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Förord 

 

Ett stort tack till vår examinator Agneta Sundström. Du har bidragit med nya infallsvinklar 

och förslag vilket har möjliggjort denna uppsats och dess slutliga utformning. Vi vill även 

tacka våra handledare Pär Vilhelmsson och Kristina Mickelsson. Er hjälp har varit betydande 

för detta arbete, och vi är tacksamma för ert engagemang. Givetvis vill vi även tacka 

organisationen som gett oss förtroende och inblick i deras verksamhet, inklusive alla 

respondenter. Tack vare er har vi fått en trovärdig studie.  

  

Ett sista tack vill vi rikta till varandra som valde att genomföra detta tillsammans. Trots att vi 

var helt obekanta vid examensarbetets start så lyckades vi inte bara få ihop en uppsats, utan 

även utveckla en vänskap. 

  

Tack!  

  

Högskolan i Gävle, September 2017  

Lina Hjelm  

Melina Nilsson Nikopoulos 
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SAMMANFATTNING   

 

Titel: Psykopatiska egenskapers inverkan på de anställdas syn på ledarskap 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Lina Hjelm och Melina Nilsson Nikopoulos 

 

Handledare: Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson 

 

Datum: 2017 – September 

 

Syfte: Studiens syfte är att få fördjupad förståelse för hur psykopatiska egenskaper hos chefer 

inverkar på de anställdas syn på ledarskap.  

  

Metod: Detta är en kvantitativ studie som bygger på en deduktiv ansats. Primärdata har 

samlats in med hjälp av enkätstudie. Insamlad data har sedan ställts mot tidigare teorier och 

forskning. Vi har med stöd av en förenklad psykopatisk checklista utfört en förstudie för att 

sedan kunna undersöka hur anställda med chef som uppvisar psykopatiska egenskaper 

påverkas av dennes ledarskap. Genom att jämföra en grupp anställda som har haft chef med 

psykopatiska egenskaper, mot en grupp som inte har haft det, kan skillnader i tio goda 

ledaregenskaper analyseras.  

  

Resultat och slutsats: Resultatet från studien visar att de anställdas syn på ledarskap kan 

påverkas av att de tidigare arbetat för en psykopatisk chef. Dessa anställda anser att en 

psykopatisk chef uppfattas som mer engagerad än en icke psykopatisk chef. De uppskattar 

även egenskapen empati mer än de som inte har arbetat för en sådan chef. De tio 

ledaregenskaper som studien undersöker anses även som mer viktiga jämfört med vad de 

övriga anställda anser. Vi kan även se att de har en mer positiv syn på nuvarande chef i 

jämförelse med de övriga anställdas syn på den nuvarande chefen.   

  

Förslag till fortsatt forskning: Denna studie fokuserar på en organisation vilken genom en 

förstudie visat sig ha en chef med psykopatiska egenskaper. Då vi fokuserat på en 

organisation inom offentlig sektor ser vi gärna att fortsatt forskning sker kring hur denna 

påverkan kan skilja sig inom andra typer av organisationer. Synen på ledarskap kan ha stor 
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variation beroende på den specifika organisationen och miljön som de anställda verkar i. Vi 

ser även fortsatt forskning som rör chefers påverkan på de anställdas syn på ledaregenskaper 

som påverkas av kritiska händelser såsom en naturkatastrof eller en omorganisering.   

  

Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att ge en förståelse för anställdas syn på ett 

psykopatiskt ledarskap, och hur de anställdas syn på ledarskap kan förändras efter att de 

jobbat under en chef med psykopatiska drag. Detta är även ett praktiskt bidrag, då resultatet 

kan användas av befintliga chefer genom att visa på att anställda värdesätter ett ledarskap som 

inte är psykopatiskt. Detta kan även vara ett verktyg för individer i liknande organisationer 

som önskar att nå en ledande position och önskar bli uppskattad av de anställda.  

  

Nyckelord: Corporate psychopaths, psykopati, gott ledarskap, ledaregenskaper, PCL-R.  
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ABSTRACT 

 

Title: The impact of psychopathic characteristics on the employees’ view on leadership   

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Lina Hjelm and Melina Nilsson Nikopoulos 

 

Supervisor: Kristina Mickelsson and Pär Vilhelmson 

 

Date: 2017 – September  

 

Aim: The purpose of the study is to gain a deeper understanding of how psychopathic 

qualities of managers have influence on the employees' views on leadership. 

  

Method: This is a quantitative study based on a deductive approach. The primary data 

collected is done so in the form of questionnaires. Collected data has been set against previous 

theories and research. We have carried out a preliminary study, based on a simplified 

psychopathic checklist, to investigate how employees with a manager who exhibits 

psychopathic properties are influenced by his leadership. By comparing a group of employees 

who have had a manager with psychopathic properties, against a group that has not had it, 

differences in ten good leadership qualities can be analyzed. 

 

Result & Conclusions: The result of the study shows that employees' views on leadership are 

to a certain extent affected by the fact that the employees previously worked for a 

psychopathic manager. Results show that a psychopathic manager is perceived as more 

committed than a non-psychopathic head. Employees who have worked for a manager with 

psychopathic qualities appreciate their bosses’ empathic qualities.  The result also shows that 

employees have a more positive view of their current boss compared to the other employees. 

This group of employees perceive that all good leadership qualities as more important than 

the compared group of employees.  
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Suggestions for future research: This field of research is relatively unexplored. Our study 

focuses on a group in an organization, with experience of having a psychopathic boss. We 

suggest a replication of our study directed towards a different type of organization. This 

because the views of leadership are dependent on the specific type of organization and of the 

environment of which the organization is. Furthermore, a comparison between different types 

of organizations that have been "exposed" to other circumstances can with help of this 

research show how leadership is changing based on different influences. These could for 

instance be leadership situations of chaos or reorganizations.   

  

Contribution of the thesis: The theoretical contribution of the study is to provide an 

understanding of the employees’ view on psychopathic leadership and how leadership view 

can change after having worked under a manager with psychopathic features. This is also a 

practical contribution, as the results can be used for existing executives by demonstrating that 

employees appreciate a non-psychopathic leadership. The result can also be useful for 

individuals that strive for leading positions, while also being appreciated by their employees. 

 

Key words: Corporate psychopaths, Psychopathy, Good leadership, Characteristics of 

managers, PCL-R. 
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Ordlista och definitioner 

 

Följare: Enligt Yukl et al. (2013) är en följare den individ som ser sin ledare som den primära 

källan för vägledning i det dagliga arbetet. Detta är helt oberoende av hur mycket formell 

auktoritet ledaren faktiskt har över följaren. Följare i detta sammanhang kan vara anställda 

eller medarbetare.  

 

Psykopati: Betraktas som en antisocial personlighetsstörning som innebär ett avvikande 

beteende från vad som anses normalt gällande personlighet, däremot är psykopati inte 

klassificerat som en sjukdom (Duvringe & Florette 2015). Utmärkande egenskaper för 

personlighetsstörningen kan vara egocentricitet, bristande empati samt oförmåga att känna 

ånger. Andra kännetecken är ansvarslöshet, impulsivitet och tendenser att ignorera sociala 

normer (Mathieu et al. 2013). Vi kommer genomgående referera till denna antisociala 

personlighetsstörning som psykopatiska egenskaper i denna studie. 

  

Corporate psychopaths: Detta är en benämning för en affärsmässigt framgångsrik psykopat 

som står utanför det rättsliga systemet och psykiatriska hälsovårdssystemet. Framgångsrika 

psykopater är benägna att engagera sig i ett manipulativt och antisocialt beteende (Stevens et 

al.2012). De har även, enligt Boddy (2010), en tendens att skapa mobbning på arbetsplatsen 

och har svårt för att agera genom ett ansvarsfullt ledarskap.  

 

PCL-R: Detta är benämningen för Hares (1999) checklista för psykopater. PCL-R testet anses 

både pålitligt och som ett giltigt instrument att mäta psykopatiska drag, enligt Boddy (2010). 

