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I møte med helsefarlige ledere

Per-egill Frostmann gir tips om hvordan man skjelner mellom psykopati og narsissisme 
– to personlighetsforstyrrelser som ofte blandes sammen. De er begge selvopptatte, 
arrogante og ufølsomme, noe som gjør det vanskelig å skille dem, skriver han.

FagFolk i ledelse – om ledelse – til og For ledere

som ledere, medarbeidere og ekstene rådgi-
vere blir av og til stilt overfor kunder hvis 
selvopptatthet, arroganse og ufølsomhet for 

andre, får dem til å undre seg på om de faktisk 
står overfor en narsissist eller psykopat. I boken 
Helsefarlige ledere og medarbeidere hevder Svein 
M. Kile at vi må anta det er slik at om lag 10 pro-
sent av norske ledere er helsefarlige psykopater. 

Hvordan kan du vite om en leder er en psyko-
pat? En skikkelig diagnose er en omfattende sak 
og skal gjennomføres av kvalifisert helseperso-
nell. Psykopati er en personlighetsforstyrrelse, 
som vi nå vet består av 20 trekk – noen er lette 
å observere, andre ikke. Identifisering er verken 
enkelt eller rett frem og krever dybde intervjuer 
av personen, verifikasjon av adferdsdata i skrift-
lige dokumenter (for eksempel 360-grader 
feedback og personalarkiv) og mye erfaring. Det 
å få kollegaers vurderinger kan være viktig. 

Psykopati og narsissisme er to personlighets-
forstyrrelser som ofte blandes sammen. De er 
begge selvopptatte, arrogante og ufølsomme, 
noe som gjør det vanskelig å skille dem. Det er 
imidlertid noen ledetråder til forskjellene dem i 
mellom som en coach kan lete etter.

Psykopaten
De mest synlige trekkene hos psykopaten er 
karisma (utstråling), sjarme og et forstørret 
syn på sin egen verdi og et stort selvbilde. Disse 
kan alle være positive trekk. Mange mennesker 
liker og er faktisk tiltrukket av psykopater som 
de nettopp har møtt, inntil de en dag oppdager 
lureri, manipulering og bedrag – den mørke 
siden av personligshetsforstyrrelsen. Dessverre 
er det i arbeidslivet, ikke uvanlig å finne en 
slik blanding av trekk hos ledere, uttrykt som 
selvtillit, selvhevdelse og sterke påvirknings-
ferdigheter, og å misforstå dem som positive 
lederegenskaper mens de i virkeligheten repre-
senterer noe helt annet.

Narsissisten
Narsissisme er en personlighetsforstyrrelse som 
er godt dokumentert i litteraturen. De er forelsket 
i seg selv. De ser verden som om den spinner 
rundt deres behov. For en narsissist er verden vir-
kelig deres scene og alle de møter og alt som skjer 
dreier seg om dem. Derfor beskrives ofte narsis-
sisten som selvopptatt, selvsentrert og krevende; 
de kan være svært sjarmerende fordi de har lært å 
tilfredsstille sitt publikum. Virkelige narsissister 
er ikke særlig flere enn omtrent én prosent av 
befolkningen, omtrent det samme som psykopa-
tene. De trekkes mot karrierer som gjør det mulig 
for dem å få den oppmerksomheten de krever og 
som gjør det mulig å utøve makt over andre, noe 
som forsterker deres selvoppfattede betydning. 
Det samme gjør psykopaten. Det er derfor ikke 
det minste rart at vi finner at de er overrepresen-
tert i topplederstillinger. 

Narsissister kan være lærenemme og genuint 
opptatt av virksomheten og bransjen de er del av. 
De har evnen til aggressiv jakt på egne mål. Som 
toppledere er det ofte narsissisten som kommer 
nærmest vårt felles bilde av den store lederen. 
Det er to grunner til dette: de har en sterk 
visjon for selskapet og de har en unik evne til å 
tiltrekke seg andre. De er imidlertid krevende 
å arbeide for og deres nærmeste medarbeidere 

vil ofte ha behov for solid lederstøtte for å klare 
utfordringene.

Janne Carlzon kometkarriere i SAS og hans 
dype fall kan være eksempel på hvordan en 
narsissists svakheter kan ødelegge en glitrende 
karriere og bygge opp og rive ned et selskap. 

Den normale
Det diagnostiske problemet er i tillegg gjort van-
skeligere ved at de fleste normale (ikke-narsissis-
tiske) ledere også kan oppleve at de er overlegne 
andre. De mener de kan stille store krav og de 
har behov for å få oppmerksomhet. Men dette 
er typisk på moderate nivåer, og selv om noen 
kan se dem som narsissistiske så kan de kanskje 
bedre beskrives som om de har narsissistiske 
tendenser heller enn som ren narsissisme. 
Det er jo slik at noe egostyrke og selvopplevet 
mestringsevne (self-efficacy) er gode trekk hos 
toppledere, noe som kan føre dem mot suksess.

