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Denne profil er beregnet som en hjælp til at forstå resultaterne fra Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®).
Ud fra dine svar udarbejder MBTI-værktøjet resultater, der identificerer, hvilken af 16 forskellige
personlighedstyper der bedst beskriver dig. Din personlighedstype repræsenterer dine præferencer
i fire forskellige kategorier, hvor hver kategori består af to modsatrettede poler. De fire kategorier
beskriver hovedområder, der tilsammen danner grundlaget for et individs personlighed på
følgende måde:

··
··

Hvorhen du retter din opmærksomhed – Ekstroversion (E) eller Introversion (I)
Hvordan du tager informationer til dig – Sansning (S) eller Intuition (N)
Hvordan du træffer beslutninger – Tænkning (T) eller Følen (F)
Hvordan du forholder dig til den ydre verden – Vurdering (J) eller Opfattelse (P)

Din MBTI typekode angives med de fire bogstaver, der repræsenterer dine præferencer. Ud fra dine svar
er din rapporterede MBTI-type ESTJ, også beskrevet som Udadrettet Tænkning med Sansning. Dine
resultater er fremhævet nedenfor.
Rapporteret type: ESTJ
Hvorhen du
retter din
opmærksomhed

E

Ekstroversion

Introversion

Personer, der foretrækker Ekstroversion, har
tendens til at rette deres opmærksomhed mod den
ydre verden af personer og ting.

Personer, der foretrækker Introversion, har tendens
til at rette deres opmærksomhed mod den indre verden
af ideer og indtryk.

I

Sansning
Hvordan du
tager
informationer til
dig
Hvordan du
træffer
beslutninger

Hvordan du
forholder dig til
den ydre verden

S
T
J

Personer, der foretrækker Sansning, har tendens
til at tage informationer til sig via de fem sanser og
fokusere på nuet.

Intuition

N

Personer, der foretrækker Intuition, har tendens
til at tage informationer til sig ud fra mønstre og de
store linjer og fokusere på fremtidige muligheder.

Tænkning

Følen

Personer, der foretrækker Tænkning, har tendens
til at træffe beslutninger primært på grundlag af logik
og objektiv analyse af årsag og virkning.

Personer, der foretrækker Følen, har tendens
til at træffe beslutninger primært på grundlag af
værdier og en subjektiv vurdering af det, der
berører én som person.

F

Vurdering

Opfattelse

Personer, der foretrækker Vurdering, har tendens
til at foretrække en planlagt og organiseret tilgang
til livet og foretrækker at få ting afklaret.

Personer, der foretrækker Opfattelse, har tendens
til at foretrække en fleksibel og spontan tilgang til
livet og foretrækker at holde mulighederne åbne.

P

Din besvarelse af MBTI-spørgeskemaet angiver ikke kun dine præferencer. De angiver også den
relative klarhed af dine præferencer, dvs. hvor klart du udtrykte din præference for en bestemt pol i
forhold til den modsatte pol. Dette kaldes præferenceklarheden eller pci. Søjlediagrammet på næste side
viser dine pci-resultater. Bemærk, at en lang søjle angiver, at du er ret sikker på præferencen, mens
en kort søjle angiver, at du er mindre sikker på præferencen.
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Klarhed af de rapporterede præferencer: ESTJ
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Den MBTI-autoriserede kan fortælle dig mere om dine profilresultater samt udbygge den
typebeskrivelse, der er angivet for dig i diagrammet nedenfor. Ser beskrivelsen af din rapporterede type
ud til at passe på dig? Mange mennesker synes, at deres MBTI-resultater beskriver dem ret godt. For
andre hjælper det at ændre et bogstav eller to, så de finder en typekode, der rammer deres personlighed
mere nøjagtigt. Hvis du føler, at karakteristikaene ikke passer helt rigtigt, kan den MBTI-autoriserede,
hjælpe dig med at identificere en type, der passer bedre.
Typebeskrivelse: ESTJ

ESTP

ESFP

·
INFJ INTJ ·
·
·
INFP INTP ·
·
·
ENFP ENTP

ESTJ

ESFJ

ENFJ

ISTJ
ISTP

ISFJ
ISFP

Beslutsom, klar og selvsikker
Logisk, analytisk og objektivt kritisk
Dygtig til at organisere projekter, fremgangsmåder og mennesker
Værdsætter sandsynligvis dygtighed, effektivitet og resultater
Foretrækker sandsynligvis afprøvede systemer og fremgangsmåder
Fokuseret på nuet og bruger relevante erfaringer for at tackle problemer
Opfattes som regel af andre som samvittighedsfuld, pålidelig, beslutsom,
frimodig og selvsikker

ENTJ

Hver type, eller kombination af præferencer, har tendens til at være kendetegnet ved sine egne interesser,
værdier og unikke anlæg. Uanset hvad dine præferencer er, kan du bruge nogle adfærdsmønstre, der
er kendetegnende for kontrasterende præferencer. En mere uddybende forklaring af de 16 typer og
anvendelsesområder som f.eks. karrierevalg, relationer med andre og problemløsning finder du i
hæftet Introduktion til type® af Isabel Briggs Myers (1998) eller Gifts Differing af Isabel Briggs Myers
og Peter B. Myers (1995). Disse udgivelser og mange andre, der kan hjælpe dig med at forstå din
personlighedstype, fås hos OPP Ltd.
OPP, LTD.
+44 (0) 1865 404500
www.opp.eu.com
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