, og de svinner hen.  
 
En som er lagspiller på fritiden vil ønske å gjøre saker og ting i en gruppe. De elsker lagkosen 
etter en målscoring og samholdet i dusjen.  
  

Midt-i-mellom 
En som er midt-i-mellom kan dele seg mellom de to arenaene: mer uavhengig og lagspiller. 
Han ønsker å få det som han vil, men ikke helt alene. Du ønsker å ha noen rundt deg, men ikke 
å ha noe ansvar i forhold til de andre. Du liker sannsynligvis å dele ideer og energi på et stort 
prosjekt, men du vil ikke under noen omstendighet dele myndighet og kontroll på noe du gjør 
selv.  
 
I en jobbsammenheng er en midt-i-mellom person ofte en mellomleder, en som har nok 
selvtillit til å ta ansvar og lede gruppen samtidig som hun tar i mot gruppens tilbakemeldinger 
og støtte. Over tid, med erfaring og forfremmelser – og god lederopplæring -  vil slike ofte 
ende opp som ledere. Selv på fritiden vil midt-i-mellom personer ønske å få være litt alene og 
litt sammen med andre. Du er gjerne sammen med familien din eller en sosial gruppe, men du 
setter også pris på  å få være alene og gjøre det du best trives med.  
 

Blandinger 
Folk flest kombinerer disse delmønstrene, vanlivis i spesifikke sammenhenger. I hjemmet kan 
det handle om å gjøre ting sammen som en familie. På fritiden ønsker de kanskje noe alenetid 
og går turer eller leser for seg selv. På jobben kan de være en mellomting som ønsker klart 
resultatansvar. 
 
Det viser seg å være vanskelig å finne noen som balanserer alle disse rollene like godt i enhver 
sammenheng. Mange alenepraktiserende rådgivere, advokater, konsulenter og andre jobber 
alene i hverdagen, ofte underviser de noen timer i uker (en midt-i-mellom rolle) og fra tid til 
annen deltar de i felles faglige aktiviteter hvor de er del av en gruppe.  
 
Til slutt, med så mange delmønstre så er det interessant å legge merke til der hvor folk skårer 
lavest. Lav på uavhengighet? Det kan være du får sammenbrudd når du blir bedt om å gjøre 
noe helt mutt putt alene på jobben – eller du kan synes det er irriterende med de som klarer det. 
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Er du lav på lagspiller? Da synes du sannsynligvis det er ubehaglig at gruppen tar felles 
beslutninger, det kan hende du synes de som trenger gruppens støtte er svake eller du misunner 
dem deres sosiale kompetanse.  
 
Lav på midt-i-mellom? Her er det mulig at det største ubehaget handler om å ta ansvar, dvs. i en 
lederrolle. Du ville nok gjerne ønske du kunne. Det kan bety at du enten ser opp til de som 
klarer å være ledere eller du er mistenksom og yter motstand mot dem. Er det en bråkmaker i 
gruppen eller forsamlingen så kan det være at det er en midt-i-mellom person som ønsker å bli 
leder. 
 

Men jobben må jo gjøres! 
Når du jobber sammen med noen så er det fornuftig å respektere deres væremåte 
(interaksjonsstil) når de arbeider i grupper. Prøv å få en sosialt kompetent uavhengig til å jobbe 
som del av et team og du får reaksjoner. La den mest introverte lagspilleren jobbe for seg selv 
og de vil føle seg forlatt. 
 
Lede en uavhengig 

• Gi ros når det er fortjent, de vil ikke alltid samarbeide, men de klarer seg utmerket 
alene.  

• Få dem til å holde deg informert om hva de holder på med, når de er ferdige og om de 
trenger noe fra deg. Hvis ikke gjør de sin egen greie. 

• Fortell dem ofte at de har kontroll og valgmuligheter. 
• Ikke plag dem med å måtte være en del av gruppen eller gi teamfeedback. 
• Om dette er deg: sørg for at du har full kontroll over arbeidet ditt. Velg arbeid hvor du 

kan ta egne beslutninger.  
 

Lede en lagspiller 
• Gi ros når det er fortjent, de klarer seg ikke alltid på egen hånd, men de støtter godt opp 

om andre. 
• Hold formelle briefinger, debriefing og gi mye støtte til hva de holder på med. 
• Fortell dem ofte hvor verdifulle de er for kolleger, avdelingen, selskapet, til og med 

familien. 
• Ikke forvent at de skal arbeide helt alene eller i front. 
• Om dette er deg: sørg for at du kan få arbeide sammen med andre. Velg jobber som 

inneholder mye samarbeide, i selskaper med en sterk og tydelig beriftskultur og si fra 
om at du trenger å arbeide i gruppe.  

 
Lede en midt-i-mellom 

• Gi ros når det er fortjent. De er ikke alltid lette å be, men dette er personer som har 
lederpotensiale. 

