
UDVID DIN FORSTÅELSE af personlighedstyper med Introduktion til Type™

-serien fra The Myers-Briggs Company, den eksklusive udgiver af Myers-Briggs 

Type Indicator® (MBTI®) -vurderingen. Disse populære guider hjælper dig med at 

indarbejde begreberne type teori i dit personlige og professionelle liv. Forståelse af 

præferencer på arbejdspladsen, håndtering af stress, reduktion af konfliktsituationer, 

udforskning af professionelle muligheder, styring af projekter, forbedring af 

beslutningstagning og arbejde mere effektivt i teams - dette er blot nogle få af de 

mange typrelevante anvendelsesområder, som du kan udforske med disse informative 

brochurer. 

For en komplet liste over titler eller for at bestille brochurer, besøg 

www.themyersbriggs.com.
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Introduktion

Formålet med Introduktion til Type® og Teams er at 

hjælpe dig med at forstå resultaterne af Myers-Briggs 

Type Indicator®-værktøjet (MBTI®) og forbindelsen mellem 

disse resultater og dit arbejde i et team. Medens værktøjet 

med succes er brugt til enkeltepersoner, kan dets virkning 

flerdobles, når det anvendes i teams, hvilket anvendelsen 

verden over inden for teambuilding vidner om.

Dette hæfte indeholder en præsentation af de rammer, 
der kan hjælpe teams med at fungere mere produktivt. 
MBTI-værktøjet er nyttigt til teams, da det er baseret på 
den idé, at vi alle har noget enestående at tilbyde og ud-
fordringer at overvinde. I teams arbejder vi sammen og 
forsøger at maksimere hvert enkelt medlems særlige tal-
enter, hvilket minimerer manglen på viden og færdighed-
er. Ved at anvende oplysningerne i dette hæfte i teams og 
teambuilding kan teamet opnå succes. 

For at vise de vidtgående fordele ved MBTI-værktøjet 
dækker denne brochure seks grundlæggende problem-
stillinger, der har indvirkning på teamet: kommunikation, 
gruppekultur, lederskab, forandringer, problemløsning/
konfliktløsning og stress. Typebeskrivelserne indeholder ek-
sempler på reaktioner for hver af de seksten typer for hver 
af de grundlæggende problemstillinger. Medlemmer af 
teamet kan bruge disse eksempler til at øge deres type-
bevidsthed og dermed øge både deres egen og teamets 
effektivitet.

Teams og Teambuilding

Et team består af to eller flere personer, der arbejder 
sammen for at løse en opgave. Mange mennesker tænk-
er måske musik, når de hører ordet gruppe eller team.  
Medlemmerne af en musikgruppe har forskellige roller og 
færdigheder at tilbyde, og det samme gælder for medlem-
merne af en arbejdsgruppe eller et team. MBTI-værktøjet 
er en ramme, der kan bruges til at forstå forskellene i, 
hvad hvert enkelt teammedlem har at tilbyde teamet. 

Teambuilding – som udført ved hjælp af MBTI-værk-
tøjet er den proces, hvor en gruppe af enkeltpersoner 
tilskyndes til at lære om sig selv, hinanden, deres leder(e), 
og hvordan disse komponenter passer sammen for at øge 
deres og teamets fremgang. Brug dette hæfte til at hjælpe 
med at igangsætte teambuilding eller til at fortsætte med 
at styrke en teambuilding-indsats, der allerede er indledt.

MBTI®-Værktøjet og Dets Fordele 
for Teams

MBTI-værktøjet afspejler individuelle præferencer for 
kilder til energi (Ekstroversion–Introversion), for at op-
fatte oplysninger (Sansning–Intuition), beslutningstagning 
(Tænkning–Følen) og livsstil (Vurdering–Opfattelse). Ud 
fra kombinationerne af disse fire MBTI-præferencedikoto-
mier opstår der 16 unikke personlighedstyper. Dette hæfte 
vil hjælpe dig med at forstå din type og forholdet mellem 
dine præferencer og den måde, du og andre teammedle-
mmer går i samspil med hinanden. Når du læser beskriv-
elserne, skal du huske, at selvom dine præferencer kan få 
dig til at opføre dig på bestemte forudsigelige måder, kan 
organisatoriske og personlige mål også få dig til at handle 
på måder, der adskiller sig fra dine naturlige præferencer.

