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Født sånn eller blitt sånn
- finnes den fødte leder?
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Arv eller miljø?
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Det sentrale spørsmål

• Er vår adferd og preferanser fastlåst?

• Er vi “genstyrte roboter”?

• Altså: hvor mye av vår adferd er “styrt” av gener 
eller vår natur?

• Og hvis ja: hva slags natur? 

• Altså: født sånn eller blitt sånn?, cf. “Hjernevask 
1”  (Eia & Ihle)

• OG: kan vi ha vilje, eller fri vilje dersom vi er 
under genetisk kommando?

DNA ---> RNA --> proteiner
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Hvor stor “makt” 
har gener?

• Gener og det 
allmennmenneskelige 
Hva er naturlig?

• Gener og 
kjønnsforskjeller?

• Gener og raseforskjeller?

• Gener på det individuelle 
nivå

• Gener for å bli sjef?

80-talls debatten:
to karikerte ytterpunkter

Det biologiske = determinisme
Er vi “genstyrte roboter”?

Det humanistiske = fleksibilitet
Er vi “en blank tavle”?
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Søppel-DNA og 

genetisk kompleksitet

• Minst 95 % av DNA består av “søppel-

DNA” (bare 1.5 % koder for proteiner 

– altså “ekte” gener? 

• Store deler av vårt genom består av 

“free-riders”, inaktive “pseudogener”, 

virusliknende sekvenser, deler av 

bakteriegenom, etc. 

• 45% av vårt DNA er mobile 

transposons, 8 % retrovirus, > 1% 

bakteriegener

• Ett gen -> mange egenskaper, én 

egenskap -> mange gener

..og mer

kompleksitet…

• Et voksent menneske består av 

1013 “egne” og 1014 bakterie- celler 

i tillegg til et ukjent antall sopp og 

virus (90 % ikke-humane celler).

• Vi har drøyt 20 000 gener, det 

finnes minst 150 x flere mikrobielle 

gener

• Stoffskifte, humør, besluttsomhet 

med mer påvirkes i stor grad av av 

vårt indre univers

• Altså: hvem er “jeg”?
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Genetisk skjebne?

• Høyde: 80 % arvelighet 

• IQ: 60 % arvelighet

• Lederevner: 25% arvelighet

• Dopamin, serotonin, kortisol, 
adrenalin, testosteron som 
nøkkelhormoner for vilje, 
besluttsomhet og 
gjennomføringsevne

• Epigenetikk som joker? 

Miljøet påvirker genene!

• Det genetiske uttrykk er mer fleksibelt 
enn man lenge trodde – påvirkes 
bl.a. i sterk grad av diett, men også 
andre miljøfaktorer (jfr. eneggede 
tvillinger…)

• En naturlig del av fosterutviklingen

• En evolusjonær respons for 
fleksibilitet og for å unngå genetiske 
”sjablongresponser”

• Miljøet er viktig – og det betyr også 
noe for egenskaper som kan ”trenes 
opp”. Positive tilbakekoblinger!!

• Sjimpansepolitikk: hva kan 
dyrestudier fortelle?
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Gruppedynamikk er viktig!

• Sosialitet, samarbeid og empati: 
like grunnleggende trekk som 
egoisme og selvhevdelse

• Store individuelle forskjeller, men 
grupper som samarbeider 
utkonkurrerer ofte grupper som 
ikke gjør det

• Gruppeintelligens – når er 
involvering bra og når ender det i 
ansvarsfraskrivelse og anarki?

Men, gener er viktige

• Lederskap og 
entreprenørskap er 
arvelig (25%)

• Rs4950 som nøkkelgen? 
En SNP på CHRNB3 –
acetylcholin reseptor gen
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Ledergener
og lederhjerner

• Testosteron og kortisol
• Dopamin D4 reseptor (DRD4)
• Dopamin D2 reseptor (DRD2)
• Dopamin transporter gene (SLC63)
• Serotonin transporter gener (SLC6A4)
• “Ansvarsgenet” (rs4950)
• MAQA, CHRNA6, CHRNB3……

• Ulike gener og genutgaver og kopier av gener som koder 
for hormoner og nevrotransmittorer som styrer 
risikosøking, autoritet, aggresjon, omsorg…

• Hva gir den beste leder?

Kjønnsforskjeller?

• Ingen gener for å ta ned 
dolokket eller klemme riktig på 
tannkremtuben, kvinner har 
større aktivitet i prefontal
cortex som i stor grad har med 
planlegging, organisering, 
impulskontroll, evne til å lære 
av egne feil. Menn: raskere 
avgjørelser, visuell 
gjenkjennelse, orientering

• Er kvinner bedre ledere? 
Ledelse er både vilje og empati

• Ikke slik at ”one size fits all”
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Screening for ledergener i jobbintervju?

• Personlige genkart 
forteller vår genetiske 
skjebne?

• Store muligheter men 
også store etiske 
utfordringer

• Noe for 
forsikringsselskaper, 
arbeidsgivere, 
karriereplanleggere, 
partnere etc…?

Framtiden er her…

“Leadership”?
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Begrensninger og muligheter

• Gener setter noen 
rammer - innenfor der er 
det stort spillerom

• Gener underordnet 
tilfeldighet: Dæhlies “ski-
gener” ville vært til liten 
nytte i Afrika. Sosial 
status og tilhørighet 
overordnet

• Personlighet er viktig, 
noen har den ideelle 
kombinasjon av empati, 
autoritet og strategisk 
blikk, men få fødte ledere
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For den som vil vite mer…