Exempel på dessa drag kan vara ledaregenskaper som innebär antisocialt beteende, ytlighet, 

impulsivitet, hjärtlöshet, kriminellt förflutet, brist på moraliska känslor och registrerade som 

bevis genom medicinska och juridiska register.  
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1. Inledning 

Forskning visar att en ledares egenskaper kan ha avgörande betydelse för hur de anställda 

uppfattar sin chef (Lord & Emrich, 2000, s. 551). Enligt Lord & Emrich (2000)  är det främst 

de anställda som kan svara på vem och vad det är som formar en chef till att bedriva ett bra 

ledarskap. Det finns en hel del forskning som redogör för olika egenskaper hos ledare 

(Emrich, 1999; Fiedler, 1964; Kellett, Humphrey och Sleeth, 2002) som utgår från de 

anställdas syn på ledarskap. Den fokuserar framförallt på de positiva egenskaper som bidrar 

till ett gott ledarskap, vilket bland annat Holt och Marques (2012) studie tar fasta på. Ledare 

kan även ha negativa egenskaper som del av sin natur, men det är få studier idag som  har 

intresserat sig för de negativa så kallade psykopatiska egenskaperna och hur de påverkar de 

anställda. I denna uppsats vill vi därför undersöka hur de anställdas uppfattar de psykopatiska 

egenskaperna i ledarskapet och vilken inverkan de anser att det har på dem och på 

organisationen. 

 

Tidigare studier visar att chefer kan vara mer eller mindre psykopatiska och att deras 

egenskaper ändå ses som “normala”. Edman och Skarbrandt (2010) diskuterar i sin studie 

psykopati i samband med ledarskap i näringslivet. Författarna menar att “duktiga chefer” ofta 

har vissa psykopatiska egenskaper och personlighetsdrag som ofta efterfrågas i näringslivet. 

Exempel på dessa egenskaper är att de har karisma, målmedvetenhet och utstrålning. Detta 

anses vara ett problem då denna typ av ”goda” egenskaper som efterfrågas även är 

utmärkande drag för psykopatiska individer. I praktiken innebär detta att samma person kan 

tolkas ha helt motstridiga egenskaper som kan karaktäriseras av ett gott ledarskap samt sådana 

som bidrar till ett bristande ledarskap i forma av psykopatiskt beteende. Problemet är att det 

tar tid att förstå vilken effekt de psykopatiska egenskaperna har på de anställda och företaget. 

För att förstå det behöver studier även ta hänsyn till ledarens förmåga att visa empati i relation 

till de anställda.    

 

När vi sätter oss in i begreppet psykopati har vi konstaterat att begreppet kan låta både hårt 

och obekvämt. Vi har en bild av att de flesta människor associerar psykopatiska egenskaper 

med någonting negativt, obekant eller obehagligt som dyker upp i media och då ofta i 

samband med mord och andra brott. Det är dock få studier som har studerat hur psykopatiska 

drag hos chefer inverkar på de anställda och det är sällan som de tas upp som naturlig del av 

ledarskapet. Det talas sällan om den vardagliga psykopatiska ledare som inte sitter bakom lås 

och bom. Den framgångsrika psykopat som, enligt Boddy (2009), finns på ledande positioner 
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ute i näringslivet, och som, enligt Duvringe och Florette (2015), kan vara en nära chef, 

kollega eller kund. Det kan vara den person i företaget som har det lilla “extra drivet” och 

som kan gå över lik för att uppnå framgångsrika resultat. 

 

För att undvika missförstånd vill vi klargöra vår studies innebörd av definitionen 

framgångsrika psykopater eftersom begreppet används frekvent i hela arbetet. Boddy (2010) 

menar att psykopati varken är en medicinsk eller psykologisk diagnos, utan en uppsättning av 

olika personlighetsdrag.  Psykopatiska chefer kan därför utveckla en egen ledarstil, som 

grundas i deras personliga egenskaper och karaktärsdrag. Psykopater kan därför vara svåra att 

upptäcka i vardagen, och det finns varken medicin som botar eller ger diagnoser att kunna 

fastställa vem eller vilka som är det (Boddy, 2010). De svårigheter att kunna fastställa hur 

psykopatiskt ledarskap yttrar sig är varför vi valt att studera området djupare och ställt 

personliga egenskaper i relation till ledarens förmåga att visa empati.   

 

Trots att det inte framgår tydligt att det finns många psykopater i samhället utgår forskning 

från att drygt 1 procent har psykopatiska egenskaper (Hare, 1999; Ferrari, 2006; Pech och 

Slade, 2007). Manipulation är en vanlig psykopatisk egenskap som leder till att individer har 

lättare att få en chefsposition. Enligt Boddy (2009) är individer med psykopatiska drag 

överrepresenterade på ledande positioner. Edman och Skarbrandt (2010) menar att bra chefer 

ofta har vissa psykopatiska egenskaper och personlighetsdrag, såsom karisma och utstrålning. 

Problematiken ligger i att psykopatiska individer kan ha de specifika positiva egenskaper som 

efterfrågas vid anställning av chefer, men som i själva verket är utmärkande för individer med 

icke empatiska och narcissistiska karaktärsdrag.  

 

Enligt Ketola (2006) kan chefer med psykopatiska egenskaper bidra till att hela det 

organisatoriska beteendet förändras. Ketola (2006) menar att om en organisation leds av en 

psykopatisk chef kan det bidra till negativa effekter i form av hård behandling av de anställda, 

plötsliga uppsägningar, ohälsosamma och miljöfarliga produktionsmetoder, farliga 

arbetsförhållanden och brott mot mänskliga rättigheter och anställningslagar. Vidare, anser 

Boddy (2005), att ledare med psykopatiska särdrag saknar ett samvete vilket gör att de heller 

inte är pådrivande i att forma ett socialt bra arbetsklimat. Cima et al. (2010) studie visar att 

psykopater förstår skillnaden mellan rätt och fel, men de bryr sig inte om att hantera den 

vetskapen eller de konsekvenser som uppstår till följd av ett omoraliskt beteende. Det kan till 

och med vara så att de genom sitt beteende vill främja osäkerhet och osämja i organisationen.  
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Sedan många år tillbaka har forskare studerat ledarskap och hur olika ledaregenskaper 

påverkar de anställda (Kerr och Jermier, 1978).  Det som inte studerats i samma utsträckning 

är hur en chef med psykopatiska drag påverkar de anställdas uppfattning av ledarskap. 

Befintlig forskning kring framgångsrika psykopater studerar, enligt Boddy (2005), påverkan 

på samhället och näringslivet. Vi menar att den befintliga forskningen missar en viktig aspekt 

- hur ledarskap med psykopatiska egenskaper påverkar de anställda och organisationen. För 

att referera till Eden och Levaitan (1975) utgår vi från att uppfattningen om ledarskapet ligger 

i synen hos betraktaren. Vi utgår därför från de anställdas uppfattningar för att förstå deras 

syn på psykopatiska egenskaper och hur de anser att de påverkar deras arbete och inverkan på 

organisationen. För att förstå karaktären på psykopatiska egenskaper ställer vi dem mot 

”goda” ledaregenskaper för att kunna analysera skillnader. Vår studie avgränsas till att studera 

chefer i en vårdande organisation för att analysera vilka psykopatiska egenskaper de uppfattas 

ha och vilka effekter det kan ha på ledarskapet enligt de anställda.  

1.2 Syfte  

Vårt syfte med studien är att få fördjupad förståelse för hur psykopatiska egenskaper hos 

chefer inverkar på de anställdas syn på ledarskap och organisationen.  

1.3 Frågeställningar  

De frågor vår studie avser att besvara och analysera är: 

• Vilka goda och psykopatiska egenskaper möter de anställda hos en chef?    

• På vilket sätt  anser de anställda att psykopatiska egenskaper hos en chef påverkat de 

och deras syn på ledarskap?  

• Hur anser de anställda att psykopatiska ledaregenskaper inverkar på organisationen?  

 

1.4 Avgränsning 

Vår studie fokusera på psykopatiska ledaregenskaper och synen på dessa hos anställda. De 

anställda som deltar i undersökningen arbetar på samma organisation, under olika chefer med 

förmodat olika ledaregenskaper.  De tio egenskaper som undersökningen bygger på en 

tidigare studie gjord av Holt och Marques (2012).   
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Mer specifikt avgränsar vi undersökningen till att genomföras på en vårdorganisation i 

Stockholms län. För att kunna mäta uppfattningen av psykopatiska egenskaper hos en chef 

och påverkan på anställda har vi avgränsat studien till två avdelningar inom organisationen. 

