
 

Karriererådgivning og karriereudvikling for typiske ISTP-typer 

ISTP-typen kan beskrives som praktisk, kreativ og handlingsorienteret. De er tilbøjelige til at være 

selvstændige og ressourcestærke, og de nyder ofte at arbejde med hænderne eller løse praktiske 

problemer. De værdsætter uafhængighed og fleksibilitet, og de kan ses som noget spontane eller 

uforudsigelige. De har tendens til at være tilpasningsdygtige og åbne, og de kan nyde at prøve nye ting og 

opleve nye fornemmelser. De kan også beskrives som private og reserverede, da de har en tendens til at 

foretrække at arbejde alene eller i små grupper frem for i store, strukturerede miljøer. ISTP-typer er ofte 

tiltrukket af karrierer, der giver dem mulighed for at være uafhængige, og som involverer problemløsning 

og praktisk arbejde. 

ISTP'er trives med mangfoldighed og uforudsigelighed, ved at spekulere på "Hvad er det næste?" hver 

morgen. Dette gør ISTP'er til nogle af de mest alsidige i den professionelle verden. ISTP'er er født 

problemløsere med et urokkeligt fokus på praktiske løsninger (dog måske ikke altid løsninger på praktiske 

problemer). Ingen anden type er helt så fascineret af, hvordan tingene fungerer, hvordan værktøjer kan 

bruges, og hvordan fakta kan sammensættes for at skabe øjeblikkelige og tilfredsstillende resultater.  

ISTP personlighedstyper er ofte velegnede til karrierer, der involverer hands-on, praktisk arbejde og evnen 

til at løse problemer selvstændigt. Nogle karriereveje, der ofte passer godt til ISTP-personligheder, kan som 

eksempler være: 

Mekaniker: ISTP'er er ofte praktiske og problemløsende, hvilket gør dem velegnede til karrierer inden for 

mekanik eller andre fag. 

Ingeniør: ISTP'er er ofte analytiske og ressourcestærke, hvilket gør dem til gode kandidater til karrierer 

inden for ingeniørvidenskab. 

Arkitekt: ISTP'er er ofte analytiske og kreative, hvilket gør dem velegnede til karrierer inden for arkitektur. 

IT-professionel: ISTP'er er ofte analytiske og ressourcestærke, hvilket gør dem til gode kandidater til 

karrierer inden for informationsteknologi. 

Officer: ISTP'er er ofte tilpasningsdygtige og ressourcestærke, hvilket gør dem velegnede til lederroller i 

militæret. 

Iværksætter: ISTP'er er ofte uafhængige og tilpasningsdygtige, hvilket gør dem velegnede til at starte og 

drive deres egen virksomhed. 

Det er vigtigt at bemærke, at dette kun er nogle få eksempler, og ISTP-personlighedstyper kan også have 

succes i andre karrierer, der involverer hands-on, praktisk arbejde og evnen til at løse problemer 

selvstændigt. 