MBTI®-værktøjet og teameffektivitet
MBTI-værktøjet hjælper især teammedlemmer ved at

n Fremme åbenhed og tillid 
n Give et neutralt og bekræftende sprog til at diskutere 

forskelle med
n Fremhæve værdien af mangfoldighed
n Lære teammedlemmer at værdsætte og arbejde med 

andres styrker
n Hjælpe med at øge produktiviteten ved at afstemme 

en persons MBTI-præferencer med bestemte 
gruppeopgaver

n Identificere team styrker og “blinde” pletter
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n Give nogle rammer, hvor teammedlemmer bedre kan 
forstå og håndtere

 • Kommunikation
 • Teamkultur
 • Lederskab
 • Forandringer
 • Problemløsning/konfliktløsning
 • Stress

Ifølge Mary McCaulley (1975) giver MBTI-værktøjet 
os mulighed for at forudsige teameffektivitet ud fra 
psykologisk type, f.eks. følgende:

n Jo mere ens typerne i et team er, desto nemmere har 
teammedlemmerne ved at forstå hinanden

n Jo mere uens typerne i et team er, desto længere tid 
tager det at nå frem til en forståelse 

n Teams med mange ligheder når hurtigere til 
beslutninger, men har tendens til at begå flere fejl 
på grund af utilstrækkelig repræsentation af alle 
synspunkter

n Teams, hvis medlemmer tilhører mange forskellige 
typer, når langsommere (og med besvær) frem til 
beslutninger, men træffer bedre beslutninger, fordi 
flere synspunkter afdækkes

n Teams, der kun har en enkelt repræsentant fra 
en bestemt præference (f.eks. kun én Introvert), 
værdsætter muligvis ikke evnerne/færdighederne, der 
er forbundet med den pågældende præference, og ser 
det medlem som værende anderledes

n Teams, der værdsætter og bruger forskellige typer, kan 
opleve færre konflikter

n Succesfulde teams med medlemmer fra mange 
forskellige typer fremmer teammedlemmernes 
personlige udvikling ved at tilskynde dem til at lære af 
de andre typers evner

Med dette hæfte får du mulighed for at udforske 
psykologiske typer, ud fra deres relation til dig, dit team 
og lederskab i dit team. Oplysningerne i hæftet kan funge-
re som en vejledning til at forstå og styrke teamrelationer 
ved at hjælpe hvert teammedlem med at få det bedste ud 
af hans/hendes særlige stil. Brug den til at gøre dit daglige 
arbejde i teamet mere givende og behageligt.

       
Vigtigt at Huske om MBTI®-Værktøjet
Husk følgende, når du udforsker typer, for at sikre, at det 
bliver en positiv oplevelse for alle:

n Type handler om præferencer, ikke om viden, 
færdigheder eller evner

n Der er ingen rigtige eller forkerte præferencer

n Ingen præferencer er usunde eller uhensigtsmæssige

n Type er ikke nogen undskyldning – vi kan bruge alle 
funktioner (Sansning–Intuition, Tænkning–Følen) 
og alle holdninger (Ekstroversion–Introversion, 
Vurdering–Opfattelse)

n Hvert enkelt teammedlem er bedst til at bedømme sine 
egne præferencer

n Type bør give teamets medlemmer kompetence, ikke 
begrænse dem
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Da nogle mennesker sommetider besvarer 

spørgsmål i MBTI-spørgeskemaet, som de tror, 

de bør, frem for som de virkelig føler, er det vigtigt, at 

du bekræfter resultatet af vurderingen. Dette kaldes “best 

fit”-processen.  

