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Evolutionspsykologien:	De	fire	interaktionstyper	
	
De	fire	typer	i	4D	Profilen	udspringer	fra	fire	grundlæggende	drifter,	vi	som	mennesker	
har	udviklet	og	forfinet	gennem	evolutionen.	Og	det	er	ikke	uden	grund,	at	vi	
bærer	rundt	på	netop	disse	fire	egenskaber.	Ifølge	forskeren	Paul	R.	Lawrence	fra	Harvard	
Business	School	skyldes	det,	at	disse	fire	grundlæggende	drifter,	var	-	og	er	-	helt	
afgørende	for	menneskets	overlevelse.	
	

Føleren	
Følerens	grunddrift	er	driften	til	at	indgå	i	relationer	og	danne	bånd.	Dette	var	en	vigtig	drift	for	
urmennesket,	da	mennesker	overlevede	langt	bedre	i	grupper	end	alene.	Når	vi	delte	føden,	
samarbejdede	om	pasningen	af	vores	afkom	og	beskyttede	hinanden	mod	farer,	øgede	det	vores	
overlevelsesevne.	Samtidig	overlevede	en	større	del	af	vores	afkom,	som	igen	kunne	formere	sig	
yderligere.	På	den	måde	blev	vi	socialt	anlagte	individer.	I	dag	kan	det	opleves	ved,	at	især	Følerne	
har	en	naturlig	lyst	og	lethed	ved	at	indgå	i	relationer.	
	

Andre	beskriver	dig	som:	
Andre	vil	ofte	beskrive	dig	som	hjælpsom,	venlig,	social	og	som	en	man	kan	regne	med.	På	
jobbet	trives	du	bedst	ved	nære	relationer,	hvor	man	lytter	til	hinanden.	Derfor	sætter	du	
sjældent	dig	selv	og	dine	behov	i	centrum,	og	du	trives	bedst,	når	tingene	foregår	til	alles	
bedste.	Det	er	vigtigt	for	dig,	at	alles	bidrag	og	perspektiver	bliver	inddraget	i	
arbejdsprocesserne,	og	at	alle	ønsker	at	deltage	aktivt	–	fællesskabsfølelse,	ligeværdighed	og	
det	at	vise	omsorg	er	vigtige	værdier	for	dig.	
I	løsningen	af	arbejdsopgaver	foretrækker	du	som	Føler	en	konsulterende	tilgang.	Du	spørger	
gerne	om	andres	mening	i	en	sag	–	eksempelvis	når	beslutninger	skal	træffes	eller	
arbejdsopgaver	uddelegeres.	Du	anser	for	det	meste	en	opgave	som	noget	du	og	dine	
kollegaer	står	sammen	om.	Du	kan	sagtens	arbejde	selv	løfte	en	opgave,	og	har	ikke	noget	
større	behov	for	hele	tiden	at	uddelegere	opgaver	til	gud	og	hver	mand.	Kollegaer	vil	ofte	
beskrive	dig	som	både	grundig	og	betænksom;	tingene	skal	helst	tænkes	ordentligt	igennem	
før	der	handles,	for	at	du	på	den	måde	kan	sikre	dig	at	tid	og	ressourcer	ikke	går	til	spilde.	
Samtidig	vil	de	eventuelt	negative	konsekvenser	en	beslutning	kan	have	for	andre	veje	tungt	i	
overvejelserne.	
	
Til	tider	oplever	du	måske	at	have	svært	ved	at	sige	fra.	Du	undgår	gerne	direkte	
konfrontationer	og	konflikter,	og	går	i	det	hele	taget	langt	for	at	bevare	den	gode	stemning.	
Der	skal	meget	til	før,	at	du	bliver	vred,	og	når	det	sker,	vendes	vreden	ofte	indad.	
Som	Føler	er	du	en	samvittighedsfuld	og	grundig	kollega,	der	altid	arbejder	på	at	levere	dit	
bedste.	Det	betyder,	at	du	ved	udførelsen	af	arbejdsopgaver	gerne	gentænker	
arbejdsprocesser,	løsninger	og	beslutninger	for	at	opnå	det	bedst	mulige	resultat.	Derudover	
er	det	vigtigt	for	dig,	at	der	tilstræbes	grundige	afklaringer	inden	beslutninger	træffes.	Du	
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arbejder	hårdt	og	gør	dit	bedste	-	men	forventer	samtidig	også,	at	andre	gør	det	samme.	
	

