
Introvert Sansning med Tenkning 
 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

ISTP ISFP INFP INTP 

ESTP ESFP ENFP ENTP 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

«Noen må passe på. Som regel er det jeg.» 

ISTJ-typen er ansvarsbevisste, omhyggelige og punktlige mennesker. De tar et fast grep i 
realitetene, skaffer seg nitid og nøyaktig kontroll med fakta og detaljer, og lar sin rasjonelle 
bedømmelse av disse konsekvent være handlingsgrunnlaget. De lar ikke impulsene styre hva 
de gir seg ut på, hverken privat eller i arbeidet, men har de først påtatt seg en forpliktelse 
gjelder den fullt ut, og de vil systematisk og utholdende oppfylle den. ISTJere stiller store krav 
til både seg selv og andre når det gjelder ansvarlighet, innsats, ryddighet og struktur. Når man 
virkelig blir kjent med dem, kan man finne at de “bak fasaden” har tanker som er både 
personlige og dypt forankret, men i sosialt samspill framstår de oftest som nøytrale og 
reserverte. ISTJere sier klart fra om det de mener trenger å bli sagt, forventer at andre skal 
gjøre det samme, og synes ellers at man både i livet og i arbeidet bør følge prinsippet om at 
handlinger veier tyngre enn ord. 

ISTJeres sterke forankring i logikk og analyse basert på håndgripelige fakta og detaljer, 
sammen med deres forkjærlighet for struktur og stabilitet, gjør at de kan komme i skade for å 
feilbedømme eller avfeie som tankespinn verdifulle bidrag fra mennesker som er mindre 
logiske og konkrete. Det kan derfor være en god idé for ISTJere å utvikle sin toleranse for noen 
ganger å tillate litt «kreativt kaos» i livet og arbeidet, slik at nye perspektiver og innsikt kan 
slippe til. På samme mate kan ISTJere med fordel bli mer bevisste betydningen av de 
mellommenneskelige og følelsesmessige sidene, og særlig det å la disse sidene komme til 
uttrykk på en positiv mate. Å si at man verdsetter noe eller noen, ikke bare ta for gitt at det 
blir forstått, kan være en enkel og god egenutviklingsøvelse for ISTJere. 

 

Aktivitet og arbeid 

• Hver ting på sin plass og til rette tid. 

• Pålitelige i å oppfylle sine forpliktelser helt ut. 

• Er på sitt beste når ting er ryddige, organiserte og strukturerte. Yter jevn og stødig 
innsats så ting blir gjort ferdig i tide. 

• Godt grep og omhyggelig kontroll med detaljer og fakta. 



Lederrollen 

• Respekterer, og venter respekt for, den tradisjonelle, hierarkiske lederrollen. 
Anerkjenner folk som jobber effektivt og samtidig "følger boken”. 

• Legger vekt på virksomhetens praktiske behov her og nå. 

• Tar avgjørelser ut fra erfaring og faktakunnskap. 

• Bygger systematisk sin ledelse på et fundament av solid og stabil ytelse over tid. 

 

Finner seg best til rette med 

• Ryddighet, orden og struktur. 

• Stabile, forutsigbare og trygge forhold. 

• Mulighet for uforstyrret konsentrasjon og innsats. 

• Resultatorienterte mennesker med sans for hardt arbeid og solide kjensgjerninger. Få 
overraskelser. 

 

Punkter til ettertanke for ISTJere - gjelder de deg? 

• Legger for sterk vekt på at alle skal innordne seg gjeldende normer og regler, slik at 
nytenkning og kreativitet ikke oppmuntres. 

• Overser det langsiktige perspektivet til fordel for de daglige gjøremål.  

• Ignorerer menneskelige og mellommenneskelige hensyn. 

• Framstår som rigid og lite åpen og fleksibel. 

 

Noen ISTJere vil med fordel kunne 

• Utvikle toleranse og gi armslag til folk som ikke bryr seg så mye om status quo og vil 
prøve noe nytt. 

• Vie mer oppmerksomhet til de store linjene og det framtidsrettede perspektivet, ikke 
bare dagen i dag. 

• Ta mer hensyn til den menneskelige siden, og vise andre sin verdsettelse når det er på 
sin plass. 

• Gå utenfor de vante spor av og til for å prøve nye veier. 

 

 