Som en del af vurderingen af den typeprofil, der passer 
bedst, skal du læse beskrivelserne i skemaet “MBTI®-
Præferencer” nedenfor. Gennemgå punkterne under 
hver overskrift – kilde til Energi, Opfatte Oplysninger, 
Beslutningstagning og Livsstil – og markér de udtalelser, 
der passer bedst på dig. Sammenlign derefter modsatte 
præferencer, og se, om du har markeret flest punkter 
under Ekstroversion end Introversion, Sansning eller 
Intuition osv. Dermed kan du både forstå og bekræfte 
den typeprofil, der passer bedst. Husk, at du er bedst til at 
bedømme dine egne præferencer.
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Forståelse af Dine 
Præferencer

MBTI®-Præferencer

Ekstroversion 

Personer med præference for Ekstroversion retter energi mod 
og modtager energi fra den ydre verden. Ekstroverte personer er 
mest tilbøjelige til at

•   Foretrække handling frem for refleksion

•   Tale ting igennem for at forstå dem

•   Foretrække verbal kommunikation

•   Udtrykke deres tænker åbent

•   Handle og reagere hurtigt

•   “Fylde” meget i omgivelserne

•   Nyde at arbejde i grupper og teams

•   Sætte sig selv i forgrunden

Introversion 

Personer med en præference for Introversion retter energi mod 
og modtager energi fra den indre verden. Introverte personer er 
mest tilbøjelige til at

•   Foretrække refleksion frem for handling

•   Tænke ting igennem for at forstå dem

•   Foretrække skriftlig kommunikation  

•   Holde deres tanker for sig selv, indtil de er (næsten) perfekte  

•   Overveje og tænke dybt  

•   Forsvare sig mod krav og forstyrrelser  

•   Nyde at arbejde alene eller sammen med en eller to andre

•   Holde sig i baggrunden

Kilde til Energi

Undersøgelse af Dine MBTI®-
Præferencer 



 4

Opfatte Oplysninger

Sansning

Personer med en præference for Sansning nyder at opfatte 
oplysninger på en præcis og nøjagtig måde. Sansetyper er mest 
tilbøjelige til at

•   Nyde at høre fakta og detaljer først

•   Foretrække det afprøvede og sande

•   Betone det pragmatiske

•   Ønske forudsigelighed

•   Mene, at problemer skal løses specifikt på grundlag af   
   tidligere erfaringer

•   Fokusere på de praktiske muligheder i en situation

•   Ønske at kende det, der er

•   Værdsætte realisme

Intuition

Personer med præference for Intuition nyder at opfatte 
oplysninger på en nyskabende ad hoc-måde. Intuitive typer er 
mest tilbøjelige til at

•   Nyde at høre generelle begreber først

•   Foretrække det nye og uprøvede  

•   Betone det teoretiske  

•   Ønske forandringer  

•   Se problemer som muligheder for nyskabelse på grundlag af  
   inspiration

•   Fokusere på fremtidige muligheder i en situation  

•   Ønske at kende det, der kan være  

•   Værdisætte fantasi

Beslutningstagning

Tænkning

Personer med præference for Tænkning søger generelle sandheder 
og objektivitet, når der træffes beslutninger. Tænketyper er mest 
tilbøjelige til at

•   Søge logisk klarhed

•   Stille spørgsmål først

•   Være interesseret i data

•   Vide, når der kræves logik

•   Foretrække, at ting er objektive

•   Forblive upartiske, når der træffes en beslutning, og opveje  
   fordele og ulemper

•   Søge efter fejl i et argument

•   Stræbe efter at være reel

Følen

Personer med præference for Følen søger individuel og interpersonel 
harmoni, når der træffes beslutninger. Føletyper er mest tilbøjelige 
til at

•   Søge følelsesmæssig klarhed

•   Acceptere først  

•   Være interesseret i mennesker

•   Vide, når der kræves støtte  

•   Foretrække, at ting er personlige  

•   Forblive personligt engageret, når der træffes en beslutning,  
  og opveje værdier

•   Søge efter enighed i et argument  

•   Stræbe efter at være forstående

Livsstil

Vurdering

Personer med præference for Vurdering kan lide at nå 
afslutninger og handle på beslutninger. Vurderetyper er mest 
tilbøjelige til at

•   Ønske, at ting er afklarede og ordnede

•   Afslutte opgaver før tidsfristen

•   Kunne lide mål og resultater

•   Begrænse overraskelser

•   Drage konklusioner

•   Engagere sig hurtigt i planer og beslutninger

•   Se rutiner som effektive

•   Stole på planen  

Opfattelse

Personer med præference for Opfattelse kan lide at være åbne 
og tilpasse sig til nye oplysninger. Opfattetyper er mest tilbøjelige 
til at

