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Hva måles?

• Hva er en preferanse?

Å preferere betyr å foretrekke. Det du vil foretrekke 
å gjøre når du kan velge helt fritt.

• Medfødt eller lært?

Ingen absolutte svar, preferanser utvikles over tid.



DIMENSJON VISER TIL NØKKELPROSESS

Ekstrovert / Introvert Hvor henter du energi Energi

Sansing / iNtuisjon Hvilken kanal tar du inn 
verden

Informasjon

Tenkning / Følelse Hvilken måte tar du 
avgjørelser

Beslutninger

avgJørelser / oPplevelse Hvordan innretter du deg i 
verden

Livsstil



Hvor henter du din energi?
Ekstrovert
• Tenker best når de er sammen med 

andre
• Liker seg best når det skjer noe-raske 

på avtrekkeren
• Liker å utvikle ideer sammen med 

andre
• Plages ikke av å bli avbrutt når de 

arbeider, snarere tvert imot
• Finner energi sammen med  mange 

andre
• Tenker mens de snakker

Introvert
• Liker å få ting skriftlig
• Liker seg best når de har ro til 

konsentrasjon
• Liker ikke avbrytelser når de arbeider og 

kan bli irritert når det skjer
• Finner energi ved å skjerme seg
• Tenker best når de er for seg selv
• Trives med en - til en samtale
• Liker å kunne forberede seg og tenke 

seg om- tenke -handle
• Holder inne med sine tanker?



Hvor retter du oppmerksomheten?
Sansning
• Liker praktisk arbeid
• Fokuserer først på detaljer
• Liker å bruke kjente metoder og 

prosedyrer i problemløsning
• Liker å gjøre noe nyttig
• Bruker «mikroskop»
• Jevnt og trutt
• Følger dagsorden
• Grep om detaljer
• Stoler ikke på “flygeideer”

iNtuisjon
• Ser etter mønstre og 

sammenhenger-overblikk
• Liker nyskapende arbeid
• Ser først etter helhet
• Liker å lære/gjøre noe nytt
• Bruker stjernekikkert
• Skippertak
• Kommer med mange synspunkter
• Dagsorden som utgangspunkt



Hvordan tar du avgjørelser?
Tenkning
• Tar beslutninger ut fra et såkalt 

«objektivt» ståsted
• Logisk, analytisk, matematisk og i 

hodet
• Opptatt av lovens bokstav
• «Bland ikke inn følelser»
• Kan virke «upersonlig»
• Saksorientert
• Opptatt av å vurdere/bedømme 

logisk sammenheng

Følelser
• Tar beslutninger ut fra et 

verdistandpunkt

• Føles det riktig i forhold til mine 
verdier?

• Følger hjertet

• Opptatt av lovens «ånd»

• Viser til verdimessige forhold

• Kan virke «personlig»

• Fast og bestemt i verdispørsmål



Hvilken «livsstil» har du?
avgJørelse
• Liker orden og struktur

• Planmessig

• Organisert og forutsigbarhet

• Liker å få fullført i forhold til plan

• Bruker gjerne lister og skjemaer

• Vil forvarsles om «overraskelser»

• Kan overse nye ting som må 
gjøres

oPplevelse
• Liker frihet og fleksibilitet

• Liker å endre og tilpasse seg

• Holder alle muligheter åpne 
lengst mulig

• Utsetter beslutninger

• Jakter på nye vinklinger

• Stimuleres av overraskelser

• Utforsker sidespor!







Preferanser og forventninger til ditt arbeid

Ekstroverte forventer å være i kontakt med flere kolleger, at der er livlig aktivitet på kontoret, eller at man har 
oppgaver utenfor kontoret.

Introverte forventer å kunne få plass og ro til å arbeide alene og konsentrert for å få løst oppgavene.

Sansere forventer arbeidsoppgaver som krever oppmerksomhet overfor en stadig strøm av detaljer, samt 
grundig observasjon og behandling av detaljer.

iNtuitive forventer arbeidsoppgaver som løpende inneholder en  rekke nye problemer som krever nye 
løsningsmuligheter.

