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Persontypologier

Udadvendt
Følelsesorienteret

Diplomaten

Entusiasten

Dominerende

Personlighed

Tilbageholdende

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
Sagsorienteret
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Beskrivelse af de 4 typers positive adfærdsstil
Udadvendt
Følelsesorienteret

Diplomaten

Entusiasten
•
•
•
•
•
•
•
•

Elsker nye situationer
Får andre involveret
Meget åben i personlig interaktion
Iværksætter konstant nye ting
Sætter pris på risici og spænding
Afprøver gerne flere valgmuligheder
Er fleksibel
Begejstrende

Dominerende

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Personlighed

Gør teorier anvendelige
Kommer med idéer til problemløsning
Foretrækker kontrol over situationen
Optræder meget selvstændigt
Handler logisk - bruger helst fornuft
Er mål- og resultatorienteret
Træffer hurtige, kontante beslutninger
Er entydig og ligefrem

Søger mange alternativer
Kan afvente bedste timing
Er afslappet, venlig og let omgængelig
Søger bekræftelse/forsikring fra andre
Er opmærksom på andres samarbejde
Bruger stemninger
Bruger øjne, ører - og lytter
Søger accept og forståelse

Tilbageholdende

•
•
•
•
•
•
•
•

Anbringer oplevelser i teoretisk sammenhæng
Er organiseret og struktureret
Er præcis, omhyggelig og grundig
Beregner sandsynligheder
Søger alternativer
Anvender tidligere erfaringer
Er selvkontrolleret
Arbejder godt alene

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
Sagsorienteret
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Beskrivelse af de 4 typers negative adfærdsstil

Udadvendt

Diplomaten

Entusiasten
•
•
•
•
•
•
•
•

• Er ikke organiseret og alt for
impulsiv
• Farer for ubetænktsomt frem
• Har for mange projekter i gang
• Mangler tålmodighed
• Har for mange løse ender
• Er for fleksibel
• Er for krævende over for andre
• Er for overdramatisk og overdreven

Dominerende

•
•
•
•
•
•
•
•

Personlighed

Venter for længe med beslutninger
Kan være lidt for forstående
Har for mange idèer - for lidt handling
Er for utålmodig m.h.t. detaljer
Er for ukritisk
Er for konfliktundgående
Er for eftergivende
Mangler mere personlig selvstændighed

Tilbageholdende

• Behøver for mange beviser før handling
• Devaluerer andres og egne følelser
• Er for fastkørt i teorier
• Virker for tøvende
• Ser skyerne og ikke solen
• Hænger i det forgangne
• Opdager ikke i tide stress hos sig selv
• Mangler mere følelsesmæssig åbenhed

Er for uforsigtig i aktion
Overvælder folk med udfordring
Undervurderer andres følelser
Er utålmodig
Er for kontrollerende
Bruger ikke andre effektivt nok
Virker egenrådig
Er for ligefrem og hård og for lidt
acceptgivende

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
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Typologiernes typiske kommunikation

Udadvendt

Diplomaten

Entusiasten

•
•
•
•

Mange levende ord
Åbent kropssprog
Sælgende betoninger og kropssprog
Flyvsk struktur/emneskift

Dominerende

•
•
•
•
•

• Afprøvende sætninger (søger accept)
• Imødekommende kropssprog
• Underliggende kommunikation
(kommunikerer mellem linjerne)
• Løs struktur

Personlighed

Korte præcise sætninger
Markant kropssprog
Hård og til tider sårende betoninger
Holder sig til “sagen”
Taler hurtigt

Tilbageholdende

• Lange detaljerede/fakta orienteret sætninger - eller korte sætninger og begrænset kommunikation
• Neutrale betoninger
• Holder sig til “sagen”
• Søger objektivitet

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
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Typologiernes typiske reaktioner ved stress

Udadvendt

Diplomaten

Entusiasten

• Temperament
• Barnlig adfærd/fornægtelse

Dominerende

• Undskyldende
• Ked af det

Personlighed

• Aggression/kamp
• Kynisme

Tilbageholdende

• Indelukket/såret
• Mere arbejde

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
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Typologiernes primære motivationsfaktorer
Udadvendt
Følelsesorienteret

Diplomaten

Entusiasten

•
•
•
•
•

Godt klima/trivsel
Ros og påskønnelse
Nye opgaver, spænding og udfordringer
Frihed
Status/materielle goder

Dominerende

Personlighed

•
•
•
•

Godt klima/samarbejde
Opmærksomhed og accept
Tillid og trygge rammer
Venlighed og støtte fra omgivelserne

Tilbageholdende

• Ro til opgaverne
• Komplicerede og krævende opgaver
• Veldefineret ansvar og kompetencefordeling
• Sikkerhed
• Kvalitet

• Effektiv virksomhedskultur
• Klare målsætninger og strukturer
• Selvstændighed og indflydelse på
opgaver
• Præcision
• Avancementsmuligheder

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
Sagsorienteret
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Hvordan øge typologiernes effektivitet?
Udadvendt
Følelsesorienteret

Diplomaten

Entusiasten

• Mere konfronterende
- analytisk
- beslutsom
- selvsikker
- planlæggende
- resultatsøgende
• Mindre påvirkelig af andres sindsstemning og mening
• Sætte egne mål