•   Ønske, at ting er fleksible og åbne

•   Afslutte opgaver til tidsfristen  

•   Kunne lide at se, hvad der sker  

•   Nyde overraskelser  

•   Forblive forsigtige  

•   Forbeholde sig ret til at ændre planer og beslutninger

•   Se rutiner som begrænsninger

•   Stole på processen

MBTI®-Præferencer (fortsat)
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På arbejde er Ekstroverte personer mest tilbøjelige til at
•   Tale-tænke-tale

•   Foretrække en energisk atmosfære

•   Foretrække en handlingsorienteret leder

•   Have en entusiastisk holdning til forandringer

•   Foretrække at starte problemløsning som et team

•   Synes, at for lidt interaktion er stressende

På arbejde er Sansetyper mest tilbøjelige til at
•   Tale specifikt

•   Værdsætte at være omgivet af realistiske personer

•   Ønske pragmatisk lederskab

•   Fortsætte trinvist under forandringer

•   Foretrække at bruge etablerede fremgangsmåder ved  
  problem løsning

•   Føle sig stressede, når de overlæsses med abstrakte teorier

På arbejde er Tænketyper mest tilbøjelige til at
•   Tilbyde objektive råd

•   Ønske normer, som folk opfatter som reelle

•   Ønske retfærdigt lederskab

•   Foretrække, at forandringer er logiske

•   Opfatte problemer ud fra deres årsag og virkning

•   Synes, at inkompetence er stressende

På arbejde er Vurderetyper mest tilbøjelige til at
•   Ønske, at kommunikation er systematisk

•   Foretrække, at deres omgivelser er strukturerede

•   Lide en leder, der planlægger

•   Have en resultatorienteret holdning til forandringer

•   Have det godt med at bevæge sig mod en fast løsning

•   Synes, at ubeslutsomhed er stressende

På arbejde er Introverte personer mest tilbøjelige til at
•   Tænke-tale-tænke

•   Foretrække en rolig atmosfære  

•   Foretrække en dybsindig leder

•   Have en velovervejet holdning til forandringer  

•   Foretrække at starte problemløsning individuelt  

•   Synes, at for meget interaktion er stressende

På arbejde er Intuitive typer mest tilbøjelige til at
•   Tale generelt

•   Værdsætte at være omgivet af fantasifulde personer  

•   Ønske visionært lederskab

•   Springe fra trin til trin under forandringer  

•   Foretrække at skabe nye fremgangsmåder ved  
  problemløsning  

•   Føle sig stressede, når de overlæsses med specifikke detaljer

På arbejde er Føletyper mest tilbøjelige til at
•   Tilbyde støttende råd

•   Ønske normer, som folk opfatter som indfølende   

•   Ønske forstående lederskab

•   Foretrække, at forandringer er harmoniske  

•   Opfatte problemer ud fra deres virkning på personer  

•   Synes, at manglende samarbejde er stressende

På arbejde er Opfattetyper mest tilbøjelige til at
•   Ønske, at kommunikation er spontan

•   Foretrække, at deres omgivelser er fleksible   

•   Lide en leder, der er tilpasningsdygtig

•   Have en procesorienteret holdning til forandringer  

•   Have det godt med at holde mulighederne åbne  

•   Synes, at forhastede afslutninger er stressende

Tænk derefter over dine præferencer i forbindelse med 
arbejdssituationer. Ligesom ved skemaet “MBTI®- 
Præferencer” skal du gennemse beskrivelserne i skemaet 

“MBTI®-Præferencer på Arbejde” nedenfor og markere 
de, der bedst beskriver dig på arbejde. Sammenlign de-
refter modsatte præferencer, og se, om du har markeret 
flest punkter under Ekstroversion og Introversion, Sans-
ning eller Intuition osv. Dette vil endnu en gang hjælpe 
dig med at forstå og bekræfte den typeprofil, der passer 
bedst. 

MBTI®-Præferencer på Arbejde

Undersøgelse af Dine MBTI®-
Præferencer på Arbejde
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Når du har haft mulighed for at gennemtænke og  
begynde at fastlægge dine præferencer på de tidligere  

skemaer, skal du se på skemaerne på de næste mange 
sider. Det giver dig endnu en mulighed for at bekræfte og 
forstå dine præferencer og fastlægge den typeprofil, der 
passer bedst. 