Tænkeren	
Tænkerens	grunddrift	er	forståelsen	af	fare	og	vurderingen	af	risici.	Det	var	helt	essentielt	for	
urmennesket	at	forsvare	gruppen	og	sig	selv	mod	farer.	Derfor	blev	denne	drift	vigtig	for	vores	
overlevelse.	Der	er	et	grundinstinkt	hos	alle	dyr,	der	enten	får	dem	til	at	flygte	eller	kæmpe,	når	de	
oplever	 farer.	 Hos	 mennesket	 udviklede	 evnen	 til	 håndtering	 af	 fare	 sig.	 Vi	 begyndte	 på	 et	
tidspunkt	også	at	kunne	 forudsige	og	dermed	undgå	potentielt	 farlige	 situationer.	På	den	måde	
blev	 mennesket	 en	 race	 af	 overlevere.	 Vi	 kunne	 beskytte	 os	 selv,	 gruppen	 og	 afkommet.	 Og	
menneskets	evne	til	at	håndtere	fare	var	ikke	kun	begrænset	til	aggressive	konkurrenter	og	farlige	
dyr,	men	gjaldt	også	dårlige	tider	og	svære	situationer.	I	dag	opleves	dette	ved	at	især	Tænkerne	
er	meget	opmærksomme	på	fejlmuligheder	og	risici.	
	

Andre	beskriver	dig	som:	
Andre	vil	ofte	beskrive	dig	som	vidende,	struktureret,	og	som	én,	der	har	styr	på	detaljer	har	
et	øje	for	om	en	idé	er	realistisk.	Som	Tænker	kendetegnes	du	også	ved	at	være	en	person,	
der	tænker	fremadrettet	og	som	en	der	trives	bedst,	når	der	er	styr	på	tingene.	Du	tænker	før	
du	taler	og	handler	-	og	du	kan	typisk	bedst	lide,	at	du	har	tænkt	samtlige	mulige	
fremtidsscenarier	igennem.	
	
Du	opfatter	sikkert	også	dig	selv	som	en	selvstændig	person;	du	arbejder	og	fungerer	ganske	
fint	alene	men	indgår	også	gerne	i	diskussioner	med	fagfæller.	I	arbejdsregi	foretrækker	du	
som	Tænker	en	kommunikationsform,	hvor	du	kan	dele	og	modtage	saglig	information.	Du	
foretrækker	en	direkte	kommunikation	frem	for	hentydninger	og	endnu	værre;	manipulation.	
På	arbejdet	er	du	også	god	til	at	organisere	og	fokusere,	god	til	at	planlægge	og	til	at	lave	
strategier.	Du	vil	gerne	udrette	en	masse	og	er	god	til	at	være	vedholdende.	Du	trives	bedst,	
hvis	der	foreligger	en	dagsorden	eller	en	handleplan	til	at	opnå	et	givet	mål	eller	
arbejdsopgave.	Du	har	det	oftest	også	bedst,	når	du	ved,	hvor	tingene	bærer	hen,	og	når	du	
kan	se	formålet	med	en	given	arbejdsopgave.	Når	der	først	er	et	formål	med	tingene,	og	du	
kan	se	målet,	kan	du	sagtens	også	være	fleksibel.	Det	er	som	regel	vigtigere	for	dig	at	nå	
målet	 end	 at	 følge	 en	 handleplan	 slavisk.	 Du	 er	 også	 god	 til	 at	 analysere	 og	 reflektere	 over	
arbejdsprocesser.	 Du	 inddrager	 gerne	 flere	 forskellige	 perspektiver	 og	 samler	 tit	 meget	
information	til	dit	videre	arbejde	i	analyse-	og	planlægningsfasen.		
Du	har	oftest	en	gennemtænkende	og	detaljeret	tankegang	og	kan	bedst	lide,	hvis	de	rigtige	
beslutninger	bliver	truffet	fra	start.	Derfor	er	det	også	vigtigt	for	dig	at	dele	information	med	
dine	kollegaer	sådan,	at	du	kan	føle	dig	sikker	på,	at	I	arbejder	efter	det	samme	mål	og	
dermed	ikke	behøver	at	gøre	tingene	to	gange.	Effektivitet	og	struktur	er	vigtige	pejlemærker			
for	dig,	og	du	trives	ikke	med	ureflekterede	arbejdsgange	eller	hasarderede	beslutninger.	
	
	

Handleren	
Handlerens	grunddrift	er	driften	til	at	opnå	og	erhverve	sig	noget	og	handle	hurtigt.	Som	
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urmenneske	var	denne	trang	vigtigt	 for	os,	da	den	hjalp	os	med	at	 finde	og	nedlægge	føden.	Vi	
kunne	ikke	vente	til	i	morgen,	men	måtte	handle	i	dag	for	at	holde	os	i	live.	Det	er	samtidig	denne	
grunddrift,	 som	 giver	 os	 en	 lyst	 til	 at	 konkurrere,	 hvilket	 er	 en	 vigtig	 egenskab	 i	 kampen	 for	
overlevelse.	Vi	skulle	kæmpe	og	konkurrere	både	mod	andre	dyr	og	stammer.	Det	var	dog	ikke	kun	
eksternt,	 at	 ambitionen	 og	 konkurrenceevnen	 var	 nyttig,	 den	 kunne	 også	 bruges	 internt.	
Mennesker	med	denne	grunddrift	havde	et	ønske	om	at	lede	og	tage	styring,	derfor	indtog	de	ofte	
de	 ledende	 positioner	 i	 gruppen.	 I	 dag	 opleves	 dette	 især	 ved	 Handlernes	 trang	 til	 at	 tage	
styringen	og	deres	evne	til	at	træffe	hurtige	beslutninger.	
	

