
 

Din personlighedsprofil som iværksætter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærke personlighedstræk: 6 - 9 krydser  

 

 
Medium stærkt personlighedstræk: 4 - 5 krydser  

  

Svage personlighedstræk: 1 - 3 krydser 
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Stærke personlighedstræk (6 - 9 krydser)  

 

 

"Producenten" 

Dit mest dominerende personlighedstræk er ”producenten”. Du er en god iværksætter, fordi du er 

meget arbejdsom og sikrer, at tingene bliver gjort til tiden.  

Du er typen, der altid er parat til at påtage dig en ekstra opgave eller arbejde lidt længere. Rent 

faktisk trives du bedst, når der er noget at tage fat på.  

Selvom du presser dig selv til dit yderste, flyver du sjældent højere end vingerne bærer. Du tager én 

dag ad gangen og starter altid med de mest nødvendige opgaver.  

Du foretrækker at gøre det meste af arbejdet selv, da du mener at ’selvgjort er velgjort’. Oftest ved 

du, hvad du vil og spilder helst ikke tiden med unødvendige diskussioner eller eftertænksomhed. 

Selvom du har potentialet for at blive en god iværksætter, er det vigtigt, at du ikke kører dig selv for 

hårdt. Sørg for at have folk der kan aflaste og støtte dig. 

 

Opgaver: Ud over stepperne 
Dine personlige egenskaber er vigtige i ethvert projekt, fordi du er typen, der kan være med til at 

sætte gang i hjulene og skubbe foretagendet fra start. Du vil egne dig godt til salg, PR og 

processtyring, da du kan lide at skabe resultater.  

 

Samarbejde: Du klarer skærene 
Når du samarbejder med andre, er du typen, der tager initiativet og forklarer, hvordan du mener en 

opgave bedst kan løses. Lange møder er ikke din kop te. 

 

 

"Administratoren" 

Dit mest dominerende personlighedstræk er ”administratoren”. Du er en god iværksætter, fordi du 

kan sætte dine arbejdsopgaver i system og planlægge, hvad der skal gøres hvornår. 

Du er typen, der har orden i tingene og ikke ønsker at overlade noget til tilfældighederne. Du 

fungerer bedst, når du kan kontrollere, hvad der sker og bliver måske let stresset, når tingene går 

stærkt. Du ser hastværk som lastværk og overvejer grundigt alle muligheder, inden du tager en 

beslutning.  

Du er typen, der går med livrem og seler. Det kan være en fordel, fordi du er god til at styre uden 

om risikable og urealistiske projekter.  

Som iværksætter kan det dog være nødvendigt, at du af og til slipper kontrollen og giver dig selv 

lov til at tage en chance.  

 

Opgaver: Der er tjek på tingene 
Der vil være brug for dine egenskaber i ethvert projekt, da du har orden i sagerne og et stort flair for 

at styre en proces. Du vil typisk være god til at overskue og planlægge arbejdet og er ikke typen, der 

bliver taget på sengen, når regningerne skal betales. Du vil være egnet til at tage dig af 

administrative opgaver som budget, koordinering og planlægning. 

 

Samarbejde: Du følger dagsordenen 
Når du samarbejder med andre, er det vigtigt for dig, at der er en dagsorden at arbejde ud fra. Møder 

skal først og fremmest handle om at planlægge arbejdet og ikke spildes på at lufte løse ideer. Det er 

vigtigt for dig, at tingene gøres i den aftalte rækkefølge og der er afsat rigelig tid. 

 



"Entreprenøren" 

Dit mest dominerende personlighedstræk er ”entreprenøren”. Du er en god iværksætter, fordi du har 

mange nye ideer og forstår at gennemføre dem. Du er sikkert typen, der har hovedet fyldt med 

spændende projekter og altid er i gang med at udtænke nye planer. Du er derfor god til at opstille 

langsigtede mål og forestille dig, hvordan din virksomhed kan udvikle sig. 

Du er en fighter og holder fast i dine ideer, selvom du møder modstand. Du stoler på din egen 

dømmekraft og er ikke bange for at tage en chance, hvis det føles rigtigt. Du er typen, der godt kan 

lide forandring og har ofte mange kreative forslag til, hvordan tingene kan forbedres eller laves om. 

