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Her kan jeg fx hjælpe dig 

• Karrierea�laring Karrierea�laring Karrierea�laring Karrierea�laring - laver du det, 

du har lyst �l, er bedst �l og 

som gør dig mest auten�sk? 

• Overskud i hverdagen Overskud i hverdagen Overskud i hverdagen Overskud i hverdagen - oplever 

du, at du hele �den er bage�er, 

at andre styrer dit liv? 

• At sige fra At sige fra At sige fra At sige fra - kender du dine egne 

værdier nok �l at vide, hvad der 

er godt for dig, og hvad der ikke 

er godt for dig? 

• De vanskelige rela�oner De vanskelige rela�oner De vanskelige rela�oner De vanskelige rela�oner - er der 

mennesker i din familie eller på 

arbejdet, hvor jeres samvær 

ikke fungerer?  

• Jobsøgningen Jobsøgningen Jobsøgningen Jobsøgningen - leder du e�er 

nyt job og kan ikke helt få dit CV 

�l at spille? Eller går du stå ved 

samtalen?  

• Struktur i livet Struktur i livet Struktur i livet Struktur i livet - laver du de 

samme fejl igen og igen, og 

ønsker du nye og mere 

hensigtsmæssige mønstre? 

Dig og coaching? 

Hvis du ønsker forbedringer i dit 

liv, så kan coaching være noget 

for dig. En coach kan hjælpe dig 

med en række områder, fx:  

• At få større selv�llid og 

selvværd 

• Øget beslutningskra� og -evne 

• Bedre balance mellem arbejde 

og privatliv 

• At få struktur og stø0e �l at få 

bedre og hur�gere resultater 

• At se problema�kker fra flere 

sider 

Hvad siger klienterne? 

”Du har bidraget til en stor forandring 

i mit liv.” 

 

”Jeg har været rigtig glad for din  

coaching, og den har hjulpet mig vide-

re.” 

 

”Du er fandeme så skarp!” 

 

”Med Me0es store indsigt i Ennea-

grammet kunne hun sågar forklare 

mig, hvorfor jeg gør, siger eller tænker 

forskellige �ng, når jeg udtrykte  

undring. Ved hjælp af humor, stø0e 

og større eller mindre skub, kom jeg 

tæ0ere på, hvilken retning jeg gerne 

vil tage min karriere i. Og det på blot 

en enkelt session. Me0e vil være mit 

førstevalg, hvis jeg igen får brug for 

karrieresparring.”  

 

Hvad kan jeg bruge Ennea-

grammet til? 

Hvis du præcis ved, hvad du er god 

�l, og hvad der er svært for dig - 

enten �llært eller medfødt - så kan 

du langt hur�gere sige �l eller fra. 

Så ved du, hvor du skal bruge din 

energi, og hvor det vil være spildt. 

Det kan give dig en ro og en klar-

hed hur�gere end ved at prøve 

al�ng først. 

Det betyder, at du fx kan handle 

mere i overensstemmelse med 

den, du VED, du er, frem for e�er 

den, du TROR, du er.  

Du opnår simpelt hen at blive gla-

dere og mere a�laret. 

Om Mette 

 

Jeg er cer�ficeret life og business-coach fra Manning Inspire samt uddannet 

i persontypeværktøjet enneagrammet. Jeg er uddannet cand.mag. og har 

arbejdet som kommunika�onsrådgiver i mange år i både offentlige og pri-

vate virksomheder. 

 

Jeg er også Vice President i the Interna�onal Enneagram Associa�on, IEA, 

hvor jeg bl.a. har ansvaret for at godkende undervisere i enneagrammet.  

 

Som coach har jeg ry for at være ærlig, kærlig, rummelig , men også være 

skarp og direkte, fordi jeg s�ller de rig�ge spørgsmål. 
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 Enneagrammet  

    ----    en kort introduk�on �l de 9 typeren kort introduk�on �l de 9 typeren kort introduk�on �l de 9 typeren kort introduk�on �l de 9 typer    

Om enneagrammetOm enneagrammetOm enneagrammetOm enneagrammet    
 

Enneagrammet er et persontypeværktøj, hvis oprindelse fortaber sig i det 

uvisse. Men i sin nuværende form blev det ”genopfundet” i 1960’erne, og 

det bliver i dag mest brugt �l at udvikle både individer, teams og  

organisa�oner. Enneagrammet er et ny@gt og præcist værktøj, der be-

skriver mo�va�oner og adfærdsmønstre, og også kommer med ledetråde 

�l at ændre det, der ikke fungerer �l noget, der fungerer. Og det er i den 

sammenhæng, jeg bruger det i min coaching.   