Andre	beskriver	dig	som:	
Andre	vil	ofte	beskrive	dig	som	direkte,	hurtig,	beslutsom	og	målrettet.	Som	Handler	
kendetegnes	du	typisk	ved	at	være	en	person,	der	er	ansvarsfuld	og	som	kan	lide	at	have	
kontrol.	Du	har	store	forventninger	til	dig	selv	og	til	din	omverden,	og	du	trives	bedst,	når	du	
har	noget	at	tage	dig	til.	Du	vil	gerne	udrette	noget	og	har	tit	mange	gode	ideer.	
Du	er	god	til	at	lede,	organisere	og	tænke	i	løsninger,	og	du	kan	nogle	gange	have	svært	ved,	
at	folk	dvæler	for	længe	ved	et	problem.	Du	bliver	utålmodig	for,	at	der	ikke	sker	noget,	og	
derfor	træffer	du	også	gerne	hurtige	beslutninger.	Det	gælder	om	at	være	med	på	beatet.	Du	
kan	godt	lide	at	arbejde	i	et	højt	tempo	og	kan	oftest	også	klare	flere	ting	på	en	gang.	Du	er	
ikke	vild	med	at	sidde	stille;	for	dig	handler	det	om	at	nå	målene	NU!	
	
I	arbejdsregi	foretrækker	du	som	handler	en	direkte	kommunikationsform,	og	du	kan	selv	godt	
sommetider	anlægge	en	lidt	ledende	kommunikationsform,	fordi	du	gerne	vil	være	sikker	på,	
at	tingene	bliver	gjort	på	en	ordentlig	måde.	I	pressede	arbejdssituationer	er	du	god	til	at	
fokusere	på	præstationer,	resultater	og	mål,	men	det	kan	af	nogle	opfattes	som	om,	du	er	lidt	
tromlende.	Sandheden	er	dog,	at	du	godt	kan	lide	at	hjælpe	andre	til	også	at	opnå	resultater.	
Som	Handler	trives	du	bedst	på	arbejdet,	når	du	har	kontrol	over	tingene,	men	du	kan	også	
godt	lide	udfordringer.		
	
Du	har	derudover	et	godt	blik	for	hvem,	der	har	brug	for	hvad,	og	du	
hjælper	gerne	folk	omkring	dig	til	at	få	mere	kvalitet	eller	til	at	blive	mere	produktive	i	
arbejdet.	Det	gør,	at	du	sommetider	indtager	en	mere	ledende	rolle,	også	selv	om	det	måske	
egentlig	ikke	har	været	din	intention	fra	start.	Du	har	dog	som	regel	ikke	noget	i	mod	at	
uddelegere	opgaver	til	andre.	Som	handler	kan	du	sikkert	også	godt	lide	at	blive	belønnet	for	
din	arbejdsindsats.	Du	forventer	af	dig	selv	og	af	andre,	at	I	gør	jeres	bedste,	og	du	kan	let	
blive	skuffet,	hvis	det	modsatte	er	tilfældet.	
	

	
Forandreren	
Forandrerens	grunddrift	er	lysten	til	at	lære	mere	og	forstå	verden	omkring	sig.	Alle	kulturer	og	
grupper	af	mennesker	har	haft	en	eller	anden	 form	for	 religion,	hvilket	viser	vores	behov	 for	at	
forstå	verden	omkring	os.	Det	bunder	ifølge	psykologen	William	James	i	frygten	og	ubehaget	for	
manglende	viden.	Det	kan	f.eks.	ses	i	dyrenes	frygtsomme	måde	at	nærme	sig	noget	ukendt.	Det	
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er	på	en	gang	bange,	men	samtidig	 for	nysgerrig	 til	 at	kunne	 lade	det	 ligge.	De	 fleste	dyrearter	
lærer	 ved	 imitation,	 og	 det	 var	 først,	 da	 vi	 udviklede	 sproget,	 at	 udviklingen	 rigtig	 tog	 fart.	 Vi	
kunne	dele	viden	meget	hurtigere	og	omkostningsfrit.	Mennesker	med	denne	grunddrift	var	dem,	
der	 turde	 finde	og	gå	nye	veje,	hvilket	optimerede	vores	chancer	 for	at	overleve	 forandringer.	 I	
dag	 opleves	 det	 især	 ved	 Forandrerens	 idérigdom,	 engagement	 i	 fremtiden	 og	
mulighedsorientering.	
	
