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Enneagram 
typebeskrivelser

Herunder er de enkelte typer kort beskrevet, så de dels kan genkende sig selv og dels på den måde 
som andre måske kan opfatte dem på. Til sidst er der for hver type et statement i kursiv, som er til 
refleksion. 

Læs alle beskrivelserne igennem først. Tænk over de enkelte beskrivelser og statements og find dem, 
der passer bedst på dig. Læs så de beskrivelser, du synes passer bedst på dig én gang til. Du skulle 
gerne kunne komme ned på de tre til fire typer, der passer bedst på dig.

Du skal også tænke på, at vi alle forandrer os med alderen og bliver mindre markante. Derfor er 
vores enneagramstil også mest tydelig, når vi er i starten af tyverne, så det er din måde at være på i 
periode mellem de tyve og tredive år, du skal tænke på. 

TYPE 1 - Perfektionisten

Type 1 vil typisk se sig selv som realistiske, objektive, ordentlige, ansvarsbevidste og hårdtarbejdende. 
Jeg ved hvad der er rigtigt og forkert. Jeg ved hvad der skal gøres og gør det der skal til – tingene kan 
næsten altid blive lidt bedre. Jeg ved også godt, at andre ikke har samme etiske standard som jeg og 
det kan godt irritere mig. ”Man skal yde, før man kan nyde”. 

Andre vil måske sige, at en 1’er er meget sort/hvid i sine holdninger og ikke til at rokke, når de først 
har en mening. Ting er enten rigtige eller forkerte, gode eller dårlige. De går meget op i detaljer, 
grænsende til det pedantiske. De kan være perfektionistiske og være gode til at påpege andres fejl. De 
kan godt have en tendens til at sige tingene med en løftet pegefinger, så andre føler sig skyldige. 

Kan du genkende nedenstående:
Jeg har en indre stemme, der hele tiden fortæller mig, hvad jeg skal/bør/må gøre og samtidig kritis-
erer mig, hvis jeg ikke gør det godt nok. Jeg ville gerne slukke for stemmen en gang imellem, men den 
bliver bare ved med at være der.
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TYPE 2 - Hjælperen

Type 2 vil typisk se sig selv som smilende, imødekommende, hjertevarm, empatisk, serviceorienteret, 
favnende, kærlig, uegennyttig og omsorgsfuld. God til at sætte sig ind i andres situation, og dække de 
behov de opdager. Jeg kan lide fysisk berøring. Giver gerne ”sidste skjorte” væk. Elsker at give gaver 
eller på anden måde glæde andre. 

Andre vil måske se at de kan være omsorgsfulde grænsende til det klæbende, ”for meget” i deres serv-
icering. Dækker behov jeg ikke anede jeg havde. Der indgås altid en kontrakt – jeg hjælper dig og du 
anerkender mig. En der har brug for konstant anerkendelse / påskønnelse. De kan også være mar-
tyragtige, grænsende til det fjendske, hvis de ikke får den anerkendelse, de mener at have fortjent. En 
der altid vil røre andre eller give knus. En som ikke er god til selv at tage imod. 

Kan du genkende nedenstående:
Jeg ved instinktivt, hvordan andre mennesker har det – om de er glade, kede af det osv. og jeg kan 
mærke det på mig selv. Jeg ved også tit, hvad de har brug for og synes det er vigtigt at give dem, hvad 
de har behov for.

TYPE 3 - Projektmageren

Type 3 vil typisk se sig selv som tænkemenneske, projektorienteret og målsøgende. Jeg er meget 
effektiv, får ting til at ske. Kan lide at være et menneske som andre ser op til. Går efter guldet, bo-
nussen, pokalen. Ser mig selv som meget fleksibel. Er charmerende og veltalende – i store som små 
forsamlinger. Mit motto er ”work smart”.
Kan snakke med alle mennesker, politikeren, landmanden, sælgeren, og forstår at klæde mig til situ-
ationen. Har som regel et utrolig stort netværk. 

