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«Den som intet våger, intet vinner.»
ISTP-typen er realistiske, handlekraftige og tilpasningsdyktige mennesker. En ISTP kan virke
sosialt tilbakeholden, og framstå som den distanserte og passive observatør, for så brått å
“eksplodere i handling” og ta kommandoen når det oppstår uforutsette problemer eller
kriser som må handteres. ISTPere er selvstendige, lite opptatt av planlegging eller å
organisere andre. De er først og fremst hjemme i den fysiske verden av fakta og ting, og liker
å kaste seg ut i de utfordringer denne verden byr på, noen ganger på måter som kan virke
vågale og sågar dumdristige, eksempelvis risikosport. De kan være intenst opptatt av
hvordan ting fungerer og hvordan fakta bør organiseres, og de har en forkjærlighet for å
bruke sin observasjonsevne og logikk på rydde- og problemløsningsoppgaver. Når ting blir
rutine, går de imidlertid lett tilbake til rollen som passive observatører, helt til neste
utfordring igjen vekker dem til dåd.
ISTPere liker å ta ting som de kommer. De stoler på sin evne til å ta utfordringene på strak
arm, og har ikke mye til overs for omfattende utredninger, langdryge beslutningsprosesser
eller den jevne tredemølle. Dette gjør at de iallfall tilsynelatende lett kan bli gående på
tomgang i situasjoner hvor de ikke opplever å bli utfordret. Mange ISTPere vil med fordel
kunne lære å nærme seg oppgaver og aktiviteter med litt flere innstillinger på
energibryteren enn “AV” eller “PÅ”. ISTPeres logisk-analytiske og faktaorienterte legning gjør
også at den verdi- og følelsesmessige siden lett skyves i bakgrunnen. Derfor kan ISTPere med
fordel utvikle sin bevissthet og uttrykksevne når det gjelder egne følelser og verdier,
samtidig som de lærer å vise mer oppmerksomhet og verdsettelse av de samme sidene hos
andre.

I aktivitet og arbeid
•

Gjør tingene på sin måte, med lite hensyn til hva normer og regler måtte si.

•

Rolige i uforutsette eller krisepregete situasjoner, og med en beroligende effekt på
andre.

•

Vokser med situasjonens krav og er rede til å takle øyeblikkets problemer og
utfordringer.

•

Absorberer store mengder fakta, og kan framstå som “levende leksikon”. Interesserte
i hvordan ting er «skrudd sammen» og virker.

I lederrollen
•

Styrer ved hjelp av brede retningslinjer, liten sans for kontroll og overvåking. Gir
andre mest mulig armslag til å gjøre ting på sin egen måte.

•

Raskt på banen når utfordringer eller problemer melder seg.

•

Leder ved handling, går foran med et godt eksempel.

•

Innstilt på teamorientert samarbeid med stor grad av likeverdighet for alle.

Finner seg best til rette med
•

Frihet til å leve og arbeide på sin egen måte.

•

Handlingsorienterte miljøer og mennesker med fokus på det som skjer her og nå.

•

At det skjer noe.

•

Minst mulig av regler, normer, instrukser, prosedyrer, planer og rapporter.
Muligheter for å kunne utfolde sine praktiske ferdigheter i forhold til stadig nye
utfordringer, problemer og prosjekter.

Punkter til ettertanke for ISTPere - gjelder de deg?
•

Framstår som vinglete, planløse og ubesluttsomme.

•

Tar snarveier og iverksetter for kjappe, lettvinte løsninger.

•

Holder inne med viktige ting de burde sagt fra om, mens de viser en sorgløs og
uanfektet maske.

•

Hopper rastløst fra det ene til det andre før de kan høste fruktene av sin innsats.

Noen ISTPere vil med fordel kunne
•

Lære seg å planlegge, og følge planen helt fram til sluttresultatet. utvikle evnen til å
sette langsiktige mål.

•

Være mer åpne for å dele informasjon og problemer med andre.

•

Bli mer utholdende på "lange distanser”.