Når de kommunikerer, er Ekstroverte personer mest 
tilbøjelige til at
•   Udtrykke ting åbent

•   Søge interaktion i store teams

•   Være entusiastiske og aktivitetsorienterede

•   Ønske samvær

Når de kommunikerer, er Sansetyper mest tilbøjelige 
til at
•   Nyde praktiske samtaler

•   Bevæge sig lineært fra punkt til punkt

•   Bruge detaljerede beskrivelser

•   Understrege meddelelser med reel og håndgribelig erfaring

Når de kommunikerer, er Tænketyper mest tilbøjelige 
til at
•   Være skeptiske

•   Gå ind i en konflikt for at finde sandheden

•   Være saglige

•   Starte med kritik

Når de kommunikerer, er Vurderetyper mest 
tilbøjelige til at
•   Bruge beslutsomme ord, f.eks. afsluttet, besluttet, planlagt

•   Fremsætte faste standpunkter

•   Rette diskussioner mod resultater

•   Have noget imod at diskussionen bliver kørt ud på et sidespor

Når de kommunikerer, er Introverte personer mest 
tilbøjelige til at
•   Holde ting for sig selv

•   Søge interaktion i mindre teams  

•   Være rolige og reserverede

•   Ønske selvstændighed

Når de kommunikerer, er Intuitive typer mest 
tilbøjelige til at
•   Nyde begavede samtaler

•   Hoppe rundt, idet de finder sammenhænge   

•   Bruge metaforiske beskrivelser

•   Understrege meddelelser med fantasi og opfindsomhed  

Når de kommunikerer, er Føletyper mest tilbøjelige til 
at
•   Være betænksomme

•   Undgå konflikt for at bevare harmoni  

•   Være sociale  

•   Starte med ros  

Når de kommunikerer, er Opfattetyper mest 
tilbøjelige til at
•   Bruge “bløde” ord, f.eks. måske, muligvis, tendens til

•   Fremsætte forsigtige muligheder

•   Rette diskussioner mod muligheder  

•   Synes, at det er interessant, når diskussionen følger et sidespor  

Dine MBTI®-Præferencer i Forhold til Kommunikation

Dine MBTI®-Præferencer i 
Forhold til Seks Grundlæggende 
problemstillinger for teams 



 7

En teamkultur, der udtrykker Ekstroversion, er mest 
tilbøjelig til at
•   Give en afveksling af erfaringer

•   Søge og værdsætte bidrag fra mange deltagere

•   Reagerer på forventninger udefra

•   Søge hjælp udefra, når der opstår problemer

En teamkultur, der udtrykker Sansning, er mest 
tilbøjelig til at
•   Trives med veletablerede procedurer

•   Sætte pris på nærmere enkeltheder og realisme

•   Benytte sig af og stole på erfaring

•   Påskønne praktisk sans

En teamkultur, der udtrykker Tænkning, er mest 
tilbøjelig til at
•   Bruge principcentreret beslutningstagning

•   Være skarp og saglig

•   Ønske kritisk feedback for at forbedre sig

•   Foretrække at benytte politikker konsekvent

En teamkultur, der udtrykker Vurdering, er mest 
tilbøjelig til at
•   Synes, at stabilitet og grundighed er vigtigt

•   Overholde rutiner

•   Ønske definerede mål og resultater

•   Prioritere arbejde over fritid

En teamkultur, der udtrykker Introversion, er mest 
tilbøjelig til at
•   Give dybtgående erfaringer

•   Søge og værdsætte bidrag fra nogle få udvalgte  

•   Være fokuseret på interne mål

•   Benytte interne ressourcer, når der opstår problemer

En teamkultur, der udtrykker Intuition, er mest 
tilbøjelig til at
•   Trives med kreativitet og fornyelse

•   Sætte pris på fornemmelser og indblik    

•   Benytte sig af og stole på inspiration

•   Påskønne fantasi  

En teamkultur, der udtrykker Følen, er mest tilbøjelig 
til at
•   Bruge værdicentreret beslutningstagning

•   Være varm og venlig  

•   Ønske positiv støtte i forbindelse med indsatser

•   Foretrække at gøre undtagelser fra politikker   

En teamkultur, der udtrykker Opfattelse, er mest 
tilbøjelig til at
•   Synes, at fleksibilitet og tilpasningsevne er vigtigt

