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Personlighetsforstyrrelser

De representerer enten ekstreme eller betydelige

avvik fra måten et gjennomsnittsindivid i en gitt

kultur opplever, tenker, føler og særlig forholder

seg til andre individer på.

De er ofte, men ikke alltid, forbundet med 

varierende grader av subjektive plager og

problemer i forbindelse med sosial fungering og

sosiale ferdigheter. (ICD-10)



3-deling ulike diagnoser

CLUSTER A: 

”De underlige”

Diagnoser:

Paranoid PF

Schizoid PF

CLUSTER B:

”De dramatiske”

Diagnoser:

Dyssosial PF

Emosjonelt ustabil PF

Dramatiserende PF

CLUSTER C:

”De fryktsomme”

Diagnoser:

Tvangspreget PF

Engstelig PF

Avhengig PF
10-14 % i Norge

(Torgersen, Kringlen, Cramer, 2001 



Psykopati sjekkliste

INTERPERSONLIG

Glatthet / Overfladisk sjarm

Grandios / Storhetsideer

Bedragersk / Manipulerende

Patologisk lyving

AFFEKTIV

Mangler anger / skyldfølelse

Grunne affekter

Ufølsom / Manglende empati

Mangler ansvarsfølelse 

LIVSSTIL

Stimuleringsbehov

Impulsivitet

Uansvarlig atferd

Parasittisk livsstil

Mangel på realistiske mål

ANTISOSIAL

Dårlig atferdskontroll

Tidlige atferdsproblemer

Ungdomskriminalitet

Vilkårsbrudd

Variert kriminalitet

Hvordan presenterer de seg til andre? Hva føler de, eller hva føler de ikke?

Hvordan lever de i samfunnet? Kriminelle tilbøyeligheter?

(PCL-R, 1992)



Byråkratiske og

hierakiske

organisasjoner

preget av

uniformer og

rangordninger.

Ansvar, myndighet

og roller ofte godt

beskrevet. 

Konflikter, kriser

og krig.

Trusler mot 

trygghet og

sikkerhet.

Tilpasnings-

prosess



Skiftende

situasjonsbilder

Operative krav om

situasjonsforståelse

The statesman who yields to war fever

must realise that once the signal is 

given, he is no longer the master of

policy but the slave of unforeseeable

and uncontrollable events.

(Churchill)

Konflikter, kriser

og krig.

Trusler mot 

trygghet og

sikkerhet.



 Åpenhet og Inkludering

 Samhandling

 Modenhet

 Handlekraft

 Integritet

 Analytisk evne

 Rollemodell

 Løse oppdrag

 Mental robusthet

 Samspill

 Utvikling

POLITIGENERALIST

(INNSATSPERSONELL 4) GR.L. BEFAL OG OFFISER SPESIELLE TJENESTER

 Operatør-potensial

ut fra funksjon

 Nøye personlighets-

vurderinger

 Mental fleksibilitet



GR.L. BEFAL OG OFFISER SPESIELLE TJENESTER

POLITIGENERALIST

(INNSATSPERSONELL 4)

TESTER

JOBBSIM.

INTERVJU
TESTER

INTERVJU

TESTER

INTERVJU

JOBBSIM.

JOBBSIM.

Preselekterte personer



 Medisinske krav

 Vandelsvurdering

 Skikkethetsvurdering

 Medisinske krav

 Sikkerhetsklarering

 Skikkethet som militær leder
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POLITIGENERALIST

(INNSATSPERSONELL 4)



Phd Christian Enger Gimsø

(2014)
Narcissus and Leadership Potential: The measurement 
and implications of narcissism in leadership selection 
processes 

Kandidater til Befalsskole-opptakene (3 utvalg)

Narsissisme positiv effekt på intervjuskåre opp mot ledelse

Ikke effekt på skoleprognose (mer “objektiv informasjon”)

Små effektstørrelser (men praktisk betydning kan være
stor)



N = 9249

Et gjennomgående positivt 

inntrykk av 

lederskapssituasjonen i 

Forsvaret 

Undersøkelsen svarer 

positivt både på grad av 

Balansert lederadferd og 

Oppdragsbasert ledelse

Spm knyttet til DL

Passiv og Negativ 

Lederatferd



Datagrunnlag fra Forsvarets Opptak og

Seleksjon til Befalsskolene, sommer 2016

Målinger av:

-Balansert lederarferd

-Misbrukende lederatferd

-Passiv lederatferd

Basert på observasjon av kandidater på

feltøvelsen





Fokus på DL i Forsvaret: Phd - løp

Thomas Fosse

1. What do we know about the prevalence, 

antecedents and consequences of destructive

leadership in the military context? 