Den ena avdelningen består av ett antal anställda vilka anser sig haft en chef som uppvisar 

psykopatiska drag och den andra avdelningen består av anställda som inte har arbetat för en 

psykopatisk chef.  De två avdelningarna är dock lika varandra i övrigt då de tillhör samma 

organisation, vilket skapar en bra grund för jämförelser då övriga omständigheter är lika. Det 

som skiljer avdelningarna åt är att de chefer som arbetat på respektive avdelning har olika 

ledaregenskaper som påverkat de anställda. För att vi i denna undersökning ska kunna finna 

eventuella psykopatiska egenskaper hos någon av cheferna har vi använt den av Hares (1999) 

utvecklade checklista av psykopatiska egenskaper (PCL-R) som en förstudie. Checklistan 

används ofta som en metod för att identifiera psykopatiska drag vilket förstudiens resultat 

kunde bidra till. Genom förstudien har vi kunnat fastställa att det finns psykopatiska särdrag i  

en organisation och som gjort det möjligt att kunna genomföra den huvudsakliga studien i 

uppsatsen. Hur förstudien används redogör vi för i avsnitt 2.2.2.  

1.5 Arbetets disposition  

Studiens följande kapitel och upplägg presenteras i figuren nedan. Respektive kapitel har en 

egen mindre förklaring kring kapitlets innehåll.   

 

Figur 1. Arbetets disposition 

Teori
I denna del behandlas forskning och befintliga teorier inom forskningsfältet. 

Metod

Studiens metod presenteras i detta kapitel. Metoden beskriver studiens 
vetenskapliga tillvägagångssätt och förhållningssätt. 

Resultat

• I denna del presenteras undersökningens resultat. Detta redovisas i form av 
text, tabeller och figurer. 

Analys 

• Det empiriska materialet från studiens undersökning analyseras i denna del 
med hjälp av tidigare forskning och referensramar. 

Diskussion

• I detta kapitel knyts flera delar samman vilket generear olika former av 
bidrag. Diskussion sker av studiens syfte, frågeställningar och resultat. 
Dessutom presenteras förslag till vidare forskning. 
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2. Teori  

Detta kapitel redogör för studiens teoretiska referensram som utgör grund för genomförande 

och analys av data i studien. Vi presenterar forskning som redogör för ledaregenskaper utifrån 

de anställdas perspektiv för att förstå psykopatiska egenskapers inverkan på dem. För att 

förstå skillnaden i ledarskap presenterar vi inledningsvis de egenskaper som karaktäriseras av 

gott ledarskap som i analysen ställs mot de psykopatiska egenskaperna. En sammanfattning av 

de ”goda” ledaregenskaperna och de psykopatiska presenteras i figur 3 (avsnitt 2.1) och 4 

(avsnitt 2.2).   

2.1 Det “goda” ledarskapets inverkan på anställda  

Lord et al. (1986) studie om ledaregenskaper visade att förväntningar signifikant relaterade till 

egenskaper som finns i ledande befattningar. Chefens intelligens är, enligt Lord et al. (1986), 

av stor betydelse för de anställdas uppfattning av ett gott ledarskap. Fiedler (1964) har 

emellertid noterat att ledares intellektuella förmåga bidrar till prestation endast när ledaren 

inte är stressad, har grupper med stödjande funktion och arbetar med uppgifter som kräver 

intellektuell ansträngning. Intellektuella förmågor spelar även en stor roll i de flesta äldre 

ledarskapsteorier. Enligt Kerr (1984) är intelligens vanligt förekommande i de 

ledarskapsteorier som omnämns i förvaltningstexter. Nyare forskning genomförd av 

Northouse på intelligens är (2010, s. 20) visar att intelligens fortfarande anses vara positivt 

relaterat till ledarskap. Forskningen visar att chefer är mer intelligenta än de som inte har en 

ledande yrkesroll inom organisationer. Intelligens är, enligt Northouse (2010), en bra 

egenskap hos en chef, men det är viktigt att skillnaden mellan anställdas och chefens IQ inte 

är för stor. En för stor skillnad i IQ skulle leda till negativa effekter för själva ledarskapet, då 

chefens idéer blir alltför komplexa för de anställda att förstå. Idag, menar Elias och Glantz 

(2016), att intelligens är en önskvärd egenskap men att de anställda endast uppskattar 

intelligens om chefen också är empatisk.  

  

Karisma är, enligt Edman och Skarbrandt (2010), en egenskap som anses kunna tillskrivas 

synen på en lyckad ledarskapsegenskap. House (1996) menar  att karisma är en nödvändig 

egenskap hos en ledare för att lyckas vara effektiv och engagerad. Författaren har sett att en 

karismatisk chef kan kompensera för de anställdas brister och att detta leder till att den 

anställde känner sig mer tillfredsställd i vardagen. Detta, menar House (1996), kan leda till att 

organisationen i sin helhet presterar bättre. Egenskapen karisma gör även att de anställda, 

enligt Conger och Kanungo (1987), kan uppfatta chefen så positivt att denne tillges 
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övermänskliga kvalitéer. Det bidrar till att de anställda ovillkorligen accepterar ledarens 

målbild och följer dennes direktiv för att nå dit. En karismatisk chef gör att de anställda i regel 

blir mer motiverade och presterar högre. 

  

Egenskapen engagemang går hand i hand med teorin om karismatiskt ledarskap.  Jacobsen 

och Andersen (2015) menar att ledarskap är en fråga om både avsikter och uppfattningar, men 

att dessa två aspekter inte alltid stämmer överens. Genom att utöva ett bra ledarskap kan en 

chef både påverka den anställdes motivation och engagemang. Författarna menar att denna 

påverkan endast är möjlig om den anställde noterar och uppmärksammar chefens ledarskap, 

det vill säga att det är tydligt. Zhang och Bartol (2010) visar att en engagerad chef både 

motiverar och skapar en känsla av självständighet hos den anställde, samtidigt som det har en 

positiv inverkan på kreativiteten. Ett gott ledarskap där chefen är engagerad kan, enligt Zhang 

och Bartol (2010), ha positiv inverkan på de anställda och uppmuntra till kreativa handlingar. 

  

Sahlin et al. (2016) framhåller istället vision som en central ledaregenskap hos dagens chefer. 

Vid samtliga utförda intervjutillfällen i deras studie har författarna noterat att cheferna 

frekvent använder visioner för att kunna driva verksamheten framåt. Studien visar att det är 

viktigt att chefen kan förmedla visionen till de anställda, och att detta är en viktig del av deras 

ledarroll.  Hunt et.al., (1999) menar att under tuffare perioder har egenskapen vision en större 

inverkan på anställda än egenskapen karisma. Hunter och Cushenbery (2011) anser att hur 

visioner kommuniceras gentemot de anställda är en direkt påverkande faktor för att kunna 

skapa innovationer. 

  

Fiedler (1964) har kunnat se att det är viktigt att en chef har integritet, speciellt för att skapa 

motivation för de anställda. Författaren menar att de anställda motiveras då en chef har stark 

integritet som, enligt Zeaiter et al. (2015), omfattar att visa ärlighet, uppriktighet och 

jämställdhet i alla situationer. Integritet handlar således mycket om en ledares moraliska 

inställning och förhållningssätt.  

  

Cardon (2008) anser att en allmän uppfattning kring ett gott ledarskap ofta gör avstamp i hur 

drivna de är som entreprenörer. Författarna menar att dessa ledare anses vara mer 

framgångsrika än de som inte har samma driv. Seo et al. (2004) drar vidare slutsatsen att 

drivna personer skapar effektivare organisationer och anställda samtidigt som det är ett direkt 
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bidrag till företagets resultat. De menar att det är fördelaktigt att både chefen och de anställda 

är drivna i sitt arbete.  

  

Sekerka och Bagozzi (2007) beskriver egenskapen mod med utgångspunkt från att vara 

moraliskt modig. De beskriver mod som någon som konsekvent fattar beslut mot bakgrund av 

vad som är bra för andra, trots att detta kan innebära en personlig risk. Författarna menar att 

mod inte alltid är av godo då moraliskt modiga åtgärder oavsiktligt kan gå överstyr utan 

lämpliga försiktighetsåtgärder.    

  

Försiktighetsåtgärder kring mod går hand i hand med vad Yukl (1998) i sin studie tar upp som 

handlar om empati.  Ashkanasy & Tse (2000) menar att empatisk förmåga är en viktig 

ledaregenskap som finns i förhållandet mellan ledare och anställda. Författarna föreslår att en 

ledares förmåga att förstå andras känslor och känna empati kan effektivisera resultat i 

verksamheten. Cuilla (2010) menar att en ledare har ett ansvar att visa empati och bry sig om 

de anställda.  

  

En annan god ledaregenskap, menar Moqvist (2005), är kompetens. Moqvist (2005) beskriver 

kompetens som en viktig byggsten för hur själva arbetet genomförs – en ledares förmåga. 