Det mørke vannet
Hvis du tror at en leder har psykopatiske 
tendenser, så se etter andre signaler. 
For å skille narsissisten fra psykopaten 
må man gå dypere inn i trekkene og de 
karakteristikaene de ikke deler. Av de tjue 
psykopatiske trekkene og karakteristika-
ene, så er de som kan komme til syne i 
en vanlig samtale de følgende:
■  Patologisk løgn: Psykopater kan 
og vil lyve om mange ting, selv slike som 
de fleste av oss ikke ville bruke tid på å 
lyve om. Løgn kan ofte komme til syne 
gjennom manglende sammenhenger 
i den historien de forteller i løpet av 
samtalene du har med dem. På et eller 
annet tidspunkt vil det ikke lenger virke 

som en historie, men være et psykologisk spill 
– med deg som tapende part. Mens psykopaten 
vil snakke med tilsynelatende oppriktighet om 
integritet og ærlighet, så vil adferden du ser vise 
frem den patologiske løgneren.
■  Følelsesmessig tomhet: Psykopater 
er ikke i stand til å føle, uttrykke eller en gang 
forstå normale menneskelige emosjoner. De kan 
derfor ikke uttrykke den variasjon i bredde og 
dybde (unntatt sinne og raseri) som du finner 
hos andre. Selv om en vellykket psykopat kan 
mime noen følelser, så er det ikke ekte. Mange 
viser en flat, affektiv tilstand når de beskriver 
hendelser som andre ville finne det vanskelig 
å snakke om uten å vise følelser. Eller, de vil 
overspille emosjonen, vise sterkere følelser hva 
som er vanlig gitt situasjonen. Se etter anger og 
empati, det finner du ikke hos en psykopat. De 
er kalde på innsiden og har ingen samvittighet 
slik vi erfarer det. 
■  Legge skylden på andre: Dette er et 
vanlig trekk som blir tydelige etter hvert som du 
kjenner lederen bedre. Der de fleste ledere som 
legger skylden på andre, etter hvert vil slutte 
med det og ta ansvar for sine egne handlinger, 
så vil ikke psykopaten gjøre det. 

Noen fremgangsmåter 
Disse tre typene vil reagere forskjellig når du 
samtaler med dem, noe som vil hjelpe deg med 
å oppdage hvordan de virkelig er, og hjelpe deg i 
videreutvikling av din samtalestrategi.

Når du snakker med en leder med narsis-
sistiske tendenser, så er en viktig oppgave å gi 
tilbakemelding på hvilke negative effekter disse 
tendensene har på andre, og hjelpe lederen 
til bedre å forholde seg til dem. Den normale 
lederen (med et tilstrekkelig sterkt ego) vil nok, 
etter noe motstand, bevege seg inn i et mer løs-
ningsorientert område for å øke sin personlige 
og profesjonelle effektivitet. 

For å hjelpe narsissisten må vi komme under 
huden på dem. På undersiden av all oppmerk-
somhetssøkingen og de store ordene, er de ikke 
så selvsikre og trygge. Det er heller slik at de lider 
under en intens følelse av utilstrekkelighet som 
deres publikum hjelper dem med å mestre. Fordi 
manglende selvtillit sjelden er et trekk vellykkede 
ledere har, så er det meget viktig at disse følelsene 
av utilstrekkelighet blir holdt skjult for medar-
beidere og andre. Narsissisten synes at negative 
tilbakemelding er demoraliserende og vil vise en 
emosjonell respons basert på den opplevde trus-
selen mot hans eller hennes personlighet. Mye 
coachingarbeid vil dreie seg om å hjelpe narsissis-
ten løse opp i sine interne konflikter og dermed 
allikevel kunne opprettholde sitt image hos eget 
publikum gjennom bedre funksjonering.

Psykopaten derimot, som kan virke lik 
narsissisten på overflaten, er ikke plaget av slik 
ubevisst dynamikk. Psykopater trenger ikke 
et publikum. De er sitt eget publikum. Når de 
søker etter makt og oppmerksomhet, er de ikke 
drevet av et behov for å bli sett, men heller for 
å kunne manipulere dem de har rundt seg. De 
spiller psykologiske spill med andres liv som 
innsats. Psykopaten tar publikum og krever i 
sedvanlig arroganse respekt for å kunne mani-
pulere andre.

En ekte psykopat må forventes å reagere svært 
negativt på feedback og begynne å angripe orga-
nisasjonen og dens medlemmer. Til slutt kan 
den skarpe psykopaten bytte taktikk. Vedkom-
mende vil søke å modellere mer hensiktsmessig 
adferd. Vedkommende vil forsiktig manipulere 
eller lure andre til å ta deres parti og overtale 
dem til samarbeide om å overbevise andre om at 
de gjør fremgang. 

Forandring eller ikke?
Vanligvis vil både normale og narsissistiske 
ledere fokusere på selve forandringsarbeidet, 
mens psykopaten er ute etter hvordan han eller 
hun kan bruke den nye adferden og tankemodel-
lene til å manipulere bedre. Dessverre, skulle en 
coach påta seg å coache en psykopat og presist 
vurdere personen og situasjonen, klare effektivt 
å motstå manipuleringsforsøkene og klare å 
holde fokus på adferdsforandringene, så vil disse 
adferdsendringene være kortvarige. Psykopaten 
ønsker at coachen skal komme med en positiv 
rapport. Deretter er det tilbake til business as 
usual. Hvis det passer psykopatens overordnede 
mål (for eksempel langvarig manipulering av 
organisasjonen) så kan en psykopatisk kunde 
angripe coachens integritet og profesjonelle 
status. 

Rådgivere og coacher bør tenke nøye gjennom 
hvorvidt det er klokt å fortsette relasjonen med 
noen man tror er en psykopat. Det vil nok oftest 
være smart å nekte å bli med på å spille spillene 
og heller avslutte relasjonen så snart som mulig.

«Narsissistene er 
ofte selvopptatte, 
selvsentrerte 
og krevende; de 
kan være svært 
sjarmerende 
fordi de har lært 
å tilfredsstille 
sitt publikum»
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