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Är du uppfinnare
eller uppstartare?
Nytt test visar dina
styrkor och svagheter
Stefan Lindström heter personen som
har tagit fram en ny form av personlighetstest, EPT, som visar vilken av sex
olika entreprenörsarketyper man liknar
mest.
– Testet säger inte om du är entreprenör
eller inte, utan vilken typ av entreprenör
du är, det vill säga vilken arketyp du mest
liknar, säger Stefan Lindström.
Det var under en
jullunch tillsammans
med chefredaktören
för tidningen Entreprenör som individoch affärsutvecklingskonsulten Stefan Lindström fick frågan om
han inte kunde utforma ett entreprenörprofiltest eftersom att
det inte fanns ett sådant på marknaden.
– Som entreprerolog
kan man inte säga nej
till en sådan utmaning
utan det gäller ju att leva som man lär, säger
Stefan Lindström.
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på Harvard University Extension School insåg
att han behövde ha en beteendevetare eller psykolog med sig för att det skulle bli genomförbart. Genom vänner kom han i kontakt med
psykologen Hans-Olle Frummerin.
– Jag kände direkt att han var rätt person så
jag gick rakt på sak och frågade; kan du, vill du
och har du tid?
Svaret var ja och tillsammans började de utarbeta en plan. Den stora utmaningen var att
komma på hur de skulle skilja de olika typerna åt.
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– Till skillnad mot många
andra tester var vår utgångspunkt en enhetlig grupp. I stället för att skilja ut vem som är
mest fotbollsspelare, basketspelare eller tennisspelare så hade
vi en grupp där alla var fotbollsspelare, säger Stefan
Lindström.
– Det tog över två månader
innan vi knäckte koden och sedan ytterligare fyra månader
innan testet var klart.
Testet vänder sig till den som redan
är entreprenör eller funderar på att
bli det. Syftet att belysa vilken entreprenörsprofil man mest liknar.
Det kan besvara frågor om ens
drivkrafter, styrkor och svagheter, vilket i sin tur kan underlätta
beslut.
– Givetvis kan man vara en
kombination av fler
arketyper och man
förändras också över
tid. Det är en av anlivsstils
ledningarna till att jag
enör
entrepr
och Hans-Olle av
princip aldrig säger
vilken entreprenörsprofil vi mest liknar,
säger Stefan Lindström.
EPT-testet består av 21 frågor. Inledningsvis väljer man vilket fokus man ska
ha, yrkesmässigt eller privat, och sedan
behåller man det genom hela testet. I den
forskning som gjorts inom området i USA
bland annat på MIT (Massachusetts Institute of Technology) har man kunnat urskilja att det finns fem olika slags profiler
för en entreprenör - Uppstartare, Den professionelle, Serieentreprenören, Uppfinnaren och Livsstilsentreprenören. Det är
denna forskning som ligger som bas för
detta test samt den sjätte arketyp som Stefan Lindström funnit – arbetsstilsarketypen.
Jenny Emerén

I  stället för att skilja ut vem som är mest fotbollsspelare,
basketspelare eller tennisspelare så hade vi en grupp
där alla var fotbollsspelare... Stefan Lindström
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