Författaren menar att kompetens är helt avgörande för resultatet. Det går att dela upp 

kompetens i två olika områden; författaren menar att det både behöver finnas sak-kompetens 

och kompetens inom själva ledarskapet. I Moqvists (2005) undersökning har det visat sig att 

chefer upplever att de framförallt förväntas ha god sak-kompetens i sin ledarroll.  

  

Kasper (2002) menar att leva upp till de förväntningar som ställs på en chef kan belysas med 

hjälp av serviceinriktade organisationer. Kasper (2002) tar i sin forskning upp vilken typ av 

ledarskap som lämpar sig för en serviceorienterad organisation. Författaren menar att den 

ledare som behövs i denna typ av organisation är en målinriktad ledare som bryr sig om 

människor. Kasper (2002) hävdar att denna typ av ledare kan bidra till ett driv att uppnå bästa 

resultat inom service. Att leverera överlägsen kvalitet och nära relationer med kunderna är 

avgörande för denna typ av organisation, menar Kasper (2002). 

  

Figur 2 nedan sammanfattar de tio positiva ledaregenskaper som presenterats ovan. Dessa 

egenskaper kommer vi att återkomma till i kapitel 3 och 4.  
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Figur 2. Goda ledaregenskaper  

2.2 Psykopatiska egenskaper hos chefer   

Enligt Hares (1999) är en grundläggande syn på framgångsrika psykopater deras samvetslösa, 

ej empatiska inställning till livet och stora vilja att presentera sig i bästa möjliga ljus. 

Författaren menar att psykopater har lättare att ta sig fram inom dagens moderna företag på 

grund av deras förmåga att framhålla sig själva, med brist på empati för andra. Enligt Boddy 

(2011) krävs av företag idag att utvecklas snabbt samtidigt som personal omsätts i högre grad 

än tidigare, vilket gör att det inte finns utrymme att avslöja eventuella brister i ledarskap. 

Författaren menar att företagets stora visioner speglar av sig i allt högre krav på både chefer 

och anställda. Enligt Boddy et al. (2010) omfattar den västerländska företagskulturen en 

hänsynslös vilja att ”få jobbet gjort” vilket bidragit till att psykopatiska chefer främjas inom 

just organisationer som verkar inom denna typ av företagskultur. Hänsynslöst företagsklimat 

banar väg för framgångsrika ledare som har egenskaper att vara extremt rationella och 

ekonomiskt orienterade men som saknar att kunna hantera emotionella bekymmer eller känna 

empati för de anställda (Boddy et al., 2010).  

  

Drygt 1 procent av befolkningen anses ha psykopatiska egenskaper (Hare, 1999; Pech och 

Slade, 2007). Det har visat sig att manipulativa egenskaper har lett till att dessa har lättare ta 
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sig till ledande befattningar. Detta har resulterat i att psykopater är överrepresenterade på 

ledande positioner. Se figur 2. 

 

 

 

Figur 3. Beräknad förekomst av framgångsrika psykopater inom organisationer 

(Boddy, 2009)  

Edman och Skarbrandt (2010) diskuterar psykopatiska egenskaper i relation till 

chefer.  Författarna menar att “duktiga chefer” ofta har vissa egenskaper och 

personlighetsdrag som allt som oftast efterfrågas, och att en sådan egenskap är karisma. De 

anser att det finns en problematik som ligger i att psykopatiska individer kan uppfattas ha 

exakt samma positiva karismatiska egenskaper som efterfrågas vid anställning av ”goda” 

chefer. Exempelvis kan de visa sig vara drivna, modiga och karismatiska. Dessa egenskaper 

är specifikt utmärkande för individer med psykopatiska drag. Detta betyder således att 

karismatiska individer kan ha helt motsatta ledaregenskaper, både sådana som karaktäriseras 

av ett gott ledarskap samt egenskaper som bidrar till ett sämre ledarskap i form av psykopati. 

Detta menar Edman och Skarbrandt (2010) kan ge helt felaktiga effekter för de anställda och 

resultat för organisationen.  

 

Forskningen har även undersökt hur egenskaper som psykopatiska chefer har kan påverka 

verksamheten (Boddy, 2005 och Boddy et al., 2010).  Boddy (2005) och Boddy et al (2010) 

har undersökt hur en verksamhet kan påverkas av att psykopatiska egenskaper är 
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överrepresenterade på ledande positioner. Gemensamt är att de presenterar en negativ 

inverkan och menar att det bör föras en ökad diskussion kring hur verksamheter påverkas av 

framgångsrika psykopater. Deras påverkan på organisationen påverkas sedan, enligt Boddy et 

al. (2010), framförallt av att psykopater har ett hänsynslöst, egoistiskt och samvetslöst 

förhållningssätt till livet. Detta speglar den psykopatiske individen i rollen som ledare och de 

utmaningar som rollen ofta bidrar till och medför. Vidare menar Boddy et al. (2010), att en 

ledare med personlighetsstörningar ofta har problem med det moraliska ansvaret som ingår 

genom att ha en ledande befattning.  

 

En framgångsrik psykopatisk ledare är en benämning som inte kan tillskrivas en person utan 

någon form av bevis. Enligt tidigare teorier om ledaregenskaper är det de anställda som mest 

trovärdigt kan beskriva en chefs ledarskap (Lord & Emrich, 2000).    

 

2.2.1 Psykopatiska chefers inverkan på anställda och organisationer  

 

Thomas och Simerly (1994) studie riktas mot chefens inverkan på en organisation. I deras 

studie framgår att företaget är en återspegling av de högsta cheferna. Därför, menar 

författarna, är det nödvändigt att uppmuntra till mer forskning som fokuserar på chefers 

inverkan på företagens utveckling, samt genomföra program för att få till en socialt 

ansvarsfull politik och arbetsklimat. I en studie gjord av Nevins et al.(2006) undersöktes 

relationen mellan etiska värderingar och individens långsiktiga målsättning. Relationen 

definieras utifrån vilken utsträckning en chef planerar samtidigt som chefen tar hänsyn till 

framtiden, vilket ger ett fokus på traditionella värden för företaget samtidigt som en 

framåtanda prioriteras. Nevins et. al., (2006) fann att chefer som saknar förmåga att tänka 

långsiktigt ofta tar oetiska beslut. Detta stöds av Barnes et al. (2002) samt Thorne och 

Saunders (2002) som menar att handlingar som inte varit etiskt korrekta, ofta beror på att 

chefen tänker kortsiktigt. En psykopatisk chef påverkar, enligt Boddy (2005), de anställda och 

organisationen genom att denne tänker alltför kortsiktigt och enbart på egen vinning. Detta, 

menar författarna, beror på psykopatens avsaknad av både empati och konsekvenstänkande, 

samt narcissistiska personlighetsdrag. En psykopatisk chef tar därför inte hänsyn till varken 

företagets långsiktiga planer och framgång utan koncentrerar sig på egen vinning.  

  



 20 

När det kommer till ett “dåligt ledarskap” anser Boddy  (2010) att ledare med en bristande 

“etisk kompass”, likt psykopater, bortser från andra personers behov och önskemål genom att 

istället ljuga, mobba och påverka andras framgång på negativt sätt. Enligt Boddy (2010) 

resulterar detta bland annat i en hård jargong mot de anställda, plötsliga uppsägningar, 

skadliga affärsmetoder, farliga och ohälsosamma arbetsförhållanden som inte tar hänsyn till 

mänskliga rättigheter eller sunda anställningsvillkor. Studier visar att framgångsrika 

psykopater skapar en infekterad arbetsmiljö i form av konflikter, mobbning, stor arbetsbörda, 

otillfredsställande arbetsuppgifter och organisatoriska begränsningar (Boddy, 2010). Detta 

leder i sin tur till att fler stannar hemma från jobbet som en direkt följd av det rådande 

arbetsklimatet. Författaren hävdar att de anställda som arbetar för en chef med psykopatiska 

drag får färre instruktioner, mindre upplärning samt mindre hjälp från kollegor. Författarens 

slutsats är att det uppkommer fler problem för de anställda som arbetar för en psykopatisk 

chef. Detta visar sig främst genom att de anställda inte får uppmärksamhet, uppskattning eller 

belöning. 