•   Opretholde et minimum af rutiner

•   Ønske generelle parametre og åbenhed

•   Kombinere arbejde og fritid  

Som ledere er Ekstroverte personer mest tilbøjelige til at
•   Være selvsikre og direkte

•   Starte med handlinger

•   Fokusere på bredden og de ydre omgivelser

•   Udvikle planer i diskussion med andre

Som ledere er Sansetyper mest tilbøjelige til at
•   Lede ud fra erfaring

•   Være pragmatiske

•   Bruge en accepteret ledelsesform

•   Have en umiddelbar her–og–nu–indstilling

Som ledere er Tænketyper mest tilbøjelige til at
•   Være barske, når situationen kræver det

•   Søge effektivitet

•   Sætte en ære i at være reelle

•   Bruge en opgavecentreret og resultatbaseret ledelsesstil

Som ledere er Vurderetyper mest tilbøjelige til at
•   Fokusere på gennemførelse og at fuldføre opgaven nu

•   Følge faste prioriteter

•   Foretrække at have kontrol

•   Forvente opfølgning

Som ledere er Introverte personer mest tilbøjelige til at
•   Arbejde i kulisserne og gå foran med et godt eksempel

•   Starte med ideer  

•   Fokusere på dybden og de indre omgivelser

•   Udvikle planer gennem personlig refleksion

Som ledere er Intuitive typer mest tilbøjelige til at
•   Lede ud fra indblik og forståelse

•   Være nyskabende   

•   Forsøge med nye ledelsesformer

•   Have en langsigtet indstilling  

Som ledere er Føletyper mest tilbøjelige til at
•   Være omsorgsfulde, når andre har brug for det

•   Søge pligtopfyldenhed   

•   Sætte en ære i at være følsomme over for mennesker

•   Bruge en relationscentreret og konsensusbaseret ledelsesstil

Som ledere er Opfattetyper mest tilbøjelige til at
•   Fokusere på at tage højde for alle vinkler af problemet

•   Reagere på muligheder, når de dukker op

•   Foretrække at have frihed

•   Forvente tilpasningsevne

MBTI®-Præferencer i Forhold til teamkultur

MBTI®-Præferencer i Forhold til Lederskab
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ST’ere: Praktiske, jordnære   
      typer

SF’ere: Indfølende, venlige   
 typer

NF’ere: Entusiastiske,    
 indsigtsfulde typer

NT’ere: Logiske, sindrige typer  

IS’ere: Reflekterende,   
 praktiske typer

IN’ere:  Reflekterende,   
 fantasifulde typer

ES’ere:  Energiske,   
 praktiske typer

EN’ere: Energiske,   
 fantasifulde typer

SJ’ere:  Ansvarsbevidste,   
 loyale typer 

SP’ere:  Sindrige, indfølende  
 typer

NF’ere:  Fantasifulde, venlige  
 typer

NT’ere: Rationelle,   
 opfindsomme typer 

Typetabellen kan inddeles i mindre grupper, der har 
præferencer til fælles. Hver mindre gruppe består af typer, 
der har et eller flere bogstaver til fælles. Disse mindre grup-
pering kan ses som linser, der viser, hvordan teammedle-
mmer påvirker hinanden. Ligesom en optisk linse hjælper 

dig til at fokuserere din opmærksomhed eller til at se en 
genstand mere tydeligt, hjælper MBTI-Linsen dig til at 
fokusere og identificere adfærdsmønstre i dit team. 

Vi har isoleret fire særskilte MBTI-Linser og opdelt ta-
bellen i små grupper, hvor hver type har to bogstaver til 
fælles. De fire Linser er, Funktionslinsen, Kvadrantlinsen, 
Temperamentslinsen, og den Dynamiske Linse.

Funktionslinsen

Funktionerne er de lodrette kolonner i Typetabellen   
og repræsenterer: ST, SF, NF, og NT. De svarer til den  
foretrukne måde, personen tilegner sig viden på (S eller N), 
og den foretrukne måde, personen tager beslutninger på  
(T eller F). ST SF NF NT

Kvadrantlinsen

Kvadranterne findes i Typetabellens fire hjørner: IS, IN, 
ES, og EN. De svarer til personens foretrukne indstilling  
(E eller I) og personens foretrukne måde at opfatte 
oplysninger på (S eller N).

