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• De fire JTI-dimensioner

• Kommunikation og beslutnings-
processer - sådan rammer du alle 
persontyper

PAUSE

• Konflikt – når man slår sig på 
hinanden

• Forandringer - forbandet for nogen 
og fortryllende for andre

%
POLL 1
Kender du i forvejen til JTI-testen?
Andre steder kaldes den MBTI.

Forløb
PIXI



Maren Sindahl

Cand. mag i psykologi og master i 
organisationspsykologi.

Selvstændig konsulent siden 2007.

Arbejder i private og offentlige 
organisationer med lederudvikling, 
konflikthåndtering og individuelle 
samtaler.

Rasmus Visby

Kommunikation, ledelse og master i 
organisationsudvikling. Certificeret i 
projektledelse, coaching og persontyper.

Erfaring fra DR, kommuner og alskens 
opgaver som selvstændig siden 2013. 

Arbejder primært med facilitering, 
ledelse og forandringer i organisationer. 



Fire dimensioner i JTI

Skriv dit navn på et stykke papir

Prøv så med den anden hånd



Ikke foretrukne

funktioner

Foretrukne

funktioner

Fire dimensioner i JTI

Kan sammenlignes med 
personer i en bil



Vigtigt at huske

• Der er ingen ”gode” eller ”dårlige” typer

• Vi bruger ALLE præferencer på forskellige
tidspunkter, men ikke på samme tid

• To personer, der tilhører samme type vil have 
nogle fællestræk, men vil være forskellige som
individer

• Type er ikke en undskyldning for at gøre noget
eller ikke gøre noget

• Type forklarer ikke alt 



De fire præferencer og selvudfyldelsesark
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Energi og hvordan vi forholder os til andre

E

Ekstrovert

I

Introvert
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar                 Uklar      Moderat                 Klar Meget klar 

Udadvendt
Taler mens de tænker
Snaksom
Kontaktsøgende
Bredde
Ydre
Social
Åben over for stimuli

Indadvendt
Tænker før de taler
Stille
Reserveret
Dybde
Indre
Privat
Lukket overfor stimuli

Får energi fra den ydre verden Får energi fra den indre verden



Refleksion

1. Hvordan er din perfekte weekend eller
en perfekt pause på arbejdet?

2. Hvor meget taler du på møder og i
samtaler med kolleger?

Sæt Kryds!

I

Introvert
E

Ekstrovert
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar                 Uklar      Moderat                 Klar Meget klar 

Får energi fra den ydre verden Får energi fra den indre verden



Opfatte – hvordan vi modtager og bearbejder indtryk

S

Sansning
N

Intuition
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar                 Uklar      Moderat                 Klar Meget klar 

• 5 sanser

• Kendsgerninger

• Konkret

• Bogstavelig

• Enkeltdele

• Realisme

• Her og nu

• Erfaring

• Håndgribeligt

• Konstatere

• 6. sans 

• Fantasi

• Abstrakt

• Symboler og billeder

• Helheder

• Muligheder 

• Fremtid

• Teori

• Sammenhænge

• Ane

Arbejder med kendte facts Ser efter muligheder og sammenhænge



Opfatte – hvordan vi modtager og bearbejder indtryk

S

Sansning
N

Intuition
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar                 Uklar      Moderat                 Klar Meget klar 

Ser efter muligheder og sammenhængeArbejder med kendte facts



Refleksion

S

Sansning
N

Intuition
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar                 Uklar      Moderat                 Klar Meget klar 

1. Hvor meget går du i detaljen og hvor
mange nye ideer sætter du i værk?

2. Hvordan samler du IKEA møbler? Starter 
du med eller uden manualen?

Sæt Kryds!

Ser efter muligheder og sammenhængeArbejder med kendte facts



Vurdere – hvordan træffer jeg beslutninger

T

Tænkning

F

Følen
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar               Uklar       Moderat                 Klar Meget klar 

Logik Overbevisning
Objektiv Subjektiv
Upersonlig Personlig
Principper Værdier
Analysere Sympatisere
Lighed for loven Rimelighed
Distanceret Involveret

Baserer beslutninger på upersonlige analyser og logik

Baserer beslutninger på personlige værdier



Refleksion

T

Tænkning

F

Følen
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar               Uklar       Moderat                 Klar Meget klar 

1. Hvordan håndterer du konfliktfyldte
situationer?

2. Hvad er dit udgangspunkt for at træffe
beslutninger? 

Sæt Kryds!

