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• Ca 100 år med seleksjon av flygere
• Hvilke metoder finnes og hva virker?
• Dagens seleksjon av flygere til Luftforsvaret
• Seleksjon av sivile flygere
• Utfordringer framover
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– Bakgrunn: Psykologiske tester har vært brukt siden 1. 
verdenskrig til utvelgelse av flygere. Viktig å kunne 
dokumentere at testene faktisk virker. I dag anvender 
de fleste land databaserte tester. Mest forskning 
basert på militære flygere.

– Metode: Testene valideres ved å undersøke om det er 
noen sammenheng mellom testresultatene og senere 
prestasjoner. 
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• Kort historikk
– Brødrene Wright 

• kastet kron og mynt i 1903

– WWI 
• De første papir-og blyant tester, ulike medisinske krav.
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• WWII
En rekke evne- og psykomotoriske tester ble 
utviklet. Etter hvert startet også utprøvingen 
av personlighetstester

• Computer-basert testing (1970/1980 )
• Papir-og blyant testene erstattes av tester 

administrert via PC. Dette gir muligheten for å 
måle nye ting.



Complex Coordination Test 
fra 2. verdenskrig



Tester fra ca 1980



Hvilke tester anvendes i dag 
til flygerseleksjon?

• Tester som måler bla.
– Hukommelse, oppmerksomhet, perseptuell hurtighet, 

spatiale evner, simultankapasitet, matematisk og 
teknisk kunnskap samt generell intelligens

– Psykomotoriske evner

– Personlighet og motivasjon 



Moderne Tester

Two-Hand Coordination
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brukes til seleksjon
• Reliabilitet (pålitelige målinger)

• Validitet (at testene predikerer framtidige 
prestasjoner)

• Normer og kulturell/språklig tilpassning

• Rettferdighet og søkerens reaksjoner
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Hvordan dokumentere prediktiv validitet?

• Lokale valideringsstudier og meta-analyser

• Hvilke metoder virker best?
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• Undersøke sammenhengen mellom 
testresultatene og et mål på 
arbeidsprestasjoner (kriterium)
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(validitetsgeneralisering)
• Slå sammen resultatene fra flere lokale 

valideringsstudier

• Beregne en gjennomsnittlig korrelasjon basert 
på mange studier

• Undersøke om det er sann variasjon i prediktiv 
validitet mellom studier
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Meta-analysis results 
Type of test N K Mean r Mean r 

(corr.) 
Cognitive 17,900 35 .22 .24 
Intelligence 15,403 26 .13 .16 
Psychomotor/info 
processing 

8,522 29 .20 .24 

Aviation 
information 

3,736 16 .22 .24 

Personality 6,304 21 .13 .14 
Biographical 
inventory 

11,347 13 .21 .23 

Combined index 5,362 14 .31 .37 
Academics 4,267 9 .15 .15 
Training 
experience 

5,806 10 .25 .30 

Note. N = Total sample size; K = Number of studies;  Mean r = mean N-weighted correlation;  
Mean r (corr.) = corrected for dichotomization. 
 
Source: Martinussen, M. (1996). Psychological measures as predictors of pilot performance: A meta-
analysis. International Journal of Aviation Psychology, 1, 1-20. 
 
 
 
 
 



Testenes prediktive validitet (flygerseleksjon)

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Korrelasjon

Kognitive tester

Generell intelligens
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Skolekarakterer

Praktisk flyerfaring

Basert på resultater fra: Martinussen, M. (1996). Psychological measures as 
predictors of pilot performance: A meta-analysis. The International Journal 
of Aviation Psychology, 6, 1-20.
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i Norge

• Luftforsvaret ble dannet i 1944.
• De første flygerne ble valgt ut ved hjelp av

tester i 1946.
• Testbatteriet er utvidet og validert mange 

ganger siden 1946.
• Slutten av 90-tallet: Overgang til databaserte

tester. 
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Luftforsvaret
• - Div formelle kvalifikasjoner

• Fase 1- div papir-og blyant tester 
• Fase 2 – Databaserte tester
• DMT + Intervju 
• Endelig beslutning
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validitet

• I hvilken grad predikerer de databaserte
testene flygerprestasjoner?

• Sml testresultater med ulike kriterier.
• Utvalg: Kandidater i perioden 1997-2000 som

ble tatt opp på LFS.
• N = 108
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test battery  (Pilapt)
• Deviation Indicator (620). Compensatory tracking test requiring fine motor 

coordination
• Trax (630). Pursuit tracking task 
• Control of Velocity (CVT-600). 1-dimesnional pursuit tracking task (psychomotor 

test).  
• Sensory Motor Apparatus (SMA-610). This is a two-dimensional compensatory 

tracking task 
• Attention-670. Information processing test 
• DTG (690). 
• Numbers-700. Perceptual speed 
• Digit Recall (DT-680). Short term memory. 
• Vigliance-720. Attention 
• Patterns- 710. Perceptual closure 
• Hands-660. The test requires the candidate to use an audio search message to 

scan visual objects 
• Planes (640). This is a spatial ability test 
• Instrument Comprehension (INSB-650). 
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flygerprestasjoner