Temperamentslinsen

De kombinationer, der svarer til de fire Temperamenter er 
SJ, SP, NF, og NT. SJ’erne kan ses i de to celler yderst til 
venstre i den øverste række og i de to yderste venstre celler 
i den nederste række af Typetabellen. SP’erne findes i de to 
celler yderst til venstre i anden og tredje række. NF’erne og 
NT’erne findes i hhv. tredje og fjerde kolonne.

IS IN

ENES

SJ

SP NF NT

SJ

De Fire Linser   
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Sansning (S) Dominant: Realistiske, jordnære typer

Intuitive (N) Dominant: Visionære, åbne typer

Tænkning (T) Dominant: Principfaste, reelle typer

Følen (F) Dominant: Etiske, forstående typer

Den Dynamiske Linse

Det er især vigtigt at forstå, at de fire præferencer – S, N, T 
og F – indgår i et dynamisk forhold. For hver type vil én af 
disse præferencer være tidligere udviklet og kan derfor være 
brugt mere end de andre. Den første præference kaldes ofte 
den dominante funktion (eller Dominant). Din Dominant 
angiver generelt, hvordan du bidrager til verden. 

Hvis din Dominant er en præference, der handler om at 
opfatte oplysninger (S eller N), vil din anden funktion være 
en af de beslutningstagende præferencer (T eller F). Hvis 
din Dominant er en de beslutningstagende præferencer (T 
eller F), vil din anden funktion være en præference, der 
handler om at opfatte oplysninger (S eller N). Den anden 
funktion sørger for balance: gode beslutninger kræver god 
viden, og omvendt.

De tredje og fjerde funktioner udvikles senere. Ligesom 
den første og anden funktion balancerer de indbyrdes: den 
ene handler om at opfatte oplysninger, mens den anden 
har med beslutningstagning at gøre. Den fjerde funktion, 
eller den mindst foretrukne funktion, er generelt en persons 
akilleshæl – det vil sige den mindst bemærkede funktion, og 
derfor det mest sårbare punkt. Brug “Rækkefølge af Præfer-
encer” på side 48 som hurtig vejledning. 

Grupperingen i den Dynamiske Linse er defineret i for-
hold til den Dominante funktion: S, N, T eller F. Én måde 
at bestemme dynamikken af en type på, er at bruge “1–2 re-
glen”: I den første række i Typetabellen vil den første funk-
tion – enten Sansning eller Intuition, det kommer an på 
typen – være den Dominante. I den anden række af Type-
tabellen findes den anden funktion – enten Tænkning eller 
Følen, der alt efter type – vil være den Dominante funktion. 
Med andre ord, første række, første funktion. Anden række, 
anden funktion. I den tredje række er den første funktion 
Dominant, og i den fjerde række er den anden funktion den 
Dominante.

S

T

F

N

T

T T

S

F

N



  

 ISTJ ISFJ INFJ INTJ

 1. Sansning 1. Sansning 1. Intuition 1. Intuition
 2. Tænkning 2. Følen 2. Følen 2. Tænkning
 3. Følen 3. Tænkning 3. Tænkning 3. Følen
 4. Intuition 4. Intuition 4. Sansning 4. Sansning

 ISTP ISFP INFP INTP

 1. Tænkning 1. Følen 1. Følen 1. Tænkning
 2. Sansning 2. Sansning 2. Intuition 2. Intuition
 3. Intuition 3. Intuition 3. Sansning 3. Sansning
 4. Følen 4. Tænkning 4. Tænkning 4. Følen
 

 ESTP ESFP ENFP ENTP

 1. Sansning 1. Sansning 1. Intuition 1. Intuition
 2. Tænkning 2. Følen 2. Følen 2. Tænkning
 3. Følen  3. Tænkning 3. Tænkning 3. Følen
 4. Intuition 4. Intuition 4. Sansning 4. Sansning

 ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

 1. Tænkning 1. Følen 1. Følen 1. Tænkning
 2. Sansning 2. Sansning 2. Intuition 2. Intuition
 3. Intuition 3. Intuition 3. Sansning 3. Sansning
 4. Følen 4. Tænkning 4. Tænkning 4. Følen

Rækkefølge af Præferencer
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