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Nå organisasjonens mål ved å hente ut 
personers fulle potensial

• Måler personlighet. MBTI steg I gir
fundamental forståelse av mennesketyper

• Tar ca. 15 minutter

• 14 ulike språk

• Nettbasert

• Basert på mer enn 70 års forskning,
og støttet av over 6000 uavhengige
forskningsrapporter

• Verdens mest brukte personlighetsverktøy

Se for deg at du fikk full innsikt i hvordan teamet ditt fungerer. Du 
kjente hver enkelt persons styrker og blindsoner, hva de trengte for 
å fungere mest mulig effektivt i hverdagen, og hvordan du skulle 
kommunisere med dem så budskapet virkelig traff. Hvilken verdi ville 
denne innsikten ha?

Mennesker er forskjellige, og nøkkelen til en effektiv organisasjon 
ligger i å benytte forskjellene på en konstruktiv måte. Dette krever 
forståelse for og kunnskap om hvordan mennesker fungerer. Myers-
Briggs Type Indicator (MBTI) gir deg kunnskapen du trenger og en 
ufarlig innfallsvinkel til å jobbe med potensialet som ligger i personlige 
ulikheter.

MBTI er verdens mest brukte personlighetsverktøy. Vi har alle våre 
foretrukne måter å oppføre oss på, og MBTI skaper et felles rammeverk 
for disse ulikhetene. MBTI anerkjenner at alle personlighetstyper 
har positive bidrag inn til teamet/organisasjonen. Med en merittliste 
uten sidestykke har verktøyet hjulpet millioner av mennesker over 
hele verden til å få en dypere forståelse av seg selv og hvordan de 
samhandler med andre.

Trenger du bistand i å veilede individer, eller til å effektivisere team? Vil 
du vite mer om hvordan du kan utvikle ledere, eller håndtere konflikter 
og stress på en god måte? Lurer du på hvilke sider av personligheten 
du bør appellere til for å beholde talenter eller hvordan du kan gjøre en 
salgsprosess mer målrettet? Da er MBTI verktøyet for deg.

Assessio har jobbet med arbeidspsykologiske verktøy siden 
grunnleggelsen i 1954, og har et team med eksperter som utvikler 
nye verktøy og forbedrer eksisterende. Vi tilbyr dere en rekke 
sertifiseringskurs og konsulenttjenester. Vi kommer gjerne på 
besøk og viser deg hvor mye din organisasjon kan tjene på å bruke 
våre verktøy.

• MBTI steg II har tilsvarende
bruksområder som steg I, men gir dypere
kunnskap og forståelse

• Tar ca. 25 minutter

• 11 ulike språk

• Nettbasert

• Ingen andre typeindikator har et
tilleggsinstrument som går i dybden som
MBTI steg 2



Øk organisatorisk lønnsomhet gjennom 
skreddersydde utviklingsprosesser

For deg som allerede benytter MBTI i arbeidet, opplever du kanskje noen ganger at du skulle ha litt mer 
dybdeinformasjon enn MBTI steg 1 gir deg. Hvordan har det seg at vi er så forskjellige i visse 
situasjoner, mens vi andre ganger er veldig like? Og hvordan kan noen være samme type - og samtidig være 
så ulike?

MBTI steg II hjelper deg til å forstå deg selv og andre på et dypere plan. Du får et uvurderlig verktøy som 
kan ha betydelige effekter på prestasjon og effektivitet i ditt eget og gruppens arbeid.

Verktøyet deler de opprinnelige preferanseparene opp i delskalaer som beskriver individuell variasjon innenfor 
den enkelte type. Dette kan virke opplysende for de som er usikre på sine preferanser og oppklare 
tilsynelatende motsetninger. Videre er informasjonen uvurderlig når man arbeider med team, da forskjellene 
mellom de som er av lik type blir lettere å forstå og bruke.

Med dybdekunnskap om personlighetstyper kan du lettere kommunisere effektivt, unngå 
konflikter og organisere hverdagen slik at den blir gunstigst mulig for  menneskene i ditt team og din 
organisasjon. Slik kan du skape økt motivasjon, produktivitet og lønnsomhet!

Materiale til MBTI
Noe av det unike med MBTI fremfor andre typeindikatorer, er at du får tilgang til store mengder verktøy, forskning, 
bøker og annet materiale som støtter deg i din bruk av MBTI. Materialet gir blant annet informasjon om hvordan 
kunnskapen om typene kan anvendes, det hjelper deg i tilbakemeldingssituasjonen, og det gjør arbeidet morsommere 
og enklere. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.




