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Hjælpeord til personlighedstræk

Evnen og lysten til at analysere, få idéer, strukturere og organisere.

Evnen og lysten til at samarbejde, opnå accept på idéer og etablere tillidsforhold.

Evnen og lysten til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar og gennemføre løsninger.

Systemer, strukturer, rammer, regler, orden, planlægning, fleksibilitet

Distance, forståelse, fortrolighed, tanker,  følelser, indlevelse

Samordne, indsatser, stræbe, resultater, vinde

Detaljer, rutiner, kontrol, overblik, helheder

Indadvendthed, tilbageholdenhed, åbenhed, selskabelighed, udadvendthed

Tilpasning, ordre, initiativ, autoritet, ambition, indflydelse

Konkret, fysisk, praktisk, idéer, teorier, modeller, abstraktioner

Normer, disciplin, krav, tilpasning, tolerance, imødekommenhed, fleksibilitet

Selvkritik, usikkerhed, selvfølelse, udfordringer, selvsikkerhed

Sikkerhed, forudsigelighed, beregning,  intuition, spænding, risici

Selvrådig, uafhængig, initiativ, anerkendelse, accept, støtte

Indordning, lydighed, selvstændighed, stædighed, egenrådighed, frihed

Impulsivitet, temperament, spontanitet, balance, selvkontrol, behersket

Skepsis, forbeholdenhed, reserverethed,  åbenhed, imødekommenhed, tillid

Sensitivitet, kritik, nederlag, ydmygelse, forsvar, styrke, modstandskraft, robusthed

Ro, passivitet, afslapning, afveksling, selvaktivering, tempo, energi

©
 Alle rettigheder forbeholdes



Beskrivelser til personlighedstræk
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Lægger mere vægt på samarbejde og 
gruppepræstationer end på egne præstationer. 
Mener, at konkurrence hæmmer samarbejdet, og 
stræber ikke efter at blive bedre end andre.

Konkurrence:
En persons vilje til at opnå det bedste, til at sætte 
nye, højere mål og altid stræbe efter at nå bedre 

resultater.

Lægger vægt på egne præstationer og 
sammenligner sig gerne med andre. Mener, at 

indbyrdes konkurrence fremmer resultaterne, og 
stræber efter at være den bedste.

Blander sig ikke i andres måde at gøre tingene på. 
Holder sig til eget område. Er tilbageholdende, 
når ideer skal fremføres, og beslutninger skal 
træffes.

Indflydelse:
At ville have indflydelse at kunne bestemme over 
andre og ville have indflydelse over, hvordan ting 

skal gøres.

Har stor trang til at gøre sin indflydelse gældende. 
Blander sig så vidt muligt i alle beslutninger. 

Holder fast ved sine ideer og standpunkter og ser 
helst dem gennemført.

Tvivler på eget værd og egne evner. Er tøvende 
over for det nye og ukendte. Standser op og 
overvejer, om man kan klare en given opgave.  
Kan blive usikker på baggrund af andres kritik.

Selvtillid:
Troen på sig selv, sin egen værdi og kunnen, også 

uden for de kendte rammer.

Tror på sig selv, sit eget værd og sin egen kunnen. 
Kaster sig uden tøven ud i det ukendte og 

usædvanlige. Mister ikke selvtilliden på grund af 
andres kritik.

Har let ved at indordne sig og har ikke noget 
imod, at andre blander sig i ens opgaveløsning. 
Accepterer ordrer og udstukne rammer for 
løsningen af opgaven.

Frihedstrang:
Behovet for at være fri og uafhængig, samt 

selvstændigt at løse de opgaver, man vil - hvornår 
og hvordan det passer en.

Har en indbygget trang til at gøre tingene, 
som det passer én selv bedst. Har svært ved at 

modtage direkte ordrer fra andre og kæmper for 
sin frihed og selvstændighed.

Tænker meget over kritik. Søger bevidst at undgå 
mennesker og situationer, hvor man har følt sig 
ydmyget. Tager kritik meget personligt.

Psykisk styrke:
Evnen til at kunne tåle nederlag, personlige 

ydmygelser og kritik, at komme igen og rejse sig 
efter modgang.

Ryster hurtigt ydmygelser, kritik og personlige 
fornærmelser af sig. Tager ofte kritikken som en 

udfordring og svarer igen.

Løser tålmodigt én opgave ad gangen. Arbejder 
sig støt og roligt frem mod målet, helst i eget 
tempo. Arbejder i det lange, seje træk uden det 
store temposkift.

Fysisk energi:
Intensiteten i og mængden af den fysiske og 

mentale energi, som man udfolder i sin hverdag.

Kan lide at arbejde i et højt tempo og være i 
aktivitet hele tiden. Har ofte svært ved at vente på, 

at ting sker, og har derfor gerne flere bolde i luften 
ad gangen.

Ego-drive Evnen og lysten til at påtage sig et selvstændigt resultatansvar og gennemføre løsninger.

