
Vi	  foretrækker	  at	  bruge	  vores	  hjerner	  
forskelligt	  
	  
Mere	  end	  to	  millioner	  mennesker	  verden	  over	  bliver	  hvert	  år	  
testet	  efter	  Myers-‐Briggs	  Type	  Indikator.	  For	  første	  gang	  
udgives	  en	  udførlig	  gennemgang	  af	  MBTI-‐testen	  på	  dansk.	  
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Mange	  er	  stødt	  på	  testen	  MBTI	  i	  forbindelse	  med	  jobsøgning,	  
eller	  når	  en	  gruppe	  kolleger	  på	  arbejdspladsen	  er	  blevet	  testet	  
for	  at	  forbedre	  samarbejdet.	  
	  
Hvis	  man	  har	  problemer	  med	  at	  forstå,	  hvorfor	  en	  
medarbejder	  eller	  kollega	  handler	  på	  en	  bestemt	  måde,	  kan	  
bogen	  være	  en	  hjælp.	  Tankerne	  i	  bogen	  er	  udviklet	  i	  forrige	  
århundrede,	  men	  er	  lige	  aktuelle	  nu,	  hvor	  de	  for	  første	  gang	  er	  
tilgængelige	  i	  en	  dansk	  bogudgivelse	  i	  Louise	  Ardenfelt	  
Ravnilds	  oversættelse.	  
	  
Bogen	  skildrer	  i	  et	  forståeligt	  sprog	  de	  tanker	  om	  
personlighedstyper,	  som	  den	  schweiziske	  psykolog	  Carl	  
Gustav	  Jung	  formulerede,	  og	  som	  Isabel	  Briggs	  Myers	  



videreudviklede.	  Bogens	  formål	  er	  at	  hjælpe	  mennesker	  til	  at	  
anerkende,	  at	  vi	  har	  forskellige	  anlæg	  og	  præferencer;	  men	  at	  
vi	  er	  lige	  værdige.	  
	  
Jung	  skrev	  om	  sin	  teori	  på	  en	  tung	  og	  svært	  tilgængelig	  måde	  
til	  brug	  for	  behandling	  af	  syge	  mennesker.	  Isabel	  Briggs	  Myers	  
fortjeneste	  er,	  at	  hun	  har	  omsat	  teorierne,	  så	  de	  kan	  bruges	  af	  
raske	  på	  arbejdspladserne	  og	  i	  parforholdet.	  
	  
Isabel	  Myers	  og	  hendes	  mor	  Kathrine	  Cook	  Briggs	  havde	  været	  
interesseret	  i	  Jungs	  teori	  i	  16	  år,	  da	  Andens	  Verdenskrig	  
flyttede	  mænd	  fra	  den	  industrielle	  styrke	  over	  i	  militæret	  og	  
kvinder	  ind	  i	  mændenes	  job.	  Isabel	  Myers	  og	  hendes	  mor	  
mente,	  at	  viden	  om	  personlighedspræferencer	  på	  baggrund	  af	  
Jungs	  typeteori	  kunne	  være	  et	  nyttigt	  redskab	  til	  at	  
identificere,	  hvilket	  job	  til	  hjælp	  for	  krigsindsatsen	  en	  person	  
uden	  forudgående	  relevant	  erfaring	  ville	  være	  mest	  tryg	  ved	  
og	  effektiv	  i.	  	  
	  
I	  korte	  træk	  går	  teorien	  ud	  på,	  at	  en	  stor	  del	  af	  den	  
tilsyneladende	  tilfældige	  variation	  i	  den	  menneskelige	  adfærd	  
ikke	  skyldes	  tilfældigheder;	  den	  er	  derimod	  det	  logiske	  
resultat	  af	  nogle	  få	  grundlæggende,	  observerbare	  forskelle	  i	  
hjernens	  måde	  at	  fungere	  på.	  Disse	  forskelle	  handler	  om	  
måden,	  folk	  foretrækker	  at	  bruge	  deres	  hjerner	  på,	  og	  især	  
den	  måde	  de	  opfatter	  og	  vurderer	  på.	  
	  
