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Denne profilen er designet for å hjelpe deg med å forstå dine resultater på Myers-Briggs Type Indicator®
(MBTI®). Basert på dine individuelle svar, identifiserer MBTI-instrumentet hvilken av de seksten
forskjellige personlighetstypene som best beskriver deg. Din personlighetstype representerer dine
preferanser i fire separate kategorier, hvor hver kategori består av to motsatte poler. De fire kategoriene
beskriver nøkkelområder som i kombinasjon danner grunnlaget i en persons personlighet på følgende
måte:

· Hvor du fokuserer din oppmerksomhet - Ekstroversjon (E) eller Introversjon (I)
· Hvordan du tar inn informasjon - Sansning (S) eller Intuisjon (N)
· Hvordan du tar avgjørelser - Tenkning (T) eller Følelse (F)
· Hvilken livsstil du foretrekker - Avgjørelse (J) eller Oppfattelse (P)
Din MBTI-type er indikert ved fire bokstaver som representerer dine preferanser. Basert på dine svar, er
din rapporterte MBTI-type ESTP, også beskrevet som Ekstrovert Sansning med Tenkning. Dine
resultater er markert nedenfor.
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Mennesker som foretrekker Ekstroversjon, har en
tendens til å fokusere deres oppmerksomhet på
den ytre verdenen av mennesker og ting.

Mennesker som har preferanse for Introversjon, har
en tendens til å fokusere deres oppmerksomhet på
den indre verdenen av ideer og inntrykk.

I

Sansning

Intuisjon

Mennesker som har preferanse for Sansning, har
en tendens til å ta inn informasjon gjennom de fem
sansene og fokusere på det som skjer her og nå.

Mennesker som har preferanse for Intuisjon, har en
tendens til å ta inn informasjon fra mønstre og helhet,
og fokuserer på fremtidige muligheter.

N

Tenkning

Følelse

Mennesker som har preferanse for Tenkning, har
en tendens til å ta avgjørelser basert primært på
logikk, og på en objektiv analyse av årsak og effekt.

Mennesker som har preferanse for Følelse, har en
tendens til å ta avgjørelser basert primært på
verdier og en subjektiv vurdering av det som angår
mennesker.

F

Avgjørelse

Oppfattelse

Mennesker som har preferanse for Avgjørelse, har
en tendens til å ha en planlagt og organisert
tilnærming til livet, og foretrekker å ha ting avklart.

Mennesker som har preferanse for Oppfattelse, har
en tendens til å like en mer fleksibel og spontan
tilnærming til livet, og foretrekker å holde
mulighetene åpne.

P

Dine svar på MBTI indikerer ikke bare dine preferanser, men også den relative klarheten i
dine preferanser. Dette betyr hvor klart du uttrykte din preferanse for den ene polen over den motsatte.
Dette er kjent som preference clarity index (Klarhet i preferanser), eller pci. Søylediagrammet på neste
side, kartlegger dine pci resultater. Merk at en lengre søyle antyder at du er temmelig sikker med hensyn
til din preferanse, mens en kortere søyle antyder at du er mindre sikker på din preferanse.
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Klarhet i rapporterte preferanser: ESTP
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Den som administrerte MBTI for deg, kan gi deg mer innsikt i dine profilresultater og utdype
typebeskrivelsen i diagrammet nedenfor. Virker det som om beskrivelsen av din rapporterte type passer
deg? Mange mennesker finner at deres MBTI-resultater beskriver dem godt. For andre kan endringen av
en bokstav eller to, hjelpe dem med å finne en MBTI-type som mer nøyaktig fanger deres personlighet.
Dersom du føler at egenskapene ikke passer deg helt, kan personen som administrerte MBTI for deg
hjelpe deg med å identifisere en type som passer bedre.
Typebeskrivelse: ESTP

ESTP

·
ISFJ INFJ INTJ ·
·
·
ISFP INFP INTP ·
·
·
ESFP ENFP ENTP

ESTJ

ESFJ

ISTJ
ISTP

Fleksibel, tilpasningsdyktig, oppfinnsom, praktisk og realistisk
Kan håndtere utfordrende situasjoner kreativt
Idérik, finner ofte nye måter å bruke eksisterende systemer på
Vil trolig stupe inn i prosjekter og lære seg det som trengs undervegs
Vil trolig ta avgjørelser basert på logisk analyse og resonering
Ekspert på å se øyeblikkets behov og handle hurtig for å dekke dem
Vanligvis oppfattet av andre som selskapelig, morsom og spontan

ENFJ ENTJ

Hver type, eller kombinasjon av preferanser, har en tendens til å karakteriseres av egne interesser, verdier
og unike talenter. Uansett hvilken preferanser du har, kan du også benytte atferd som er karakteristisk
for den motsatte preferansen. For en mer utfyllende diskusjon av de seksten typene og tilleggsemner som
karrierevalg, relasjoner og problemløsning, se Introduksjon til Type® heftet av Isabel Briggs Myers (1998)
eller Gifts Differing av Isabel Briggs Myers med Peter B. Myers (1995). Disse publikasjonene og mange
andre, hjelper deg med å forstå din personlighetstype og er tilgjengelig fra OPP Ltd.
OPP, LTD.
+44 (0) 1865 404500
www.opp.eu.com
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