 

Ganske kort, så beskriver enneagrammet ni arketyper af mennesker med 

ni forskellige sæt karakteris�ka. Mennesket er dog mere komplekst end 

det, så du kan formodentligt se træk fra dig selv i flere af de typer, som 

jeg beskriver nedenfor. Enneagrammet skal bruges med måde, og beskri-

velserne her er en  kra�ig forenkling. 

Hvis du går op i, at �ng skal være HELT rig�ge, ja, perfekte, så er 

du muligvis en 1’er.  Du er nok hårdtarbejdende, logisk tænken-

de og overholder stort set al�d regler. 

 

Så kan du være god �l:   

• At arbejde hårdt og metodisk for at gøre opgaver færdige 

• At have styr på detaljer - masser af detaljer 

• At overholde en god e�k 

• At holde fast i principper, også selv om det er upopulært. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At slå dig løs og more dig 

• At �lgive egne fejl 

• At give andre kri�k, fordi du s�ller høje krav �l dig selv og 

andre. Derved kan du fremstå ubarmhjer�g. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Samarbejde i teams, hvor andre lægger mere vægt på fx 

krea�vitet eller følelser 

• At tage hur�ge beslutninger, hvis du ikke ved, hvad der 

helt præcist forventes af dig 

• At �lgive dig selv, hvis du laver fejl. 
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Hvis du går op i at  sikre gode personlige rela�oner, at hjælpe 

når du kan og at sørge for den gode stemning, så kunne du fint 

være en 2’er. Det er vig�gt for dig at være forbundet med  

andre på et hold, derhjemme eller i din fri�d. 

 

Så kan du være god �l:  

• At sørge for, at andre har det, de har brug for 

• At mærke, om andre har det godt - og i tage dig godt af 

dem 

• At sikre en god og rar stemning på en arbejdsplads. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At sæ0e dig selv først 

• At mærke e�er, om du går ind over andres grænser 

• At sæ0e grænser for, hvad der er ret og rimeligt over for 

dig selv i forhold �l andre. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Når du SKAL vælge mellem noget, der vil gøre enten den 

ene eller den anden ked af det 

• Når du skal sige fra over for andre 

• Når du ikke synes, at andre er taknemmelige nok for dit 

arbejde. 
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Hvis du går op i, at du skal være den bedste - at du skal levere 

toppræsta�on hver gang, og at det betyder noget, hvad andre 

tænker om dig, så kunne du godt være en 3’er. 

 

Så kan du godt være god �l:  

• At gå begå dig poli�sk og strategisk 

• At arbejde hårdt og vedholdende for at nå dine sa0e mål 

• At vide, hvad der giver pote i næsten alle situa�oner. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At vide hvad der er det helt rig�ge for dig helt personligt og 

som menneske 

• At lade andre få den ros, de har fortjent 

• At bare slappe af og lave ingen�ng. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Når du skal dele æren eller arbejdet med andre, fordi du 

mener, du gør det bedre selv 

• At andre måske ikke helt ved, hvor de har dig, fordi du er 

så god �l at ski�e ham e�er situa�onen 

• Når det ikke står helt klart, hvad succeskriteriet er for en 

opgave. 
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Hvis du oplever, at  det er vig�gt for dig at være helt ægte og 

auten�sk - ja, fak�sk ganske unik - og nok også noget styret af 

dine følelser. At det er vig�gt for dig at have din særlige udtryks-

form, og at det, du omgiver dig med, skal være ”lækkert,” ja, så 

kunne du godt være en 4’er.  

 

Så kan du være god �l:  

• Alt muligt krea�vt—ikke nødvendigvis kunstner, men dog 

noget, der kræver særlige evner 

• At analysere situa�oner og komme med unikke løsnings-

forslag 

• At skabe noget, der har dit personlige kendetegn. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At levere en gennemsnitlig leverpostejsvare 

• At sæ0e dine følelser �l side, hvis du fx er under pres 

• At være ligeglad med, hvad andre tænker om dig. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner 

• Når der forventes noget af dig, som er ”ordinært” og hvor 

du ikke kan sæ0e dit fingera�ryk på 

• Når du skal være hur�g på a�rækkeren i en udadvendt 

sammenhæng, for du er nok mest indadvendt 

• Når den står på halvtom small-talk. 
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Hvis du går op i at  kunne tage velfunderede, ra�onelle  

beslutninger, at have den fornødne viden, og hvis du kan være 

en benhård analy�ker, der kan holde følelser ude af  

beslutninger, så er du måske en 5’er. 