	

Andre	beskriver	dig	som:	
Andre	vil	ofte	beskrive	dig	som	engageret,	initiativrig,	energisk	og	passioneret.	Som	Forandrer	
kendetegnes	du	typisk	ved	at	være	en	person,	der	har	mange	interesser.	Du	kan	lide	at	have	
kontakt	med	andre	mennesker	og	opfatter	også	dig	selv	som	en,	der	har	brug	for	at	interagere	
og	være	sammen	med	andre.	Du	er	god	til	at	lytte	og	til	at	hjælpe	andre	til	at	se,	hvad	de	kan	
gøre	endnu	bedre.	Når	du	hjælper	andre,	er	det	oftest	på	en	coachende	måde.	Du	virker	som	
en	katalysator	for	andre.	Du	er	motiverende	at	arbejde	sammen	med	og	elsker	at	yde	en	
positiv	indflydelse.	
I	arbejdsregi	foretrækker	du	som	Forandrer	en	udviklende	tilgang	og	en	kommunikationsform,	
hvor	man	deler,	anerkender	og	accepterer	hinandens	ideer	og	forslag.	Du	kan	lide	kreativitet	
og	tænker	innovativt.	Du	bryder	dig	ikke	om	en	konfronterende	tone,	men	foretrækker	at	du	
og	dine	kollegaer	har	plads	til	at	dele	information,	udveksle	ideer	og	udforske	hinandens	
meninger.	Du	trives	bedst	i	positive,	glidende	relationer.	Du	har	sikkert	også	fokus	på	netværk	
og	 relationer	 udadtil.	 På	 arbejdet	 trives	 du	 bedst	 i	 procesforløb,	 og	 kan	 særlig	 godt	 lide	
startperioden	af	diverse	processer	og	projekter,	fordi	du	her	ofte	har	masser	af	entusiasme,	energi	
og	kan	få	 lov	til	at	komme	med	de	mange	gode	ideer,	du	sidder	med.	Du	kan	lide	at	tænke	nyt!	
Men	du	tænder	lynhurtigt	af	på	energiforladthed,	negativitet	og	folk	med	mange	begrænsende	
overbevisninger.	
	
Som	forandrer	er	du	ofte	en	person,	der	kan	lide	at	lære	fra	dig	-	og	at	lære	fra	andre.	Du	er	
god	til	at	sætte	gang	i	nye	ting	og	til	at	involvere	dig.	Du	har	mange	nye	ideer	og	er	også	god	
til	at	få	de	løse	ender	til	at	hænge	sammen	og	kan	sagtens	træffe	hurtige	beslutninger	
	

	
Kært	barn	har	mange	navne	
	
De	4	interaktionstyper	gengives	på	flere	måder,	og	der	er	da	også	lavet	en	model	–	kaldet	DISC-
modellen	pointerne	ens.	Jeg	har	vedhæftet	modellen	nedenfor	til	jer	der	bare	elsker	modeller	☺		
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Afsluttende	bemærkninger	
En	relevant	pointe	i	forhold	til	arbejdet	med	Robusthed	er	selvfølgelig	også,	at	robusthed	bede	er	
en	fælles	(samfundsmæssig	og	organisationsmæssig	opgave)	samt	et	personligt	ansvar.	Vi	kan	ikke	
forlange	 at	 individer	 er	 robuste	 medmindre	 vi	 skaber	 robuste	 rammer	 (samfund	 og	
arbejdspladser).	Uden	mad	og	drikke	duer	helten	ikke,	ligesom	vi	heller	ikke	duer,	hvis	vi	ikke	på	
vores	arbejdspladser	mv.	får	mulighed	for	fordybelse	og	flow	oplevelser,	herunder	at	 følelsen	af	
(og	tanker)	om	at	vi	er	kompetente,	har	indflydelse	og	kan	løse	de	opgaver	vi	stilles	godt.	Vi	kan	
derfor	 træne	vores	 individuelle	 strategier	 ligeså	 tosset	vi	 vil,	men	hvis	de	ydre	omstændigheder	
ikke	er	med,	bliver	det	en	Sisisfos-opgave.	Tak	for	denne	gang	–	jeg	ønsker	jer	held	og	lykke	med	
træningen	af	jeres	mentale	muskler	og	nyskabelse	af	arbejdskultur	mv.	
	
Bedste	hilsner	

	
Tanja	Staal	Wegner		
Cand.	pæd.	psyk,	trivselskonsulent,	coach	og	forfatter	