• Skap balanse, gi dem noe som er deres, men sørg for noe støtte. 
• Ikke desavuer dømmekraften deres, de har behov for å føle seg stolt på. 
• Fortell dem at det er deres ansvar, men at andre er der for å støtte og hjelpe dem. 
• Om dette er deg så ta gjerne ledelsen. Sørg for å ha en jobb hvor du har ditt eget 

ansvarsområde og hvor du kan avansere. 
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Så, når det gjelder din egen gruppestil, sørg for å jobbe ihht dine egne preferanser. Det er på 
moten å skulle være grunder og arbeide selvstendig. Det er liksom mer voksent. Imidlertid, 
hvis du ikke er uavhengig nok, så finn deg en gruppe i et større selskap. 
 
Det er noe større sannsynlighet for at kvinner er gruppeorientert enn menn. Menn er oftere 
uavhengige eller midt-i-mellom. Derfor vil menn ofte forsvinne ut av gruppearbeidet eller 
prøve å ta kontroll, mens kvinnene fortsetter i gruppen og gir støtte og omsorg. Av hensyn til 
likestillingen er det viktig at vi utfordrer kvinner til å ta ledelsen i gruppen og at mennene 
støtter opp og hjelper til. 
 
 
Mine eller dine regler 
Hvem er det som bestemmer her? 
 
I alle grupper må det vær et minimum av regler. Ikke nødvendigvis formelle regler som lover 
og omfattende regelverk. Vi trenger prinsipper for samarbeide, standarder. Vi har alle noen mer 
eller mindre klare regler vi lever etter; hvor kaldt skal ølet eller hvitvinen være, hvem tar 
oppvasken, hvilke regler skal gjelde for deg og for meg og for de andre? Dette mønsteret 
utforsker hvorvidt vi foretrekker at andre skal følge vår standard eller om de skal få leve sitt 
eget liv. Er det ”en for alle, alle for en” eller gjelder ”lev og la leve”? 
 
Mine regler for meg, mine regler for deg 
Når vi er tydelige på våre egne standarder og ønsker at andre skal følge oss, da gjelder mine 
regler for meg og mine regler for deg. Vi tror stort sett at folk fleste er ganske like og derfor 
burde alle tenke, føle og like mer eller mindre det samme. Er vi ekstreme her så vil vi at andre 
ubetinget skal bøye seg. Av og til fører ”mine regler for meg, mine regler for deg” til at den 
andre får et mer innskrenket sett å leve i forhold til. Dette er tydelig i ensrettede regimer og i 
ensrettede forhold hvor ”noen” har bestemt at det er ok at de har særfordeler. Altså et godt 
utgangspunkt for å bli dogmatiker, diktator eller for å gjenskape den Spanske inkvisisjonen. 
Det som er bra for meg er også bra nok for deg!  
 
Imidlertid, det er ikke uvanlig at folk tror at andre er lik dem selv. Derfor vil vi forvente at de 
skjønner og retter seg etter våre regler, for reglene er jo ”felles”. Resultatet kan bli at vi blir 
forbauset, fordømmende eller sinte når dette ikke skjer.  
 
Mine regler for meg, dine regler for deg 
Når vi tror på ”mine regler for meg, og dine regler for deg” ja da har vi våre prinsipper og vi er 
fullstendig avslappet på hvordan andre gjør det. Vi tror at det er behov for alle forskjellige 
typer i verden, at det er bedre slik og derfor så gjelder ”lev og la leve”. 
 
Vi er tolerante, ikke fordømmende og ganske liberale. Imidlertid så kan det følge med en 
ulempe her – vi tror at det vi gjør ikke nødvendigvis er noe andre skal eller bør gjøre. Det betyr 
at vi ikke alltid liker å komme med råd eller gi støtte, vi tror rett og slett ikke at det er noe vi 
skal drive med. Det er én sak til som vi ikke trives med, vi synes ikke nødvendigvis at det er 
greit at andre ikke er tolerante og liberale. Derfor kan vi bli ganske opprørt og intolerante av 
andres intoleranse og fordommer. 
 
Dine regler for deg, dine regler for meg 
Hvis vi tror på dette så synes vi det er greit å akseptere andres prinsipper – de er minst like 
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gyldige, om ikke mer, enn våre egne. Dette kan være fordi vi ikke helt vet hvilke regler vi har 
og derfor tilpasser oss andres. Eller vi mangler selvsikkerhet, eller vi er så eksternt inspirert at 
vi tilpasser oss andre for å glede dem. Det kan også hende at vi er i et fremmed land, eller helt 
ferske på jobben og derfor ser hvordan andre, helst de innfødte, ordner seg. Dessverre kan vi 
være svært lette å lede. Vi er enkle ofre for ulike kulter, både religiøse og ideologiske. 
 
Blandinger 
Det er svært vanlig å finne folk som har ett mønster i en sammenheng og et annet i en annen 
sammenheng. Som sjef kan det være ”mine regler for meg, mine regler for deg” på jobben, 
mens de er helt avslappet hjemme. Og på jobben bør det kanskje også være slik: lederen kjører 
”mine regler for meg, mine regler for deg” og som medarbeider kan det være klokt å følge 
”dine regler for deg og dine regler for meg”, i hvert fall en stund. 
 