 

Så kan du være god �l:  

• Den helt saglige debat med masser af facts 

• At gå e�er bolden og ikke e�er manden - og i øvrigt ikke 

tage det personligt, hvis du ”bliver angrebet”  

• Både at have styr på detaljerne og på det overordnede 

billede. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At udtrykke dine egne følelser (med mindre det er  

begejstring over ideer) og at forstå andres 

• At forstå, at for andre kan det være vig�gt med udseen-

de, komfort eller andre ”bløde” værdier 

• At forklare, hvad du mener, kort og kontant. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Når der er brug for en hur�g beslutning inden for noget, 

du ikke ved noget om 

• Når den, du taler med, er meget præget af følelser. 
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Hvis du som regel ser al�ng fra to sider, føler dig meget som en, der 

skal bidrage �l flokken, som kan være i tvivl om mangt og meget, og 

som vægter sikkerhed og tryghed højt  - fak�sk siger andre, at du 

bekymrer dig for meget - så er du muligvis en 6’er. 

 

Så kan du være god �l:  

• Den grundige kvalitetssikring, der sikrer, at alt bliver afsøgt, og 

alle hørt. 

• At få s�llet alle de nødvendige spørgsmål i en given situa�on 

• At forudse problemerne før de opstår, så holdet kan løse  

opgaven. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At tage en hur�g beslutning, fordi det ville bekymre dig, om 

det nu også var det rig�ge. 

• At sige pyt og så bare håbe på, at det går 

• Fx kun at rejse med det allermest nødvendige - du ved jo ikke, 

hvad du kunne få brug for. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Når der er brug for en hur�g beslutning inden for noget, du 

ikke ved noget om 

• Når andre i teamet ikke har det samme behov for at afsøge for 

problemer hver eneste gang 

• Når der SKAL løbes en risiko. 
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Hvis du ikke kan lade være med opsøge spænding, noget nyt og 

anderledes og hellere vælger det sjove end det tunge samt har 

svært ved at begrænse dig, så kunne du godt være en 7’er. 

 

Så kan du godt være god �l:  

• At brainstorme og få ideer 

• At få det bedste ud af svære situa�oner 

• At få andre �l at få det godt og rart. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At afslu0e det, du eller I er i gang med 

• At have styr på detaljerne 

• At få taget de nødvendige, tunge snakke - hvad enten det er 

privat eller på arbejde. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Når noget skal vælges fra 

• Når det er vig�gt at fokusere på noget, der måske ikke er 

spor spændende, fx at sidde s�lle i møder og bare ly0e 

• Når nogen af dine lidt hur�ge beslutninger viser sig ikke at 

være så gode, og du bliver nødt �l at re0e op på det. 
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Hvis du helst vil være selvstændig, stærk og uaMængig, og hvis du 

som regel gør �ngene selv, for selvgjort er velgjort, og hvis andre 

siger, at du kan virke voldsom, så kunne du godt være en 8’er 

 

Så kan du være god �l:   

• At arbejde hårdt og få �ngene gjort 

• At tage (de ubehagelige) beslutninger 

• At skære igennem ved en diskussion og konkludere 

• At lede og fordele arbejdet. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At grine ad dine egne fejl 

• At styre dit temperament under pres 

• At overholde regler, der ikke siger dig noget 

• At respektere mennesker, som du ikke synes fortjener det. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Et team-samarbejde, hvor du synes, de andre er for langsom-

me eller tager fejl 

• Situa�oner, som du ikke kan handle dig ud af, hvor du bare 

må afvente, hvad der sker 

• Hvor du skal gøre, hvad der bliver sagt. 
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Hvis du bedst kan lide, at der er fred og ro, at folk enes, også 

hvis det betyder, at du måske skal ofre noget, du gerne ville, 

eller du kan have svært ved at sige nej og sige fra, så kunne det 

være fordi, du er 9’er. 

 

Så kan du være god �l:  

• At finde de gode kompromiser 

• At få andre �l at falde �l ro og føle sig trygge 

• At inddrage andre og få dem �l at føle sig som en del af 

flokken 

• At få �ngene �l at hænge sammen overordnet set. 

 

Og du kan være mindre god �l:  

• At få �ng gjort 

• At få vist dine resultater 

• At sige fra, når du burde gøre det. 

 

Du kan have nogle udfordringer i følgende situa�oner: 

• Hvor du skal sige din uforbeholdne mening helt spontant, 

og du ikke aner, hvad dine omgivelser synes eller tænker 

• Når folk tror, at dit manglende nej betyder, at du er enig 

• Du kan have en tendens �l at gå i baglås, når der forven-

tes noget af dig, som du ikke er klar �l at levere. Også 

selv om det tydeligvis frustrerer andre. 
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