  

Boddy et. al., (2010) studie visar att framgångsrika psykopater som har en chefsposition leder 

till arbetsplatser utan regler. Studien utgår från tidigare teorier om framgångsrika psykopater 

med fokus på förväntningar, personalomsättning och känslomässiga konsekvenser som 

organisationen upplever då chefen uppvisar psykopatiska drag. Det visade sig att de anställda 

blev dåligt behandlade av den psykopatiska chefen. Tidigare lojala medarbetare blev antingen 

sparkade eller avgick, resurser var felaktigt fördelade eller stulna och affärsplaner var 

korrupta. Under denna period blev managementkonsulter inhyrda och de interna intellektuella 

resurserna förblev istället oanvända. Författarna såg att de anställda fick hälsoproblem, att det 

uppstod en organisatorisk förvirring och att ett etiskt arbete var totalt obefintligt. Allt detta 

medan den psykopatiske chefen kunde “vila” på de anställdas hårda arbete och idéer, genom 

att ta dessa idéer och presentera dem som sina egna. Även de inhyrda managementkonsulterna 

bidrog till att avlasta chefen från arbete. I artikeln förklarar Boddy et. al., (2010) att de 

anställda erkände att de faktiskt hatade att arbeta i denna miljö samt att den extrema 

arbetsplatsen gjorde att deras sjukfrånvaro ökade. Undersökningen visade även att den 

psykopatiska chefen framstod som en stjärna och en tillgång hos de högre cheferna, mycket 

tack vare de kortsiktigt goda finansiella resultaten. Studien visade att det ur ett långsiktigt 

perspektiv inte är framgångsrikt att ha en psykopatisk chef inom organisationen. 
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Psykopater arbetar, enligt Boddy (2010), i större utsträckning ofta inom den finansiella 

sektorn samt inom stadsförvaltning än inom primärnäringarna och detaljhandeln. Vidare 

menar författaren att framgångsrika psykopater är destruktiva för de organisationer de arbetar 

för, samt för deras medarbetare. Boddy (2010) beskriver att psykopater dras till prestige, 

pengar och makt. Detta kan, enligt författaren, vara orsaken till att psykopater tenderar att dra 

sig mot större kommersiella företag, samt till finansiella organisationer då det finns en stor 

chans för dem att nå prestige, pengar och makt genom att klättra i hierarkin. Boddy (2010) 

belyser även att en politisk miljö utgör en ideal förutsättning för en psykopat att använda sina 

“talanger” för att manipulera och lura medarbetarna. Författaren anser dock att den offentliga 

sektorn är full av kontroll och granskning från många delar av samhället. Detta menar 

författaren i sin tur kan utgöra en barriär för psykopater som håller sig borta från publika 

positioner. Boddy (2010) menar även att de som drivs av pengar och makt är mindre benägna 

att söka sig till omvårdande yrken som vår studie undersöker. Enligt en studie gjord av 

Wakefield (2008) är hänsynslösa och själviska ledare flest bland inköpschefer och färre bland 

revisorer. Likaså visade det sig att studenter med socialt arbete som huvudämne var mindre 

hänsynslösa och egoistiska än ekonom- och juridikstudenter (Boddy, 2010). Enligt författarna 

tyder detta på att vissa typer av organisationer borde vara mer uppmärksamma på eventuella 

psykopater än vad andra typer av organisationer behöver vara.  

  

Det finns fall där psykopater visat på en positiv inverkan på företag i olika sammanhang. 

Andersson och Martins (2015) visar i sin kvalitativa studie att det faktiskt kan vara en fördel 

att ha en psykopatisk chef, och bör därför inte alltid ses som en felrekrytering. Andersson och 

Martins (2015) anser dock att en framgångsrik psykopat huvudsakligen har en negativ 

påverkan på en organisation och dess anställda. Friedman (1970) anser att den chef med 

psykopatiska egenskaper är typiskt användbar inom vinstdrivande organisationer, där 

författarna menar att en psykopatisk chef kan vara till stor nytta. 

2.2.2 Identifiering av psykopatiska chefer  

 

Enligt Boddy (2010), kan psykopater identifieras på ett pålitligt och giltigt sätt med hjälp av 

checklistan Psychopathy Checklist - revised (PCL-R). Det är ett test som består av slutna 

frågor där samtliga är kopplade till att kunna identifiera psykopatiska drag.  Checklistan anses 

vara väl beprövad och används världen över då den har blivit kallad för ”guldstandarden” för 

att identifiera och bedöma psykopater (Edens, 2006; Mahmut et al., 2007).  Det finns olika 
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versioner av checklistan, bland annat en som har utvecklats för att identifiera psykopater inom 

just chefsinriktad forskning vilken går under namnet Psychopathy Measure - Management 

Research Version (PM-MRV) (Boddy, 2010). Boddy (2010) poängterar att de som arbetar 

nära en psykopat med säkerhet kan identifiera psykopatiska beteenden genom att ta stöd av 

PM-MRV mätningar.  Denna fördel gäller även de som är helt otränade i att kunna identifiera 

psykopater. Resultat av Kim och Yuikis (1995) fallstudie visar att en ledares effektivitet låg 

närmare de anställdas beskrivningar av ledarbeteendet än chefens egen självrapporterade 

beteende. Det visar att ledaren har en betydligt positivare uppfattning om sina 

ledaregenskaper än vad de anställda hade. Deras studie visar, och ger en indikation på, att de 

anställda på ett sanningsenligt sätt kan svara på frågor som rör chefers ledaregenskaper. Detta 

bekräftas av Eden och Leviatan (1975), som menar att bedömning av ledarskapet ligger i 

synen hos betraktaren.  Detta synsätt används i forskning kring framgångsrika psykopater, där 

metoden tillämpas med hjälp av att undersöka personer som arbetat både med, eller åt, en 

psykopat. En individs åsikt kring psykopatiska ledarskapsegenskaper hos en annan person, är 

giltig vare sig med eller utan bekräftelse av PCL-R testet. Personliga åsikter används 

vanligtvis i forskning kring framgångsrika psykopater (Boddy, 2010). Undersökningar görs 

med hjälp av att exempelvis HR-chefer, medarbetare och rekryterare identifierar psykopater 

som har varit eller är verksamma i en organisation.  

 

PM-MRV testet innehåller frågor såsom ”upplever du att din chef uppvisade bristande 

respekt inför lagar och förordningar” och ”upplever du att din chef hade en förmåga att 

utnyttja personalen på ett osunt sätt eller ta åt sig äran av vad andra gjort”. Samtliga frågor 

går ut på att få kunskap om psykopatiska drag. Majoriteten av frågorna kretsar till påståenden 

som bottnar i beteenden som är egocentriska och fixerade av makt, samtidigt som dessa 

beteenden har en negativ betydelse för arbetsmiljön och de anställda. I denna uppsats har vi 

därför använt detta test för att identifiera psykopatiska drag där varje fråga besvaras genom att 

ange påståenden om psykopatiska drag och huruvida de stämmer eller ej. Tillvägagångssättet 

förklaras mer utförligt i Metod-avsnittet 3.2.2.  

2.3 Teorisammanfattning   

Studiens teoretiska referensram utgör grund för genomförande och analys av empirisk data i 

studien. Vi har presenterat befintlig forskning och teorier som är relevanta för genomförandet 

av studien. Sammanfattningen nedan används för analys av de ledaregenskaper som 
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diskuterats, hur de påverkar de anställda med speciellt fokus på de psykopatiska 

egenskapernas påverkan på de anställda och deras syn på ledaregenskaper.  

 

Tabell 2 visar de tio ledaregenskaper som diskuterats vara ”goda” samt vilka egenskaper som 

anses vara psykopatiska drag. Tabellen sammanfattar även den påverkan ledaregenskaperna 

kan ha, både på de anställda och på organisationen.  

 

 Ledaregenskaper Påverkan på de 

anställda 

Påverkan på 

organisationen 

De goda 

ledaregenskaperna 

Kunskapsorienterade: 

- intelligens 

- kompentens 

Ledaregenskaper: 

- driven 

- karismatisk 

- integritet 

- visionär 

- modig 

- engagemang 

- serviceorienterad 

- empatisk 

 

- Stärkt motivation 

- Ökat personligt 

engagemang 

- Främjar kreativitet  

- Bidrar till ökad 

tillfredsställelse i 

vardagen  

- Skapar ömsesidiga 

relationer mellan 

anställda och chefer 

- Ökad effektivitet 

- Förbättrade 

resultat  

- Högre vinster  

 

De psykopatiska 

ledaregenskaperna 

- Karismatisk  

- Driven  

- Modig 

- Icke empatisk  

 

- Mobbning och 

orättvisa  

- Manipulation från 

chefen  

- En försämrad 

arbetsmiljö 

- Kortsiktiga 

affärsstrategier 

- Oetiska riktlinjer 

 - Hög 

personalomsättning 

- Vinstdrivande 

fokus  

Tabell 1. Sammanfattning av goda och psykopatiska ledaregenskapernas särdrag. 