En yrkesgruppe som på jobben trenger å følge ”mine regler for meg og dine regler for deg” er 
coacher. I sine privatliv kan de nok kjøre et annet mønster, men i møtet med sine coachees er 
ikke det mulig. Coachen skal støtte, spørre, være krevende, utforske,  – men aldri kreve at noen 
skal eller bør være slik eller slik. Klarer vi ikke denne overgangen mellom vårt private og 
profesjonelle ego, burde vi nok vurdere et annet yrke. 
 
 
Hverdagens regler 
Det at svært mange er ”mine regler for meg, mine regler for deg” kan skape noen ganske 
spesielle situasjoner. Tenk etter. Du mener at den måten saker og ting skal gjøres på er slik det 
skal være. Problemet er at din partner mener det samme: ”mine regler for deg.” Ikke bare har 
dere forskjellige regler, men dere vet ikke en gang hvor dere er forskjellige. 
 
For deg betyr kanskje relasjonen at dere skal bruke mesteparten av fritiden deres sammen, 
mens den du lever sammen med synes det holder med litt av tiden. Men dette snakker dere ikke 
om, så forvetningene crasher. Da blir det bråk. Det må ikke være slik, sjekk ut hva som skal 
være ”deres regler for dere” så er det en liten sjanse for at nettopp dere skal holde ut med 
hverandre litt lenger. Tenk også gjennom om det er riktig for deg med en slik tilpasning til den 
andres regler. Pass på så du ikke lever i en løgn. 
 
Hva skjer når forholdet begynner å falle fra hverandre? Da er det mer annsynlig at dere faller 
tilbake til det opprinnelige ”mine regler for meg, mine regler for deg”. Og da føler du deg  
kanskje litt furten, så urolig, så sint og du føler deg kanskje litt forrådt fordi partneren din ikke 
lenger gjør saker og ting slik du liker det. Du blir enda mer sint og legger på press, og så gjør 
partneren din det samme. Da er slutten nærme. 
 
Løsning 
Alt du trenger er to spørsmål. Spør først om en helt enkel situasjon, ”hva synes du du burde 
gjøre?” Alle som har en variant av ”mine regler for meg” vil gi et greit svar. Blir de forvirret, 
vet ikke eller er helt avhengig av deg så kjører de ”dine  regler for meg.” 
 
Så spør du ”hva synes du jeg burde gjøre?” Alle som har en variasjon av ”mine regler for deg” 
vil svare uten vanskelighet, men hvis de sender spørsmålet tilbake til deg eller ikke kan gi deg 
et råd så er dette en med ”dine regler for meg.” Alternativt så kan det hende at vedkommende 
later som om coaching er svaret. 
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Lese andre mennesker 
Den kanskje viktigste grunnen til at du har lest så langt er at du ønsker å forstå andre bedre. Og 
det kan du. Finn frem alle artiklene i serien, og lær deg de grunnleggende mønstrene. Når du nå 
en gang du har denne kunnskapen, bruk den. Tolk hva det er andre gjør, hvordan kommer 
mønsteret til syne, og begynn å forstå hvem de er. Jobb med det. Husk det er ekstremene i et 
mønster som virkelig påvirker saker og ting. Så finn det ekstreme og la det vanlige i fred. Alle 
kjører vi ulike mønstre i forskjellige situasjoner, så i en ny kontekst; begynn på nytt og tolk om 
igjen. 
 
Det er det folk gjør som vil vise deg hvem de er. Hvilke rutiner har de, eller er de mer opptatt 
av å ha muligheter? Men det de ikke vil eller kan gjøre vil også fortelle deg hvem de er. Vil de 
ikke involvere deg i et prosjekt, så er de mer uavhengige. Klarer de seg ikke uten støtte av 
gruppen så er de nok en lagspiller. 
 
Vær nøye med å få med deg det folk gjør når de prøver hardt eller er under litt stress. Grunnen 
er at stress overdriver personlighetsmønstrene, og disse overdrivelsene gjør det lettere å 
skjønne hva som skjer. Under stress vil en eksternt-inspirert prøve å tilfredstille alle rundt seg 
hele tiden. Under stress vil en pessimist forvente at jorden går under, nå.  
 
Les ett og ett personlighetsmønster, finn det mest ekstreme og forstå det før du går videre. 
Så lykke til med å lese andre. Bruk tiden godt. Det er faktisk lettere enn du tror.  
 
 
 
 
 

Hilsen og lykke til  
Per-Egill 
 
 
   
 P-E F er selvstendig rådgiver og ledercoach med over 23 års 
erfaring i yrket. Han er executive coach og salgscoach hos 
Europas ledende coachingorganisasjon: the Oxford Group 
Coaching. Han treffes på epost: pef@fmcExecutive.no
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