Baserer beslutninger på upersonlige analyser og logik

Baserer beslutninger på personlige værdier



Orientering – livsindstilling og arbejdsstil

J

Vurdering

P

Opfattelse
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar               Uklar       Moderat                 Klar Meget klar 

Fastlægge Improvisere
Afslutte Holde åbent
Strukturere Opleve
Plan Fleksibilitet
Rammer Spillerum
Systematisk Spontan
Produkt, resultat Proces

Foretrækker en planlagt, ordnet livsstil Foretrækker en fleksibel, spontan livsstil



J

Vurdering

P

Opfattelse
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar               Uklar       Moderat                 Klar Meget klar 

Orientering – livsindstilling og arbejdsstil

Foretrækker en planlagt, ordnet livsstil Foretrækker en fleksibel, spontan livsstil



J

Vurdering

P

Opfattelse
Meget klar               Klar               Moderat                Uklar               Uklar       Moderat                 Klar Meget klar 

Refleksion

1. Hvordan køber du mad ind?

2. Hvad kendetegner din arbejdsstil?  -
Struktureret? Spontan og fleksibel?

Sæt Kryds!

Foretrækker en planlagt, ordnet livsstil Foretrækker en fleksibel, spontan livsstil



Bedre test

Valideret dansk onlinetest opfulgt af
individuel afklarende samtale á 1½ time 
eller større setup for teams.

Nogle aspekter ved testen kan kun
afklares efter grundig samtale, hvor der 
også spørges til aspekter, der ikke
egner sig i plenum.

Gratis (mindre god, men okay) 
onlinetest får I til slut i dag (link).



Kommunikation og 
beslutningsprocesser



Kommunikation og 
beslutningsprocesser

Ekstrovert
Får energi fra den
ydre verden

Sansning
Arbejder med
kendte facts

Tænkning
Baserer beslutninger på
upersonlige analyser og
logik

Vurdering
Foretrækker en planlagt, 
ordnet livsstil

Introvert
Får energi fra den
indre verden

Intuition
Ser efter muligheder 
ogsammenhænge

Følen
Baserer beslutninger på
personlige værdier

Opfatte
Foretrækker en fleksibel, 
spontan livsstil

E

S

T

J

I

N

F

P

Indstilling/Energi

Opfatte

Vurdering

Orientering/Livsstil



Kommunikation og 
beslutningsprocesser



Z’ets vej: Beslutningsproces

Ekstrovert
Får energi fra den
ydre verden

Sansning
Arbejder med
kendte facts

Tænkning
Baserer beslutninger på
upersonlige analyser og
logik

Vurdering
Foretrækker en planlagt, 
ordnet livsstil

Introvert
Får energi fra den
indre verden

Intuition
Ser efter muligheder 
ogsammenhænge

Følen
Baserer beslutninger på
personlige værdier

Opfatte
Foretrækker en fleksibel, 
spontan livsstil

E

S

T

J

I

N

F

P

Indstilling/Energi

Opfatte

Vurdering

Orientering/Livsstil

Z



Z’et ind i fisken: Kommunikation

Ekstrovert
Får energi fra den
ydre verden

Sansning
Arbejder med
kendte facts

Tænkning
Baserer beslutninger på
upersonlige analyser og
logik

Vurdering
Foretrækker en planlagt, 
ordnet livsstil

Introvert
Får energi fra den
indre verden

Intuition
Ser efter muligheder 
ogsammenhænge

Følen
Baserer beslutninger på
personlige værdier

Opfatte
Foretrækker en fleksibel, 
spontan livsstil

E

S

T

J

I

N

F

P

Indstilling/Energi

Opfatte

Vurdering

Orientering/Livsstil

Z Hey   You See                       So



Væk fra mødet som kampplads: Plads til refleksion

Ekstrovert
Får energi fra den
ydre verden

Sansning
Arbejder med
kendte facts

Tænkning
Baserer beslutninger på
upersonlige analyser og
logik

Vurdering
Foretrækker en planlagt, 
ordnet livsstil

Introvert
Får energi fra den
indre verden

Intuition
Ser efter muligheder 
ogsammenhænge

Følen
Baserer beslutninger på
personlige værdier

Opfatte
Foretrækker en fleksibel, 
spontan livsstil

E

S

T

J

I

N

F

P

Indstilling/Energi

Opfatte

Vurdering

Orientering/Livsstil

B BA C

Møde 1                                Møde 2

Tilpas struktur – der hjælper både J’er og P’er

Z



Væk fra mødet som kampplads: Plads til refleksion

Ekstrovert
Får energi fra den
ydre verden

Sansning
Arbejder med
kendte facts

Tænkning
Baserer beslutninger på
upersonlige analyser og
logik

Vurdering
Foretrækker en planlagt, 
ordnet livsstil

Introvert
Får energi fra den
indre verden

Intuition
Ser efter muligheder 
ogsammenhænge

Følen
Baserer beslutninger på
personlige værdier

Opfatte
Foretrækker en fleksibel, 
spontan livsstil

E

S

T

J

I

N

F

P

Indstilling/Energi

Opfatte

Vurdering

Orientering/Livsstil

B BA C

Møde 1                                Møde 2

Tilpas struktur – der hjælper både J’er og P’er

Z
%

POLL 3 + Pause
Sæt kryds ved de to pointer du 
fandt mest interessant.