Tabellen visar vilka skillnader som finns mellan ett gott ledarskap och ett ledarskap med 

psykopatiska egenskaper. Den visar den påverkan som tidigare forskare menar att 

egenskaperna har både på de anställda och på organisationen. Som framgår av tabellen är 
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ledaregenskaperna karisma, driven och modig drag som både finns i goda såväl som i 

psykopatiska ledarskapet (Edman och Skarbrandt, 2010; Boddy, 2005; Boddy et al.,2010). 

Den egenskap som skiljer sig mest är empati, då den anses ingå i gott ledarskap men helt 

saknas hos en individ med psykopatiska drag, enligt Boddy (2005). I uppsatsens analys 

kommer därför empati att vara en central egenskap för att fastställa det psykopatiska 

ledarskapet och som ställs i relation till karismatisk, driven och modig.  

 

3. Metod   

I metodkapitlet diskuteras hur vi har valt att genomföra vår undersökning. Diskussion och 

analys omfattar metodval, urvalskriterier, eventuellt förekommande problem vid metodval 

och undersökningens kvalité. Studien genomförs med hjälp av datainsamling från en 

organisation i Mellansverige. Organisationen är verksam inom vård- och äldreomsorgen och 

består av två avdelningar.  

3.1 Forskningsansats  

I studien tillämpas vad som Bryman och Bell (2014, s.105) refererar till som en deduktiv 

ansats med fokus på teoribyggande genom empiriska studier. Generellt för det deduktiva 

synsättet, enligt Bryman och Bell (2014, s. 31-32), är att det är vanligast förekommande inom 

samhällsvetenskapen. Idén till denna studie var tidigare arbeten inom forskningsfält som 

diskuterade olika typer av ledaregenskaper. Utifrån tidigare forskning har vi kunnat identifiera 

ett forskningsgap riktat mot det psykopatiska ledarskapet som vi ville undersöka närmare. 

Sohlberg och Sohlberg menar (2013, s.144) att deduktiva slutledningar kan dras genom att 

forskare härleder någonting från teoretiska sanningar, som vi ofta tar för givet då de ofta 

förekommer som generella uppfattningar. I denna studie har vi utgått från tidigare forskning 

som menar att psykopatiska chefer har en negativ påverkan på de anställda och organisationen 

– vilket vi vill undersöka.  

3.1.1. Litteratur 

Tidigare forskning fokuserar generellt inte på hur anställdas syn på ledaregenskaper påverkas 

av en psykopatisk chef. För att hantera den bristen har vi fått fokusera på en relativt spridd 

forskning som finns inom ledaregenskaper för att öka vår kunskap om vilka egenskaper som 

finns hos framgångsrika psykopater. Forskningen inom fälten härstammar till stor del från 

Nederländerna, Storbritannien, Australien, USA och Sverige. Samhällsstrukturen är likartad i 
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dessa länder varför vi utgår från att resultat av den svenska strukturen går att generalisera till 

andra västerländska länder. Forskning kring framgångsrika psykopater anses möjlig att 

generalisera då psykopatiska egenskaper, enligt Boddy et al. (2010), är allmängiltiga och 

gäller i internationella sammanhang. Tidigare forskning sträcker sig mellan åren 1964 fram 

till idag. Trots denna tidsmässiga breddning inom forskningen är den tidiga forskningen 

relevant även idag. De primära och övergripande teorier som vi hänvisar till i uppsatsen 

sträcker sig dock huvudsakligen från 1980-tal fram till 2015.   

3.2 Val av metod  

3.2.1 Forskningsdesign  

Vid studier görs inledningsvis ett val av vilken typ av undersökning som arbetet ska vara 

uppbyggt på, som oftast är valet mellan kvantitativ eller kvalitativ metod. Vi valde en 

kvantitativ metod som, enligt Bryman och Bell (2014, s. 163), har som mål att få tillgång till 

lätthanterlig data med hjälp av standardiserade och tidseffektiva svar. Det har i tidigare studier 

visat sig att respondenter finner det lättare att vara ärliga i sina svar då de svarar på en enkät 

istället för att bli intervjuade (Losee, 2001). Vidare, menar Bryman och Bell (2014, s.49), att 

en kvantitativ forskningsdesign i många fall hör ihop med att angripa forskningen utifrån ett 

deduktivt angreppssätt vilket vi har valt.  

 

Vad gäller numerisk data betonar författarna vikten av kvantifiering – att kunna mäta den data 

som samlas in och presentera den på trovärdigt sätt. Eriksson och Hultman (2014, s. 155) 

menar att kvantitativa egenskaper är sådana egenskaper som kan göras tydliga och klara vilket 

kräver att de utgår från förnuftig och tydlig logik. För att lyckas mäta egenskaper, har vi valt 

att utgå från kvantitativ datainsamling där vi tar stöd av insamlad data i form av siffror som 

gör det möjligt för oss att jämföra olika variabler och grupper. En individs uppfattning av 

ledaregenskaper kan vara svåra att tolka, och därför kräver vår studie den tydlighet som 

kvantifiering, som enligt Eriksson och Hultmans (2014, s. 155), kan bidra till. Bryman och 

Bell (2014, s.163) anser att en stor del av den kvantitativa forskningen inte behöver någon 

specificering av en hypotes. Forskningens hypotes kan istället tolkas utifrån den teori vilken 

forskarna valt att presentera inom ämnet. Detta tillvägagångssätt har vi valt att använda 

studien då vi i stället för hypoteser formulerar forskningsfrågor och presenterar tidigare 

forskning som, enligt Bryman och Bell (2014, s.163), fungerar som vår “intresseinriktning” 

relaterat till frågorna.  
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Eftersom vårt forskningsfält är relativt outforskat är ett av målen med vår studie att få en 

generaliserbarhet av våra resultat. För att uppnå en generaliserbarhet är kvantitativ forskning 

att föredra, enligt Bryman och Bell (2014, s.163). Det ställer krav på att resultatet är tydligt 

och går att tolka, varför vi valde att använda enkäter. Med hjälp av fasta svarsalternativ vill vi 

kunna analysera mönster som är tydliga att utläsa från samtliga respondenter. I organisationen 

arbetar många utrikesfödda anställda vilket gör att deras kunskap i det svenska språket är låg. 

Med hjälp av fasta svarsalternativ i enkäten avser vi att risken för svårtolkade svar som inte 

kan blandas ihop med varandra kan minimeras. Det vi missar genom val av enkäter är, enligt 

Bryman och Bell (2014, s.177), möjligheten att följa upp respondenternas svar. Detta gör det 

svårt att få djupare analys av resultaten. Vår ansats bygger på att kunna jämföra resultat mot 

varandra för att kunna identifiera generella särdrag i insamlad data för vardera grupp i studien 

(se förstudien nedan) 

  

För att inte få ett för brett urval på vad som representerar gott ledarskap valde vi att begränsa 

undersökningen till de tio goda ledaregenskaper som Holt och Marques (2012) 

uppmärksammat i sin studie. Vi såg ett värde av att få tillgång till så många respondenter som 

möjligt vilket en enkätundersökning öppnar upp för i jämförelse med exempelvis intervjuer. 

Enkäter är också mer tidseffektiva, dels för respondenterna men även för oss författare som 

geografiskt sett inte är nära respondenterna. Detta diskuteras mer ingående i metodreflektion, 

se avsnitt 6.3. 

 

3.2.2 Förstudie 

En förstudie genomfördes för att testa enkäten och för att fastställa om det fanns upplevda 

skillnader i ledarskapet hos de olika cheferna på organisationen. Syftet var att få en 

uppfattning om hur det var möjligt att skilja på anställda som hade en chef som anammade det 

goda ledarskapet i förhållande till de som hade en chef med erfarenheter från det psykopatiska 

ledarskapet. Vid genomförandet av förstudien visade det sig att 20 anställda anser sig ha haft 

en chef med psykopatiska drag, medan de övriga 55 anställda inom organisationen inte anser 

sig ha arbetat under denna chef. Vi har därför delat in urvalet i två olika grupper beroende på 

1) anställda med erfarenheter från det goda ledarskapet och 2) anställda med erfarenheter från 

det psykopatiska ledarskapet. Data insamlad från dessa grupper kan sedan jämföras i 

analysen. Mer om detta presenteras nedan i avsnitt 3.4, insamling av primärdata. 
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Förstudien genomfördes med hjälp av en enkät som bygger på egenskaper från en reviderad 

PCL-R psykopat checklista (Andersson och Martins, 2015). Syftet med checklistan är att 

säkerställa att de psykopatiska egenskaperna ska kunna identifieras, och att chefen med dessa 

egenskaper kan klassas som typisk psykopat. Enkäten, som utgått från psykopatichecklistan 

riktad mot de två grupperna av anställda, besvarades med hjälp av de tre standardiserade 

svaren “Ja, det stämmer”, “delvis” och “nej”. Vi har valt att använda stängda frågor då de, 

enligt Bryman och Bell (2014, s. 263), är enklare för respondenten att besvara. Författarna 

framhåller vikten av anonymitet i respondenternas svar, därför har vi löpande i studien kodat 

respondenterna och den avdelning de jobbar inom. Insamlad data kontrollerades både innan 

och efter data fördes in i programvaran SPSS för fördjupad analys.   