Andre vil måske se dem som kamæleonagtige, skiftende efter hvem de er sammen med, og dermed 
ikke altid lige til at regne med. At de har ufattelig mange overfladiske bekendtskaber. Kan virke som 
en blærerøv – altid pralende, med varm luft og store armbevægelser. Selvcentreret og jordende. Altid 
fokuserende på deres egne mål og egen succes. Glemmer eller tilsidesætter andre, for selv at nå i mål.

Kan du genkende nedenstående:
Mit image er vigtigt og jeg har altid fokus på, hvad jeg er nødt til at gøre, for at bevare imaget om at 
klare mig godt – være en god medarbejder, chef, forælder osv. 

TYPE 4 - Individualisten

Type 4 vil typisk se sig selv som unik, kreativ og skabende. De er meget æstetiske og kan se både der 
skønne og det tragiske. Jeg er ikke bange for at vise mine følelser. Jeg er god til at sætte mit finger-
aftryk på tingene og virke inspirerende på andre. Der er sjæl i alt det jeg gør – jeg er det jeg gør. Når 
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jeg gør noget gør jeg det med hud og hår. Mine følelser er vigtige og jeg kan fortabe mig i dem.

Andre vil måske se 4 som dramatisk, iscenesættende, overdramatiserende og svær at gøre tilpas. Kan 
virke meget negative og selvcentrerede. De kan være humørsyge og skifte sindstilstand på et split-
sekund. Det er som om de lever i en fantasiverden og fokuserer på, hvordan det kunne være: ”Hvis 
bare jeg køber den bluse, bliver jeg lykkelig”.

Kan du genkende nedenstående:
Jeg er ikke som de andre. Jeg kan tit føle mig ensom og uden for. Der er altid et eller andet jeg man-
gler, som vil gøre mit liv bedre og jeg forsøger hele tiden at opnå det.

TYPE 5 - Iagttageren

Type 5 vil typisk se sig selv som vidende, visionære, eftertænksomme, gode til at se sammenhænge og 
finde ud af om der mangler noget i helheden. Jeg tænker mig om inden jeg svarer. Jeg ser systemer i 
ting og går efter fakta og realiteter. Jeg vil gerne vide mere om alting. Kan lide de stille aktiviteter og 
holder af at fordybe mig i et emne. Jeg hader small talk og gider ikke møder for mødernes skyld. Jeg 
har ikke brug for at sige noget hele tiden.

Andre vil måske se 5 som indadvendt, lidt nørtet og som en der ikke vil dele sin viden med andre. 
Virker enorm klog og bedrevidende. Det kan være svært at forstå deres tankeverden – tankespind. 
De virker også fuldstændig følelseskolde og uempatiske, uden forståelse for andres eller egne følelser. 
Kan virke tilbagetrukket, som en iagttager, der ikke vil involvere sig. Som en enspænder, der ikke har 
behov for andre. 

Kan du genkende nedenstående:
Jeg er meget i mine tanker og kan tit føle mig som en tilskuer, der prøver at forstå, det der sker rundt 
om mig. Det at forstå ting er rigtigt vigtigt, for at jeg kan bruge dem. Jeg kan distancere mig fra mine 
følelser for at forstå dem til bunds.

TYPE 6 - Skeptikeren

Type 6 vil typisk se sig selv som forudseende, og god til at sikre at alt går godt. Er meget pålidelig, 
loyal og en god teamplayer. Jeg er en god ”håndværker” og leverer altid et godt og gennemarbejdet 
produkt. Jeg kan godt lide at tingene er forudsigelige og vi kender vores roller. Er tro mod konen, 
arbejdet, vennerne og skifter ikke bare sådan ud. At have kontrol giver mig tryghed.