Anvend Z’et i hverdagens 
beslutningsanledninger til 
oversættelse af strategi, 
værdier, konceptuel 
retning mm.



Konflikt 

Når man slår sig på hinanden



Samarbejde  med dem, 
der ligner os selv

• Vi forstår hinanden hurtigere

• Vi træffer hurtige beslutninger, men på 
et snævert grundlag

• Det føles nemt, behageligt og ubesværet

• Vi bliver et ”kærlighedsteam” 



Samarbejde  med dem, 
der ikke ligner os

• Vi forstår hinanden og beslutter langsommere

• Kan opleves besværligt, men bedre 
beslutninger

• Gruppemedlemmer, der er forskellige på alle 
fire præferencer, kan have særlige problemer 
med at forstå hinanden

• Som den eneste med en bestemt præference 
kan du blive anset anset som ’afvigende’



Når ekstroverte og introverte 
slår sig på hinanden – what to do?

Når E’ere arbejder med I’ere

• Fokuser på ét emne og hold fokus

• Giv mulighed for at tænke sig om ved at 
præsentere agenda/emne før selve dagen 

• Forvent ikke en umiddelbar reaktion 

• Individuelle samtaler eller i små grupper

• Kommuniker med mindst mulig forstyrrelse 
og distraktion 



Når ekstroverte og introverte 
slår sig på hinanden – what to do?

Når I‘ere arbejder med E‘ere

• Tal med energi, entusiasme og interesse 

• Sig hvad du tænker

• Giv verbal feedback med det samme 

• Brug nonverbal adfærd (øjenkontakt, smil …) 

• Vær handlingsorienteret

• Tro ikke at bidrag fra E’ere er velgennemtænkte, når 
de deles med andre første gang 



Når sansetyper og intuitive typer 
slår sig på hinanden – what to do?

Når S‘ere arbejder med N‘ere

• Kom ud med de store ideer og pointer først.

• Start med fremtiden og blive derude i længere tid 

• Fortæl nogle interessante muligheder før detaljer 

• Opsøg dem når du har behov for at udvikle nyt

• Tilbyde et realitetscheck uden at afvise ideer

Idéer

Erfaring
og  detalje



Når sansetyper og intuitive typer 
slår sig på hinanden – what to do?

Når N‘ere arbejder med S‘ere

• Vær konkret når du fortæller om det der skal løses

• Vær faktuel

• Specifikke detaljer og ”her og nu handlinger” 

• Vær praktisk og få ideerne ned på jorden 

• Husk på at ikke alle søger forandring(er) 

Idéer

Erfaring
og  detalje



Når Tænke og Føletyper slår sig 
på hinanden – what to do!

Når T‘ere arbejder med F‘ere

• Nævn det vi er enige om, før du nævner det vi er 
uenige om

• Tag dig tid til at lære dem at kende og udvikle 
harmoniske relationer 

• Undgå at kritisere og evaluere dem

• Spørg ind til menneskelige konsekvenser af 
beslutninger: Hvordan føler du? 

• Anerkend før du giver feedback



Når Tænke og Føletyper slår sig 
på hinanden – what to do!

Når F‘ere arbejder med T‘ere

• Ha’ fokus på opgaverne

• Vend forskellige scenariers fordele og ulemper

• Vær klar og præcis i din kommunikation 

• Vær objektiv og demonstrer din kompetence 

• Undgå for meget proces snak 

• Tag imod og giv kritisk feedback uden at tage det 
personligt



Når J og P slår sig på hinanden –
what to do!

Når J‘ere arbejder med P‘ere

• Vær fleksibel

• Forlang ikke svar med det samme. Giv tid…

• Tid til at undersøge og være nysgerrig før 
beslutning 

• Planlæg tid til at diskutere beslutninger undervejs 

• Kom ikke med konklusioner, når du selv taler 



Når J og P slår sig på hinanden –
what to do!

