
Introvert Tenkning med intuisjon 
 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

ISTP ISFP INFP INTP 

ESTP ESFP ENFP ENTP 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

«Hvis problemet fascinerer meg, skal jeg se på det.» 

INTP-typen er analytiske, vitebegjærlige og intellektuelt anlagte mennesker. De har en 
forkjærlighet for å fordype seg fullstendig i problemstillinger eller utviklingsprosjekter som 
interesserer dem, og kan bli så oppslukt av sine ideer og refleksjoner at de blir distré, 
fraværende og nærmest ignorerer sine omgivelser. INTPere drives av en trang til å utforske og 
forstå ting på det abstrakte idéplanet mer enn av tanken på skulle sette ideene ut i livet. De 
vil gjerne gå sin egen vei på egen hånd, og er mer opptatt av å organisere sine ideer enn av å 
strukturere situasjoner og organisere mennesker. INTPere er gjennomgående rolige og 
reserverte, distanserer seg lett når andre prøver å trekke dem med i sosialt småprat, men kan 
bli entusiastisk snakkesalige når de møter andre som er opptatt av de samme ideer og 
problemstillinger som de selv. 

INTPeres fascinasjon for det teoretiske og abstrakte gjør at de kan stå i fare for å bli 
virkelighetsfjerne i forhold til det praktiske liv. De risikerer da at deres abstrakte tenkning blir 
noe som foregår i et vakuum, hvor mangelen på bakkekontakt gjør at deres kommunikasjon 
blir vanskelig for andre å følge og forstå, med økende avstand til andre mennesker som 
resultat. De vil derfor kunne tjene på å øve seg i forenkling og konkretisering av sine ideer og 
innsikt. INTPeres sterke legning for logikk gjør også at følelser og verdier, både deres egne og 
andre menneskers, lett kommer i skyggen, eller blir forsøkt satt inn i en «logisk» sammenheng. 
Men i ytterste konsekvens kan ikke følelser og verdier forstås fullt ut med logikk. Derfor vil det 
å lære å bli fortrolig med egne følelser, uttrykke dem mer, samt vise sin verdsettelse av andre 
menneskers verdier og bidrag, ofte være gode rad til INTPere. 

I aktivitet og arbeid 

• Logiske, kritiske og analytiske tenkere med en forkjærlighet for det nye og intellektuelt 
utfordrende. 

• Ønsker å komme direkte til poenget, går fort trett av småprat og utenomsnakk.  

• Trives når de uforstyrret kan fordype seg i å lage komplekse, logiske systemer.  

• Liker å utfordre sin skarpsindighet og kreativitet på problemer litt utenom det vanlige.  

• Opprettholder en intellektuell distanse i de fleste sammenhenger. 



I lederrollen 

• Verdsetter dyktighet, er avslappet til hierarki og posisjoner. 

• Samspiller og kommuniserer med andre på det intellektuelle nivå. 

• Lite opptatt av å lede på det mellommenneskelige og følelsesmessige plan. 

• Leder ved å avklare utfordringer, muligheter og mål på begrepsplanet, og satser på at 
andre henger med. 

• Vil helst lede andre som er like selvstendig kompetente og uavhengige, slik at ikke 
tiden bindes opp i oppfølging og støtte til andre på detaljer og rutine. 

 

Finner seg best til rette med 

• En relativt løs struktur med stor frihet.  

• Muligheter til uforstyrret å arbeide i dybden med spennende problemstillinger. 

•  At det er stille, rolig og avdempet, både i konkret betydning og når det gjelder den 
mellommenneskelige sfæren. 

• Fravær av byråkrati og detaljregulering.  

• Uavhengige mennesker med motvilje mot å bruke tid til å snakke om trivialiteter. 

 

Punkter til ettertanke for INTPere - gjelder de deg? 

• Blir pedantiske om bagateller til skade for fordragelighet og samarbeid.  

• Framstår som kalde og upersonlige ved å bruke sin analytisk-kritiske tenkning mot 
mennesker. 

• Blir så abstrakte at realisme og bakkekontakt går tapt. 

• Vikler seg inn i teoretiske og abstrakte utlegninger slik at andre detter av lasset. 

 

Noen INTPere vil med fordel kunne 

• Signalisere mer anerkjennelse for andre og deres bidrag.  

• Prøve å bli bedre kjent med folk, også på det personlige plan.  

• Tvinge seg til å fullføre ting, også detaljene. 

• Prøve å formulere seg enklere og mer forståelig. 

 