Det er et stort plus for dig, når du skal tilpasse dig kundernes skiftende behov.  

Selvom du har potentialet til at blive en god iværksætter, er det vigtigt, at du også har øje for de 

mere praktiske gøremål. Det er nødvendigt, at du kan følge op på de ting, du sætter i gang, før du 

kaster dig ud i nye projekter. 

 

Opgaver: Spring ud i det blå 
Der vil være brug for dine egenskaber i ethvert projekt, da du kan tage initiativet og gå foran med 

de gode ideer. Dine kreative forslag kan være med til at udvikle projektet og give det et originalt 

præg. Du vil være egnet til at arbejde med at udvikle nye ideer og sætte langsigtede mål. 

 

Samarbejde: Du sætter kursen 
Når du samarbejder med andre, er det ofte dig der stiller de kritiske spørgsmål og kommer med nye 

og anderledes bud på, hvordan tingene kan gøres. Du bruger møder på at fremlægge dine nyeste 

ideer og få input fra andre. 

 

 

"Integratoren" 

Dit mest dominerende personlighedstræk er ”integratoren”. Du er en god iværksætter, fordi du har 

en evne til at forstå andres behov og opbygge netværk. Du er sikkert en meget social og udadvendt 

type, der kan få mennesker til at arbejde sammen. Du har flair for at opbygge et godt arbejdsmiljø, 

fordi du skaber hold-ånd og fællesskab i virksomheden. Når du skal tage beslutninger, betyder det 

meget for dig, at du har dine kollegaer eller venners opbakning. 

Du er en god menneskekender og forstår at udvælge de rette personer til arbejdsopgaver. Du er 

typen, der lægger meget vægt på helheden og synes, det er spændende at undersøge dine kommende 

samarbejdspartneres behov og arbejde med profilen for dit projekt.  

Selvom du har potentialet til at skabe et stærkt netværk, er det vigtigt, at du forfølger dine egne 

ideer og kommer med selvstændige løsninger. Det kræver, at du tror på dit projekt og selv er villig 

til at løse mange slags opgaver. 

 

Opgaver: Fællesskab gør stærk 
Der vil være brug for dine egenskaber i ethvert projekt, da du kan fremme samarbejde og skabe en 

god atmosfære. Du egner dig typisk godt til opgaver, der handler om at skabe samarbejde mellem 

folk. Derfor vil du typisk være god til at arbejde med personaleansvar og kontakt med 

samarbejdspartnere. 

 

Samarbejde: Du klinker skårene  
Når du samarbejder med andre, er det ofte dig, der løser konflikter og sikrer at alle er enige. Du er 

typen, der sørger for at alle føler sig godt tilpas og kan sige deres mening. Det betyder langt mere 

for dig, at opnå et kompromis, end at få din egen holdning gennemført. 

 



Medium personlighedstræk (4 - 5 krydser) 

  

 

"Producenten" 

Du besidder i mindre grad “producentens” egenskaber. Du er måske typen, der finder det svært at 

skære igennem og træffe hurtige beslutninger. Derfor kan du have gavn af at samarbejde med folk, 

der er gode til at opstille konkrete mål og fokusere på resultaterne. 

 

"Administratoren" 

Du besidder i mindre grad ”administratorens” egenskaber. Du er måske typen, der sætter 

administrative opgaver i anden række og tager tingene, som de kommer. Du kan med fordel søge 

assistance fra andre, der er gode til at sætte tingene i system og planlægge arbejdsopgaverne. 

 

"Entreprenøren" 

Du besidder i mindre grad ”entreprenørens” egenskaber. Du er måske typen der kan være lidt 

tilbageholdende og ikke stoler fuldt ud på dine egne ideer. Derfor kan du med fordel arbejde 

sammen med andre, der er gode til at tage initiativet og satse på de gode ideer. 