Når P‘ere arbejder med J‘ere

• Planlæg, sæt mål og deadlines 

• Tag beslutninger tidligere end du foretrækker 

• Undgå at tilføje uventede opgaver og muligheder 
i sidste minut

• Forhandl dig frem til specifikke mål og deadlines 
og levér varen til tiden – hele tiden



Der findes en række 
teamøvelser hvor man 
opdeler folk med bestemt 
profiler og beder dem løse 
opgaver, der tydeligt viser 
de sprog, styrker og blinde 
vinkler folk har. 



Forandringer
Forbandet for nogen
Fortryllende for andre

?
?

POLL 4
På en skala fra 1 til 5 hvor positiv er du
som regel overfor større forandringer?%



Forandringer
Sådan får man fire typekombinationer 
med på forandringerne

NT Rationel forandringsglæde

SJ Beskyttere af status quo

NF Visionære idealister

SP Lavpraktiske frihedselskere



Forandringer
NT Rationel forandringsglæde

ENTJ, INTJ, ENTP, INTP

1. Umiddelbart de mest positive

2. Stoler kun på forandringer de forstår meningen af
→ Ellers skifter de til modstandere / sabotage

3. Koncepter og strategier overbeviser dem

4. Skal kender til forandringen i god tid, så deres 
iderigdom kan få plads ift. egen opgaver

5. Sørg for høj faglighed hos forandringsansvarlige



Forandringer
SJ Beskyttere af status quo

ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ

1. Ikke entusiastiske. Tror på det trygge de kender

2. Brug praktiske argumenter og step-by-step guide

3. Implementer ændringerne i små skridt der 
overbeviser

4. Undgå forhastede, usikre eller urealistiske mål

5. Tid til transitionen, så de ikke presses på 
leverancer i deres opgaver



Forandringer
NF Visionære idealister

ENFJ, INFJ, ENFP, INFP

1. Ønsker at beskytte de centrale værdier

2. Sørg for transparens så de kan se, at der ikke er 
noget skjult.

3. Vision og værdier skal kommunikeres ofte

4. Sikkerhed i jobbet og ordentlighed vægter højt. 
Ingen pludseligt forandringer.

5. De er guld værd som ambassadører og mediatorer 
overfor andre tvivlende NF’ere.



Forandringer
SP Lavpraktiske frihedselskende

ESTP, ISTP, ESFP, ISFP

1. Har det nemt med at tilegne sig forandringen
- Er spontane og frustreres over status quo

2. Men elsker selv at styre deres forandringer og 
ser ikke positivt på forandringer uden begrundelse 

3. Bliver store modstandere hvis forandringen skader 
kvaliteten af deres arbejde

4. De er ikke til store strategier men quick wins er 
godt



Sunde loops eller rødt ups?

Inddragende loops i 
forandringsprocessen 
skaber delt ejerskab og 
modner alle parter.

Alternativet er modstand 
og black box! Husk interessentanalyse også

skal tage højde for typer og 
involver dem – og kommuniker 
til dem - differentieret.



Udfordringer i coronaens tid

Ekstrovert
Får energi fra den
ydre verden

Sansning
Arbejder med
kendte facts

Tænkning
Baserer beslutninger 
på upersonlige 
analyser og logik

Vurdering
Foretrækker en 
planlagt, ordnet livsstil

Introvert
Får energi fra den
indre verden

Intuition
Ser efter muligheder 
og sammenhænge

Følen/Værdier
Baserer beslutninger på
personlige værdier

Opfatte
Foretrækker en fleksibel, 
spontan livsstil

E

S

T

J

I

N

F

P

Indstilling/Energi

Opfatte

Vurdering

Orientering/Livsstil

Kan blive for komfortable 
i deres egen boble 
derhjemme

Mangler ping-pong i 
dialogen med kollegaer

Svært ikke at have et 
samlet overblik

Manglende klarhed over 
de utydelige udmeldinger 
… ex.: fra myndighederne

Får ikke stillet deres 
behov for relationer og 
teamorienteret fokus

Glemmer at pleje deres 
relationer på arbejdet og 
bliver opgavefokusererede

Arbejde og fritid flyder 
sammen og strukturen 
skrider

For meget uklarhed og 
manglende viden



Rasmus Visby
22 12 15 16
rasmus@visby.dk

Maren Sindahl
51 32 38 78
mail@marensindahl.dk

Gratis light test: Bog
www.jobindex.dk/
persontypetest

Podcast:
Personalityhacker.com

Konkrete oplæg/forløb
eller personlig test:

Kontakt os via neden-
stående oplysninger

http://www.jobindex.dk/persontypetest