Tenkere forventer arbeidsoppgaver som krever en logisk rekkefølge, og som har organisering av tall, ideer eller 
fysiske objekter i fokus.

Følere forventer arbeidsoppgaver som i bred forstand yter service til mennesker og som foregår i et 
holdningspreget miljø.

avgJørere forventer arbeidsoppgaver som inneholder et behov for systemer, struktur og mulighet for å avslutte.

oPplevere forventer arbeidsoppgaver som krever tilpasning til  skiftende situasjoner og der det er viktigere å 
forstå situasjoner enn å kontrollere og styre dem.



STJ-kultur
Fordeler

• De gjør det de sier de skal gjøre

• Raske og effektive

• Står løpet ut

• Kan omsette ideer til praktisk 
handling

Ulemper

• Er lite interessert i å utforske – vil 
ha raske konklusjoner og tiltak

• Er instruerende – lite fokus på 
inspirasjon og motivasjon

• Oppgaveorientert og «sjekker av» 
uten tanke på om dette har en 
effekt



Stemmer det at STJer er slik?

Oppgave:



Endring

Kort om hvordan typologiene vil 
forholde seg til endring



ISTJ
Bare informasjonen er presis nok, vil 
folk forstå og akseptere endringen.



ISTP
Hvis vi bare får ryddet alle praktiske 

hindringer av veien, vil endringen gå greit, 
men det vil ta litt tid før vi kan starte.



ESTP
Det er noe som ikke fungerer, så la oss 
ta for oss akkurat dette, selv om det er 

en enkel ting.



ESTJ
Jeg hører hva dere sier. Da gjør vi det på 

DENNE MÅTEN, for det er sikkert slik 
dere vil ha det!



ISFJ
La oss ta små steg om gangen, og la oss 
begynne med det minst kontroversielle. 

Har dere noe i mot det?



ISFP
La oss alle bli enige i hvilke verdier som 

skal gjelde. Kan dere tenke dere å bli 
med på det?



ESFP
Er ikke dette en bakvendt måte å gjøre 
det på? Kan vi bli enige om å gjøre det 

på en mer praktisk måte?



ESFJ
Denne lille forandringen vil gjøre hverdagen bedre for 

oss alle. Det er ikke sikkert dere forstår det nå, men 
det vil være til gode for alle om vi gjør det slik. 



INFJ
Når alle ser det store bildet, vil alle 

forstå hva endringen vil føre til!



INFP
Vi må vurdere flere alternative verdier 
som skal ligge til grunn. Det vil ta god 

stund før vi er ferdige med det.



ENFP
Det er mange ting som er spennende å 

endre på. Hva med.....? Forresten 
kanskje vi heller kan....., eller????



ENFJ
Det er viktig å forstå hvorfor. Hvilke 

spørsmål har du, og du, og du? Hva kan 
jeg gjøre for deg i denne situasjonen?



INTJ
Om et år vil dette skape et behov for 

store endringer. Skal vi starte med å....!



INTP
Når vi kommer fram til en ny forståelse 
(paradigmeskifte) av virkeligheten, så 

kan vi starte endringsarbeidet.



Vår fjerde funksjon

• Den funksjonen vi har minst trening fra å 
bruke

– som å skrive med den andre hånden





Angst – vår viktigste drivkraft
• Jungiansk analytisk psykologi anser angsten for vår sterkeste drivkraft

• Angst er redsel for å bli overveldet av id-impulser

• Angst kan oppstå som en følge av spenning, der id-impulsene vil minne 
vedkommende om tidligere assosiasjoner, der man ikke fikk tilfredsstilt sine 
impulser (negativ assosiasjon)

• Det nevrotiske individ vil således ha en basisrealitet, dvs at man på bakgrunn av 
tidligere assosiasjoner/læring har grunn til å anta at man kan vente seg straff for å 
leve ut sine impulser