Forholder sig distanceret i forhold til andre 
menneskers tanker, handlinger og følelser. Mener  
i bund og grund, at det må være deres egen sag.

Indføling:
Hvorvidt man forsøger at sætte os ind i andres 

tanker og adfærd for at forstå, hvorfor andre gør, 
som de gør.

Lægger vægt på at forstå andre menneskers 
tanker, handlinger og følelser. Forsøger at forudse 

andre menneskers handlinger og motiver.

Foretrækker i de fleste situationer at arbejde 
alene. Etablerer kontakt til andre, når det er 
hensigtsmæssigt og tjener et bestemt formål.

Social kontakt:
Behovet af at være sammen med andre og selv at 

ville etablere kontakt.

Foretrækker et arbejde, hvor samvær med andre 
spiller en stor rolle. Er åben, udadvendt og 

kontaktsøgende.

Foretrækker faste normer, regler og retningslinjer 
for, hvad man må og ikke må. Lægger vægt på 
selvdisciplin og stiller store krav til sig selv og 
andre.

Social fleksibilitet:
I hvilken grad man accepterer mennesker med 

andre normer, holdninger og adfærd.

Er tolerant, tålmodig, forstående og til tider 
eftergivende over for social adfærd, der afviger 

fra normen. Støtter andre, hvis de er usikre og ikke 
lever op til fastsatte krav og normer.

Den uafhængige type, der er upåvirket af, hvad 
andre måtte tro, tænke og mene om hans person 
og det, han gør. Tager initiativ og sætter ting i 
gang uden at spørge andre.

Opbakning:
Behovet for andres opbakning, inden man tager 

initiativ til at løse et problem.

Foretrækker at søge accept og anerkendelse hos 
andre, før noget sættes i gang. Befinder sig bedst  
i et miljø, hvor gensidig ros, støtte og opbakning 

er fremherskende.

Er skeptisk og kritisk over for andre. Stoler 
ikke altid på andre og er derfor reserveret og 
tilbageholdende i den første kontaktfase.

Tillid – tiltro:
En persons adfærd i mødet med andre, som enten 

kan være afventende og lidt skeptisk eller åbent  
og tillidsfuld.

Møder umiddelbart andre mennesker med 
stor tillid og åbenhed. Taler åbent om sig selv 

og forventer, at denne tillidserklæring bliver 
gengældt.

Foretrækker faste regler, rammer og retningslinjer 
for, hvilke opgaver der skal løses og hvordan. 
 Lægger stor vægt på orden og planlægning.

Systemfleksibilitet:
Hvor stort et behov man har for faste regler, 

rammer, systemer og retningslinjer at arbejde 
indenfor og efter.

Foretrækker opgaver, hvor der er frie rammer til 
gennemførelse af problemløsningen. Vil helst 

etablere egne løsninger frem for at følge det givne 
og kendte.

Foretrækker mere rutineprægede opgaver. 
Arbejder sig omhyggeligt og grundigt gennem 
opgaverne, indtil den sidste detalje er på plads 
og i orden.

Helhedsorientering:
Behovet for at have kendskab til detaljer i et pro-

blemkompleks, samt hvor meget man vil have med, 
inden en opgave betragtes som løst og afsluttet.

Foretrækker at angribe opgaver ud fra en 
overordnet generel synsvinkel. Søger efter det 

væsentlige i en problemstilling.

Foretrækker opgaver, hvor tingene kan ses, måles 
og vejes i en konkret fysisk form. Er praktisk og 
jordnær.

Abstrakt tænkning:
Viljen og evnen til at arbejde med komplicerede 

problemer, abstrakte idéer og begreber.

Foretrækker at angribe problemer ud fra ideer, 
teorier og modeller. Det komplekse er en 

udfordring.

Foretrækker opgaver med størst mulig sikkerhed 
og forudsigelighed. Støtter sig til alle tilgængelige 
informationer. Kontrollerer og tjekker tingene af.

Risikovillighed:
Hvor stor en sikkerhed man ønsker eller har behov 

for, inden der træffes beslutninger.

Foretrækker opgaver, hvor der skal træffes mange 
og hurtige beslutninger. Lærer ved at prøve. Er 

søgende og til tider chancebetonet.

Melder hurtigt ud og viser sine følelser. Kan være 
temperamentsfuld og farer hurtigt op – og falder 
for det meste også hurtigt ned igen.

Selvbeherskelse:
Hvorvidt man lægger vægt på og kan beherske sit 
temperament, når man bliver irriteret over, at noget 

ikke går, som det skal.

Lægger vægt på at kunne beherske sig og bevare 
roen i enhver situation. Lader ikke sine følelser få 
frit løb. Bevarer roen under pres og lader sig ikke 

let ophidse.

Samvær Evnen og lysten til at samarbejde, opnå accept på idéer og etablere tillidsforhold.

Struktur Evnen og lysten til at analysere, få idéer, strukturere og organisere.