2. Is it possible to predict destructive forms of

leadership by measures used in a military

selection process?

3. Do personality traits moderate the relationships 

between destructive forms of leadership, and 

work engagement and military performance? 
LEDERKANDIDATSTUDIEN (KULL 2015, 2016, 2017)



Første publiserte studie om konsekvensene av DL:

Destructive Leader Behavior in the Norwegian Armed 

Forces

Studenter ved Forsvarets stabs- og masterstudie
og ved Lederutviklingsprogrammet LUPRO 
(N=170)

Alder/Kjønn og Destruktiv lederatferd opp mot:
Utbrenhet (støttet, liten effekt)

Jobbengasjement (søttet, liten effekt)

Organisasjonsforpliktelse (forkastet)

Arts and Social Sciences Journal (Open access)

(Johansen & Platek, 2017)



Seleksjon i praksis

Mekanisk Skjønnsmessig, 

“Klinisk”

Semi-struktur



Naivt positivt selvbilde, 

alt. pessimistisk selvbilde

Impression management / Faking / Deception

Beskrivelse av eksempler

Løsning på hypotetisk situasjon

Fra praksis:

-tolkning av intervjuprestasjon

Grad av selv-innsikt



Mønstertolkning

Validitetsindekser

Skåre på enkelte trekk/fasetter

Fra praksis:

-tolkning personlighetsprofil, FFM



WORK 

PERFOMANCE
KSAOs

COMPETENCY RESULTS

General mental ability

Personality traits

Task performance

NON-TASK PERFORMANCE: 

Organizational citizenship behavior

Counterproductive work behavior

(Gonzalez-mulé, Mount, and Oh, 

2014)



Opptakspersonell PHS
4 faste medlemmer

1 Jurist med erfaring fra etaten (Nemdas leder)

2 Polititjenestemenn(kvinner) med minst 5 års erfaring

1 Ansatt i universitets- og høgskolesektoren

God opplæring og oppfølgning

1 uke før oppstart, evaluering på høsten

Hvert medlem tilbakemelding av psykolog (PHS intern 
og cut-e personell) på selve opptaket



På forhånd:

- Formelle krav

- Fysiske tester

- Legesjekk

- Psykologiske tester

Gruppe 

øvelse
Intervju

Personlighets     

test

Evner/Språk 

tester

Åpenhet og 

inkludering
X

Modenhet X X X

Handlekraft X X

Samhandling X X X

Analytisk 

evne
X



Integritet (sårbarhetstest + 

vandel)

Intervjuspørsmål



Agenda Kaupang: Evaluering av ny arbeidsform for 

PHSs opptaksnemder (2012)

Opptaksnemdenes oppfatning av

seleksjonsmetodene
Kompetansebasert intervju om Åpenhet og Inkludering

- rigid å lese innledning til intervjuet

- spm om konkretisering av hva man har gjort

traff ikke målgruppen unge mennesker så godt

Gjennomgang av hypoteser fra SHAPES (Samhandling, Modenhet, Handlekraft

- vanskelig språk, svært lange og noen ganger selvmotsigende

- Søkerne kjenner seg mest igjen i positive hypoteser…



Bedømmermøtet

Tvil om møtet skal være

en ren matematisk øvelse,

eller en helhetsvurdering

hvor all informasjon sees

på under ett.



Oppsummering – oppdages dysfunksjonelle

kandidater? Tja..

Svakheter i medisinske undersøkelser

Informasjonsgrunnlag fra Vandel, Skikkethet, 
Sikkerhetsklarering og Skikkethet som militærleder

Seleksjonskriterier er gode, stadig utvikling av
tester/metoder både på PHS og i Forsvaret

Bruk av Integritetstest på PHS, trengs flere data

Lite forankring av kompetansene i Politiorganisasjonen

Personellet som utfører seleksjon

Opptaksnemndopplæring PHS

Forsvarets personell- og Vernepliktsenter: 

koordinerer seleksjonsmiljøene, Fagkurs seleksjon