 

3.2.3 Utformning av enkät  

Vår enkätundersökning är delvis en replikering av en tidigare studie gjord av Holt och 

Marques (2012) riktad mot ekonomistudenter. Vi undersöker de anställdas syn på 

ledaregenskaper och hur denna kan påverkas av respektive chef. Synen på ledaregenskaperna 

värderas med skalan 1-10, där 1 indikerar ”stämmer inte alls” och 10 indikerar ”stämmer 

väldigt bra.”.  Skillnaden i vår studie, jämfört med Holt och Marques (2012), är att vi valt att 

uttrycka ledaregenskaper i form av påståenden. Exempel på detta är att låta respondenterna 

värdera egenskapen empati, genom påståenden som; “Chefen upplevde och förstod sig på de 

anställdas känslor”. Detta görs för att underlätta för respondenterna att svara och att minska 

risken för att respondenterna gör felaktiga tolkningar. Enkäten visar vilka goda och 

psykopatiska egenskaper som de anställda upplever att de möter hos en chef. Dessa svar 

öppnar upp för en analys av kombinationer av goda och psykopatiska ledaregenskaper. 

Enkäten visar även hur organisationen har påverkats samt hur de anställdas syn på ledarskap 

har påverkats av psykopatiskt och gott ledarskap. 

 

I enkäten får de anställda värdera 10 påståenden i tre olika dimensioner. Hur väl påståendet 

med bakomliggande egenskaper stämmer in på en god chef, en chef med psykopatiska 

egenskaper och en ideal chef. Vi har valt de tre dimensionerna för att få en förståelse för hur 

synen har förändrats efter att en ny chef tillsats. De tio ledaregenskaperna kan, enligt Holt och 

Marques (2012), tillskrivas ett gott ledarskap. Vår studie avser dock att förstå de anställdas 
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allmänna syn på vad som representerar goda ledaregenskaper för att jämföra hur det förhåller 

sig i relation till det psykopatiska ledarskapet.   

 Enkätfrågor 

De goda ledaregenskaperna Kunskapsorienterade: 

1 och 11: Intelligens 

9 och 19: Kompentens 

 

Ledaregenskaper: 

6 och 16: Driven 

2 och 12: Karismatisk 

5 och 15: Integritet 

4 och 14: Visionär 

7 och 17: Modig 

3 och 13: Engagemang 

10 och 20: Service- orienterad 

8 och 18: Empatisk 

 

De psykopatiska ledaregenskaperna Ledaregenskaper: 

8 och 18: Icke empatisk  

6 och 16: Driven 

2 och 12: Karismatisk 

7 och 17: Modig 

 Tabell 2. Enkätfrågor som berör goda respektive psykopatiska ledaregenskaper. 

  

Fråga 1-10 mäter två dimensioner av ledarskap då respondenterna får värdera de tio 

ledaregenskaperna utifrån deras nuvarande samt dåvarande chef.  Fråga 11-20 låter vi 

respondenterna värdera de tio ledaregenskaperna utifrån ett chefsideal. Tabell 2 visar samtliga 

enkätfrågor vilka anses tillhöra det goda ledarskapet och vilka av dessa frågor som dessutom 

kan härledas till det psykopatiska ledarskapet. Tabellen visar att 2 frågor urskiljer sig då de 

kan bidra till att mäta synen på både psykopatiskt och gott ledarskap. Det gör att egenskaper 

kan finnas i de båda ledarstilarn men att det är avsaknad av egenskapen empati i 

kombinationen med de övriga egenskapers inverkan på varandra som avgör om det är 

psykopatiska drag eller inte. Fråga 8 och 18 är ett tydligt exempel där egenskapen empati 
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mäts. Vid ett högt medelvärde på empati så handlar det om ett gott ledarskap, och vid ett lågt 

medelvärde tillhör egenskapen ett psykopatiskt drag. Om en anställd upplever att chefens 

egenskaper starkt kan identifieras med bristande empati i kombination med egenskaperna 

karisma, driven och modig kan denna sammansättning av egenskaper tillsammans utgöra 

psykopatiska drag. För att kunna mäta respondenternas efterfrågade kombination av 

ledaregenskaper använder vi korrelationsanalys vilken beskrivs vidare i avsnitt 3.6.   

3.3 Urval  

I studien har vi valt att rikta in oss på en organisation som genom förstudien och 

mellanchefens kommentarer visat har haft en chef som uppfattas ha uppvisat psykopatiska 

drag (se bilaga 2). Vi lade ner mycket energi på att kontakta olika organisationer dels via 

telefon, men också genom att granska vårt personliga kontaktnät för att hitta en organisation 

som hade en chef med psykopatiska egenskaper. Slutligen fann vi denna organisation som är 

verksam inom vård- och äldreomsorgen. Studien riktas mot anställda som, vilket förstudien 

visade, har erfarenhet av en chef med psykopatiska egenskaper och kan jämföras med övriga 

anställda på organisationen som inte har denna erfarenhet.  

Sammanfattningsvis har vi i urvalet valt att undersöka de anställdas syn på sina chefer, deras 

allmänna syn på ledaregenskaper de mött och vad som representerar ett gott ledarskap. Då 

grupp 1 och 2 inte har uppvisat några andra utmärkande karaktärsdrag kan vi genom att 

jämföra dessa två grupper av anställda i analysen utgå från att ett psykopatiskt ledarskap kan 

ha påverkat dessa anställdas uppfattningar.  

  

Cheferna är inräknade i respektive antal anställda som även inkluderar vikarier och 

extrapersonal. Figur 3 nedan ger en överblick över urvalet av de anställda och de två grupper 

som bildas. Den visar hur många anställda som har arbetat för chefen med psykopatiska drag, 

och hur många som har börjat jobba på avdelningen efter att den chefen slutade och/eller har 
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arbetat under en annan chef på organisationen.  

 

Figur 4. Översikt – urval som resultat av förstudien  

Denna indelning i grupper utgör grund att säkerställa skillnaden i svaren från de två olika 

respondentgrupperna på organisationen. Studien genomfördes under fyra månader perioden 

mars till juni 2016.  

3.4 Insamling av primärdata   

Vi valde att utforma enkäten i pappersform och den riktades mot de anställda på 

organisationen. Valet grundas i att dessa är enkla och tydliga att besvara för våra respondenter 

som i sin tjänst varken har mycket tid eller erfarenhet av att ingå i undersökningar. Då de 

anställda inte arbetar med datorer och mellanchefen bekräftade att de anställda har en låg vana 

av att arbeta med mail (risk för låg svarsfrekvens), valde vi att lämna ut enkäterna i 

pappersform i respektive anställds postfack. De anställda fick svara på samma enkät för att 

underlätta jämförelsen av enkätsvar. För att se enkäten och dess frågor, se bilaga 1.   

 

Enkäten är indelad i tre olika delområden och riktades till samtliga anställda för att undersöka 

de anställdas syn på det ideala och goda ledarskapet (Junker och Van Dick, 2014), samt hur 

synen på den nya chefen påverkats av erfarenheter från den tidigare chefens 

personlighetsdrag. Med enkäten avser vi även att se vilka psykopatiska egenskaper de 

anställda anser att de möter hos sina chefer.  

 

Den första delen av enkäten avser att besvara frågor kring de anställdas nuvarande chef. Del 

ett av enkäten avser därför att besvara forskningsfråga två för att kunna utläsa huruvida de 

Organisationen 

Grupp 1  

Totalt 20 anställda  
som arbetat för en 

chef med 
psykopatiska 
egenskaper

Grupp 2

Totalt  55 anställda 
som arbetat under ett 

gott ledarskap
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anställda anser att psykopatiska egenskaper hos en chef påverkat dem och deras syn på 

ledarskap? (forskningsfråga 2). Frågorna i första delen öppnar upp för en analys av eventuella 

olikheterna i respondenternas svar vilka beror på att respondenterna har arbetat för den 

tidigare chefen som enligt förstudien har uppvisat psykopatiska drag eller inte. 