Bogen	  har	  følgende	  dele:	  Teori,	  Præferencernes	  indvirkning	  
på	  personligheden,	  Personlighedstypernes	  praktiske	  
implikationer	  og	  Typeudviklingens	  dynamik.	  Der	  er	  i	  alt	  16	  
forskellige	  personlighedstyper.	  Bogen	  er	  temmelig	  nørdet	  på	  



den	  gode	  måde	  og	  vil	  være	  spændende	  for	  den	  læser,	  der	  har	  
lyst	  til	  at	  vide	  noget	  mere	  om	  den	  test,	  vedkommende	  selv	  har	  
været	  udsat	  for,	  eller	  som	  bare	  vil	  blive	  klogere	  på	  sig	  selv,	  
kolleger	  og	  familie.	  
	  
Typeindikatoren	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  mennesker	  
grundlæggende	  har	  to	  forskellige	  måder	  at	  opfatte	  på:	  en	  
sansende	  måde,	  hvor	  vi	  bliver	  opmærksomme	  på	  ting	  gennem	  
vores	  fem	  sanser,	  og	  en	  måde,	  der	  bygger	  på	  intuition,	  som	  er	  
en	  indirekte	  sansning	  ved	  hjælp	  af	  underbevidstheden.	  	  
Vi	  har	  også	  to	  måder	  at	  vurdere	  på.	  Den	  ene	  er	  ved	  at	  bruge	  
tænkningen,	  den	  anden	  ved	  hjælp	  af	  følen.	  Når	  man	  
kombinerer	  opfattelse	  og	  vurdering,	  opstår	  der	  fire	  forskellige	  
kombinationer:	  
ST	  Sansning	  plus	  tænkning	  
SF	  Sansning	  plus	  følen	  
NF	  Intuition	  plus	  følen	  
NT	  Intution	  plus	  tænkning.	  
	  
En	  anden	  grundlæggende	  forskel	  på	  folks	  brug	  af	  opfatte-‐	  og	  
vurderingsprocessen	  opstår	  på	  baggrund	  af	  deres	  relative	  
interesse	  i	  deres	  ydre	  og	  indre	  verden	  –	  altså	  om	  man	  er	  
ekstrovert	  (E)	  eller	  introvert	  (I).	  	  
	  
Endnu	  en	  præference	  spiller	  ind	  i	  identifikationen	  af	  
personlighedstypen,	  nemlig	  valget	  mellem	  den	  opfattende	  og	  
den	  vurderende	  indstilling	  som	  levemåde.	  Selvom	  man	  er	  nødt	  
til	  at	  bruge	  begge	  indstillinger,	  kan	  de	  ikke	  bruges	  samtidig,	  og	  
de	  fleste	  føler	  sig	  mere	  trygge	  ved	  den	  ene	  tilgang.	  De	  kaldes	  
for	  P	  for	  opfattelse	  (perception)	  og	  J	  for	  vurdering	  (judgment).	  
De	  forskellige	  præferencer	  kombineres	  på	  16	  forskellige	  



måder.	  Et	  eksempel	  er	  en	  ENTP-‐person	  –	  E	  for	  ekstrovert,	  N	  
for	  intuition,	  T	  for	  tænkning	  og	  P	  for	  opfattelse.	  
	  
Ingen	  vil	  lynhurtigt	  kunne	  tilegne	  sig	  alle	  kombinationerne,	  
men	  bogens	  grundlæggende	  budskab	  er	  nemt	  at	  forstå.	  
Observér	  og	  forstå	  andre.	  Testen	  tydeliggør,	  at	  det	  er	  okay	  at	  
være	  sig	  selv,	  og	  at	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  gå	  efter	  job,	  som	  passer	  
til	  ens	  præferencer.	  Megen	  nid	  og	  nag	  skyldes,	  at	  folk	  indtager	  
job,	  som	  ikke	  passer	  til	  dem!	  
	  
	  
Om	  forfatteren	  
Isabel	  Briggs	  blev	  født	  i	  1897	  i	  Washington	  D.C.	  Hendes	  far	  var	  
fysiker,	  moren	  forfatter.	  Nåede	  at	  skrive	  bogen	  færdig	  inden	  
sin	  død	  som	  82	  årig.	  Denne	  bog	  er	  tilrettet	  af	  hendes	  søn	  Peter	  
B.	  Myers.	  
	  
	  
	  
	  