Andre vil måske se 6 som fejlfinder, skeptiker, stivnakket, stillestående og ”Rasmus Modsat”. Kan 
virke overnervøse og negative. Alt er til diskussion og alt skal vendes i det uendelige. De kan have 
svært ved at blive færdige med det de begynder på, da de er usikre på om resultatet er godt nok.
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Kan du genkende nedenstående:
Det er vigtigt for mig, at sikre mig, så jeg kan være tryg. Jeg planlægger ofte ting, så jeg undgår at gøre 
noget forkert. Jeg trives bedste med det, der er kendt og hvor jeg kender rammerne.

TYPE 7 - Idémageren

Type 7 vil typisk se sig selv som festlige, sjove, energiske og mulighedsorienterede. Er en drøngod 
igangsætter og kommer med masser af gode forslag og ideer. Har ofte mange bolde i luften.  Jeg har 
krudt i bagdelen og keder mig hurtigt. Hader når nogen betror sig til mig. Er altid god for en munter 
bemærkning. Jeg er som regel altid glad og i godt humør.

Andre vil måske se 7 som en der bare kaster en masse ideer op i luften men aldrig fuldfører noget. 
De virker meget overfladiske og sådan lidt ”Leif Lalleglade”. Er flyvske og svær at fastholde. Kan med 
sine hurtige bemærkninger, jokke folk over tæerne. Mangler situationsfornemmelse og dybde.

Kan du genkende nedenstående:
Jeg synes at livet skal være sjovt og fuldt af nye oplevelser, mennesker, ting og idéer. Jeg planlægger 
altid, hvad jeg skal i morgen, om en uge osv. og glæder mig til det, selv om der kan komme andre mu-
ligheder, som kan være mere spændende.

TYPE 8 - Frontkæmperen

Type 8 vil typisk se sig selv som stærke, direkte og meget handlings-orienterede. Er ikke bange for 
at tage en beslutning. Folk er aldrig i tvivl om hvor de har mig, for jeg melder klart ud. Er god til at 
tage ansvar og beskytter gerne de svage. Har respekt for andre der også siger deres mening. Elsker 
udfordringer og tager gerne min del af slæbet. Det betyder ikke meget for mig, hvad andre synes om 
mig. Jeg har et motto: ”work hard”.

Andre vil måske se 8 som dominerende, tromlende og ikke særlig tolerante. Fylder alt for meget i et 
lokale og giver ikke plads til andre. Har travlt med at pisse territoriet af. Kan være svære at kæmpe 
imod og kan virke meget sårende og stødende i deres direkthed, der kan grænse til det aggressive. Det 
går lige lovligt stærkt til at alle kan følge med og de handler ofte uden at tænke på konsekvenserne. 
Livet er en kamp.

Kan du genkende nedenstående:
Jeg har stort set en mening om alting, og siger den gerne. Der skal være rene linier, så vi ved, hvor vi 
har hinanden. Det er vigtigt at være stærk udadtil, selv om jeg godt kan føle mig sårbar indvendigt. 
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TYPE 9 - Fredsmageren

Type 9 vil typisk se sig selv som blide, kærlige og nemme at omgås. Jeg er god til at få mennesker til 
at blive enige, vi er alle sammen dele af det samme og har alle lige ret. Kan ikke særlig godt lide kon-
flikter og gør mit til at undgå dem. Vejrer hurtigt stemninger. Jeg taler altid pænt om og til andre, og 
oplever ofte at andre betror sig til mig.

Andre vil måske se 9 som konfliktsky og fedtspillende. Som en der ikke giver sin egen mening til 
kende, men er gode til at skabe kompromisser på andres forslag. Kan næsten ikke tage en beslutning 
selv. Kan virke lade og initiativløse.

Kan du genkende nedenstående:
Jeg er god til at se det positive i andre mennesker og kan godt have følelsen af at smelte sammen med 
dem, men får det dårligt, hvis der er dårlig kemi og ufred. Jeg har et ønske om, at vi alle kan have det 
godt.
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