 

"Integratoren" 

Du besidder i mindre grad ”integratorens” egenskaber. Deltagelse i netværk og samarbejde har 

måske ikke din umiddelbare interesse. Du er sandsynligvis typen, der foretrækker at træffe 

beslutninger uden at skulle gå på kompromis med andre. Derfor kan du med fordel lede efter en 

samarbejdspartner, der har flair for opsøgende kontakt og samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

Svage personlighedstræk (1 - 3 krydser) 

 

 

"Producenten" 

Selvom ”producenten” er den personlighedstype, du har mindst tilfælles med, kan du sagtens blive 

en god iværksætter. Du kan måske være tilbøjelig til at udskyde beslutninger eller have svært ved at 

afslutte en opgave. Når man skal starte og køre sit eget projekt, er det vigtigt, at man kan skære 

igennem og træffe en hurtig beslutning. I opstartsfasen er viljen til at gøre en ekstra indsats og tage 

mange opgaver på sig ofte afgørende. Da dette sandsynligvis ikke er din stærke side, kan du med 

fordel finde projektpartnere, der er god til at træffe beslutninger og fokusere på resultaterne.   

 

Ufordringer – søg disse personlighedstræk hos andre: 

 

 Fokus på opgaver og resultater 

 Konkrete mål for din arbejdsdag 

 Beslutsomhed og evne til at skære igennem 

 

 



"Administratoren" 

Selvom ”administratoren” er den personlighedstype, du har mindst tilfælles med, kan du sagtens 

lære at styre dit eget projekt. Du kan være tilbøjelig til at tage tingene, som de kommer og sætte 

administrative opgaver bagest i køen. Måske springer du ud i nye opgaver, uden at tænke nærmere 

over konsekvenserne. Når man skal starte og køre sit eget projekt, er det vigtigt, at man kan sætte 

tingene i system og planlægge de enkelte arbejdsopgaver. En god iværksætter kender reglerne og 

har styr på regnskabet. Et godt råd til dig er derfor at finde projektpartnere, der kan fokusere på de 

administrative opgaver og stå for den mere langsigtede planlægning.  

 

Udfordringer – søg disse personlighedstræk hos andre: 

 Fokus på administrative opgaver 

 Eftertænksomhed og planlægning 

 Systematik og overblik 

 

 

"Entreprenøren" 

Selvom ”entreprenøren” er den personlighedstype, du har mindst tilfælles med, betyder det ikke, at 

du ikke kan få gode ideer. Du kan sagtens tage springet og få stor succes som iværksætter. Du kan 

måske være tilbøjelig til at afskrive nye ideer og koncentrere dig om de opgaver, som du allerede 

har planlagt. Når du skal starte og drive dit eget projekt, er det vigtigt, at du har fingeren på pulsen. 

Du kan med fordel få andre til at hjælpe dig med at udvikle og forfølge de gode ideer, så du løbende 

kan forbedre projektet. Uden fornyelse og kreativitet er det svært at udvikle spændende projekter. 

Gå derfor på udkig efter projektpartnere der er nysgerrige, iderige og måske mere impulsive. 

 

Udfordringer – søg disse personlighedstræk hos andre: 

 Evnen til at udvikle og forfølge de gode ideer 

 Kreativt og mod til at være lidt anderledes 

 Fremtidsvisioner og udsyn 

 

 

"Integratoren" 

Selvom ”integratoren” er den personlighedstype, du har mindst tilfælles med, kan du sagtens blive 

en god iværksætter. Du kan måske være tilbøjelig til at afskrive samarbejde og diskussioner med 

andre folk som tidsspilde, da du foretrækker at tage de fleste beslutninger selv. Når du skal starte og 

køre et projekt, er det ikke desto mindre meget vigtigt at have et godt forhold til dine kollegaer og 

eksterne samarbejdspartnere. Det er afgørende at have blik for det sociale aspekt hvis man skal lave 

et vellykket projekt, og at skabe et arbejdsmiljø, der opmuntrer dig selv og dine kollegaer. Et råd til 

dig er derfor at finde projektpartnere, der har flair for samarbejde, har lyst til at snakke med folk og 

forstår at skabe sociale rammer for projektet. 

 

Udfordringer – søg disse personlighedstræk hos andre: 

 Evne til at trække på andres viden og erfaringer – inddragelse af alle i gruppen 

 Samarbejdsevne og flair for at løse konflikter 

 Fokus på at skabe gode forbindelser til eksterne samarbejdspartnere 