• Bestått/ikke bestått flygeskole

• Instruktørenes vurderinger
– Behavioral Anchored Rating System (BARS)
– Egenskaper/ferdigheter som er framkommet gjennom

en jobbanalyse av 43 erfarne jagerflygere fra Norge, 
Canada, and USA  (Carretta, Rodgers, & Hansen, 1996).
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Descriptive statistics and Cronbachs’ alpha for Bars 1 and Bars 2
 
 No of 

items 
M SD Cronbachs 

alpha 
Correlation 

with Pass/fail 
in training 

Bars 1  
(Pilot skills) 

13 2.65 .89 .97 .80** 

Bars 2  
(Personal 
skills) 

4 3.01 .70 .85 .82** 

Note: *p < .05; **p < .01 (two tailed) 
 

 
 
 
 



Bivariate correlations between Pass/fail in training,  
BARS and the tests included in the test battery  
 
  Pass/fail 

 
N  = 108 

BARS  
Pilot skills 

N = 99 

BARS  
Personal 

skills  
N = 99 

Single tests r rc r rc r rc 
 CVT .18* .24 .24* .29 .13 .15
 SMA .17* .22 .20* .23 .19* .20
 Deviation .01 .10 .20* .30 .11 .20
 Trax .12 .17 .10 .18 .05 .11
 Planesa .01 .11 -.11 -.04 -.03 .00
 Insb .12 .21 .01 .08 .07 .08
 Hands .16* .27 .05 .13 .14 .23
 Attentiona .22* .31 .29** .42 .32* .37
 Digit recall .09 .15 .09 .17 .09 .11
 Numbersa .00 .04 .00 .03 -.03 -.04
 Patterns -.03 .02 -.01 .05 .07 .05
 Vigilance .20* .26 .09 .16 .10 .14
 DTGa .21* .31 .24* .33 .09 .08
Note: aThe sample size was smaller for some of the teste (n = 62-75)  
rc = correlation corrected for range restriction 
*p < .05; **p < .01 (one-tailed) 
 

 
 
 



Bivariate correlations between Pass/fail in training,  
BARS and the tests included in the test battery (valid N 
between 99 and 108) 
 

 Pass/fail 
 
 

BARS 
Pilot skills

 

BARS 
Personal 

skills  
Groups of tests    

Factor1: Psychomotor 
coord. 

.16* .24** .16 

Factor 2: Attention/speed 
 

.18* .09 .14 

Factor 3: Spatial ability 
 

.18* -.01 .10 

Total index .26** .20* .22* 
Note: *p < .05; **p < .01 (one-tailed) 
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training based on data from the
Norwegian Air Force

1989
(N= 179)

1996
(N = 230)

2004
(N = 67)

DMT X-
aspect

.15 -.04 .06

DMT NPI .02 .19* -.04
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• Antakelig store variasjoner i hvilke metoder som anvendes og 
hvor omfattende seleksjonsprosessen er. 

• Lite forskning
• Enkelte større selskaper anvender nok metoder som ligner mye 

på de som anvendes for seleksjon av militære flygere. 
• Eks DLR som selekterer for bla Lufthansa.

– Formelle kvalifikasjoner
– Databaserte tester som måler en rekke kognitive og psykomotoriske 

evner i tillegg til konkret kunnskap
• Logisk resonnering, regneoppgaver, hukommelse, oppmerksomhet, 

persepsjon, spatiale evner, psykomotoriske evner.
– Del 2 består av intervju, gruppeoppgaver og test for å måle 

samarbeidsevner, beslutningstaking, stressmestring. Under 10% av 
søkermassen velges ut. 
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• Hva er den økonomiske gevinsten av seleksjon sett opp mot 
utgiftene. 

• Eks tall fra DLR/Lufthansa: Utgifter til testing 3900.- Euro vs
utgifter til trening 120.000 Euro (pr kandidat)

• Seleksjon av militære flygere (tall fra USAF): Utgifter pr 
person som faller fra under utdanningen: Mellom 50.000 og 
80.000 $. 

• Gevinsten avhenger av hvor mange som skal velges ut, hvor 
mange kvalifiserte søkere som finnes i søkergruppen, samt hvor 
gode metodene er. 

• Gevinst ved seleksjon: Sparte penger og økt sikkerhet. 
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• Har utviklet mange gode evne-og 
psykomotoriske tester som er dokumentert 
reliable og valide

• Når det gjelder personlighetstester er 
resultatene langt svakere.
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videre?
• Databaserte tester og ny teknologi.
• Framtidens tester
• Behov for valideringsstudier som er mer 

langsiktige
• Hvordan rekrutterer vi flere kvinner?
• Vil endringene i flygeryrket og utdanningen få 

konsekvenser for seleksjonen?
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• Monica Martinussen
• Institutt for psykologi, UiTø, 
• 9037 Tromsø
• Email: monicam@psyk.uit.no
• Tlf: 776 44348

mailto:monicam@psyk.uit.no
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