• Mere problemorienteret
- struktureret
- opfølgende
- selvdisciplineret
• Ikke overdrivende
• Tæl til 10
• Give sig tid til tanker
• Ikke love for meget

Dominerende

Personlighed

Tilbageholdende

• Mere modtagelig for nytænkning
- kommunikerende (verbal)
- informerende
- fokus på nutid og fremtid
- selvstændigt initiativ
• Stole mere på andre
• Mindre sikkerhedssøgende
• Hårdere prioritering af opgaver

• Mere lyttende
- acceptgivende
- ydmyg og anerkendende
• Erkende andres værdi
• Indgå flere kompromisser
• Lytte og forstå underliggende
følelser

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
Sagsorienteret
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Typologiernes evne til at ændre/bevare vaner
Udadvendt
Følelsesorienteret

Diplomaten

Entusiasten

• Ganske få vaner
• Bør holde mere fast i de gode vaner
gennem højere selvdisciplin

Dominerende

Personlighed

• Har mange vaner
• Kan have svært ved at ændre
vaner, hvis faktuelt grundlag ikke
er på plads
• Er god til at bevare vaner

• Søger behagelige vaner
• Kan let ændre vaner, men bør være
mere udholdende
• Bør oparbejde flere “jeg-vaner” i stedet
for “vi-vaner”

Tilbageholdende

• Har mange vaner
• Ændrer ikke vaner, før det er
absolut nødvendigt
• Er god til at bevare vaner

Analytikeren

Praktikeren

Indadvendt
Sagsorienteret
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Typologiernes samarbejdsmønstre
Typiske udfordrende samarbejdsmønstre for kombinationerne af de forskellige typologier
Leder

Medarbejder

Samarbejdssværhedsgrad
- generelt

Samarbejdsmønster
- overordnet

P

E

Middel

Lederen vil typisk indskrænke medarbejderens virkerum. Medarbejderen oplever pres
og kontrol

P

D

Middel/svær

Lederen oplever loyalitet og samarbejdsvilje, men for lidt effektiv medarbejder.
Medarbejderen vil opleve krævende
adfærd og manglende forståelse fra lederen

P

A

Let

Lederen oplever godt samarbejde - bare
der i ny og næ presses lidt på arbejdstempoet. Medarbejderen har det fint med
en beslutningsdygtig leder. Forsøger at
holde tempoet oppe

P

P

Let/middel

Indbyrdes forståelse for resultaters betydning - hårdt psykisk arbejdsmiljø. Risiko for
magtkampe

E

P

Middel

Lederen vil ofte forsøge at bruge medarbejderen til at profilere sig selv.
Medarbejderen vil gå efter lederens plads
og kan mangle respekt for lederen

E

D

Let

Lederen oplever medarbejderen som tolerant og imødekommende og lidt naiv i
samarbejdet. Medarbejderen oplever
lederen som manipulerende og selvisk

E

A

Svær

Vidt forskellige arbejdsstile og ofte manglende indbyrdes respekt. Lederen oplever
manglende fleksibilitet og kedeligt samarbejde. Medarbejderen vil opleve ligegyldighed fra lederen

E

E

Middel

Flyvsk arbejdsmilø, som sætter alle under
pres (kan gå i selvsving), men kan også
skabe hurtige resultater. Både lederen og
medarbejderen vil opleve manipulerende
samarbejde
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Typiske udfordrende samarbejdsmønstre for kombinationerne af de forskellige typologier
Leder

Medarbejder

Samarbejdssværhedsgrad
- generelt

Samarbejdsmønster
- overordnet

D

P

Middel/svær

Lederen føler sig ofte presset/uretfærdigt
behandlet af medarbejderen. Medarbejderen kan mangle respekt for lederen oplever ikke lederen er hård og konsekvent nok

D

E

Let

Lederen forstår ofte at få det bedste
resultat frem i medarbejderen. Medarbejder har det fint med en imødekommende og fleksibel leder. Kan have svært
ved at finde “grænsen”

D

A

Let/middel

Hensynsfuldt arbejdsklima. Kan have problemer med deadlines og kommunikationnsform (følelser/logik)

D

D

Let/middel

Meget fokus på trivsel. Åbent og imødekommende samarbejde. Både lederen og
medarbejderen kan være for hensynsfulde og mangle konsekvens i samarbejdet

A

P

Svær

Lederen har ofte svært ved at tackle medarbejderens tempo og sætte dagsordenen. Medarbejderen føler sig ofte mere
kompetent som leder og beslutningstager
end lederen

A

E

Svær

Vidt forskellige arbejdsstile og manglende
indbyrdes respekt. Lederen vil ofte opleve
ligegyldighed fra medarbejderen. Medarbejder vil ofte opleve manglende
fleksibilitet fra lederen

A

D

Let/middel

Hensynsfuldt arbejdsklima. Lederen vil
ofte opleve, at medarbejderen fokuserer
for meget på samarbejdet og ikke
“sagen.”Medarbejderen oplever en behagelig leder, men kunne ønske sig mere
nærværende ledelse

A

A

Let/middel

Taler samme sprog og holder sig til den
formelle “sag”. Svært ved nytænkning,
beslutninger og hårde deadlines
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