 

Den andra delen av enkäten avser att besvara frågor om de anställdas tidigare chef. Även del 

två av enkäten avser att besvara forskningsfråga 2. En jämförelse av svaren från 

respondenterna vars tidigare chef uppvisade psykopatiska drag och de respondenter vars 

tidigare chef inte har kunnat uppvisa psykopatiska drag avser att besvara forskningsfråga 2.   

 

Den tredje delen av enkäten avser att undersöka de anställdas syn på det ideala och goda 

ledarskapet. Genom att få respondenternas syn på det ideala ledarskapet vill vi genom en 

jämförelse av respondenternas svar kunna besvara studiens första och tredje forskningsfråga 

och urskilja hur psykopatiska egenskaper enligt de anställda inverkar på organisationen som 

helhet (forskningsfråga 3) samt  vilka goda och psykopatiska egenskaper de anställda vill 

möta hos en chef (forskningsfråga 1).  

 

Den föregående chefen identifierades och analyserades med hjälp förstudien där vi använde 

en enkät för att säkerställa eventuellt psykopatiska egenskaper hos den föregående chefen. 

Förstudien avsåg att säkerställa om dessa egenskaper var så pass utmärkande att den 

föregående chefen kunde klassas som en framgångsrik psykopat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Översikt enkäter 

Datainsamling 
Förstudie –  

enkät 1 

Huvudstudie – 

enkät 2 

Mellanchef Anställda grupp 2 Anställda grupp 1 
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I figur 5 ovan har vi sammanställt studiens datainsamling som visar vilka enkäter som gavs 

till respektive respondent. Denna förstudie användes enkät 1 som besvaras av mellanchefen. 

Grund för förstudien var en förenklad PCL-R checklista som användes i förstudien för att 

identifiera psykopatiska drag hos den föregående chefen. Figuren visar att huvudstudiens 

enkät 2 gavs till samtliga anställda inom avdelning 1 och 2.  

3.5 Medelvärdesanalys   

Studiens forskningsfrågor undersöktes med hjälp av numeriska svarsalternativ i form av en 

skala som utgjorde grund för en medelvärdesanalys. Med hjälp av programmet SPSS kunde vi 

få fram medelvärden och jämföra svaren mellan de två grupperna. Skillnaderna i medelvärde 

och signifikans testas med hjälp av t-test. Denna metod återkommer vi mer till i avsnitt 3.7. 

Medelvärdesanalysen ligger till grund för att jämföra skillnader mellan grupperna och  

besvara forskningsfråga 1 och 2. 

3.6 Korrelationsanalys   

Genom att göra en korrelationsanalys kan vi statistiskt mäta vilka parvisa variabler (de 10 

egenskaperna, se tabell 2) som samvarierar med varandra. För att säkerställa att 

ledaregenskapen är god alternativt psykopatisk behöver vi ställa olika egenskaper mot en 

annan egenskap (se tabell 2). Om vi mäter dem en och en är det svårt att analysera hur den 

enskilda egenskapen kan mätas eftersom den kan stå för två olika värden. I denna studie 

används korrelationskoefficienten för att analysera om det finns ett samband mellan olika 

egenskaper som anställda kopplar till ett gott ledarskap respektive ett psykopatiskt ledarskap.  

Korrelationsanalysen avser att besvara studiens första forskningsfråga. Goda ledarskapsdrag 

kan exempelvis visa en stark korrelation mellan egenskaperna modig, driven och karisma. Det 

som visas i tabell 2 är att egenskaperna enbart är psykopatiska drag i om det visar lågt 

samband med en låg empatisk förmåga. När vi genom denna analys mäter hur starkt 

sambandet mellan olika egenskaper är kan vi analysera styrkan i de två olika ledarstilarna 

med respektive karaktärsdrag.  

 

Korrelationsanalysen mäts från data i enkätens tredje del, och den är viktig för att visa om 

ledaregenskaperna efterfrågas i kombination med varandra och om kombinationen av 

ledaregenskaperna utgör ett psykopatiskt drag eller en god ledaregenskap. Då svar från 

samma respondent har en hög korrelation mellan två ledaregenskaper som är psykopatiska 

drag bidrar detta exempelvis till att styrka resultatet om att individen efterfrågar psykopatiska 



 33 

tendenser hos en chef. Korrelationsanalysen visar även vilka respondenter som inte efterfrågar 

psykopatiska drag. Genom att ha stark korrelation i svaren med ideala ledaregenskaper som 

inte är psykopatiska och svag korrelation mellan de egenskaper som utgör psykopatiska drag. 

Exempel på detta är en stark korrelation mellan variablerna serviceorienterad och intelligens 

som är ett samband som kan kopplas till ett gott ledarskap.  

 

Bryman och Bell (2014, s. 363) menar att korrelationskoefficienten i kvantitativa 

undersökningar används för att hitta ett samband mellan olika variabler vid till exempel en 

förändring. De variabler som mäts i denna studie är de valda 10 ledaregenskaperna (se figur 

2).  Detta samband ligger någonstans i intervallet -1 och 1. Där -1 indikerar ett perfekt 

negativt samband, 0 indikerar att inget samband existerar och 1 indikerar ett perfekt positivt 

samband. Vidare förklarar författarna att ett perfekt negativt samband uppstår då en 

förändring i den ena variabeln påverkar den andra variabeln, men för motsatt effekt. Medan 

ett perfekt positivt samband förklaras av en förändring hos den ena variabeln som påverkar 

den andra variabeln, vilket styrker en viss riktning.  Resultaten av korrelationsmätningarna 

visar signifikansnivån med hjälp av en eller två stjärnsymboler (*) i statistikprogrammet 

SPSS.  

  

Vi använder de skiktgränser som, enligt Dancey och Reidy (2011), anses vara pålitliga i 

sammanhanget. Författarna förklarar att korrelationskoefficienten 0 visar att det inte finns 

något samband, 0,1-0,24 har ett litet samband, 0,25-0,6 har ett medelstort samband, 0,61-0,99 

har ett stort samband och 1 har ett helt perfekt samband. För att analysera skillnader i 

medelvärde väljer vi att i studien presentera de korrelationskoefficienter vilka inte anses 

påverkade av slumpen och ryms inom intervallen * =p < 0,05 och **= p < 0,01. Mer om 

signifikansnivå presenteras i avsnitt 3.7.  
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Tabell 3. Korrelationsanalys 

Tabellen ovan visar de variabler som mäts och vilket samband som vid visad svag korrelation 

kan stärka psykopatiska drag. De samband som korrelationsanalysen visar och inte är 

medtagna i ovanstående tabell utgör samband för det goda ledarskapet, och visar på vilka 

egenskaper i kombination med varandra som de anställda associerar till ett gott ledarskap.  

3.7 T-test  

Undersökningen genomförs med hjälp av t-test för att kunna säkerställa att enkätfrågorna ger 

tillförlitliga resultat. Genom att säkerställa att det inte är slumpen som står bakom resultatet 

kan vi säkerställa att de anställdas syn på ledaregenskaperna på ett signifikant sätt skiljer sig 

åt från de anställda (grupp 2) som enligt förstudien visat sig ha jobbat för en psykopatisk chef 

i relation till de anställda som inte har arbetat för en psykopatisk chef. T-testet avser att 

förkasta slumpens inverkan på ett mätresultat, samt säkerställa att enkätsvaren är trovärdiga. 

Om det finns en statistiskt signifikant skillnad i svaren från de som har arbetat för en chef med 

psykopatiska egenskaper och de som inte har arbetat för en chef med psykopatiska egenskaper 

kan en slutsats dras att den psykopatiska chefens kan ha inverkan på anställdas syn på 

ledarskap.  Sundell (2010) menar att t-test grundas i en analys av signifikanta skillnader i 

medelvärden. Enligt Bryman och Bell (2014, s.363) visar sannolikheten om ett slumpmässigt 

Variabler 

• Intelligens

• Kompetens

• Driven

• Karismatisk

• Integritet

• Visionär

• Modig

• Engagemang

• Serviceorienterad

• Empatisk

Psykopatiskt drag 

• Bristande empati. Låga värden av empati kan i kombination med höga 
världen av ovanstående variabler utgöra ett psykopatiskt drag.  
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urval i populationen avviker från medelvärdet. Nivåer behöver finnas inom intervallen * =p < 

0,05 och **= p < 0,01. Där * står för signifikansnivån och p det slumpmässiga urvalet i 

populationen. Data som ryms inom signifikansnivå 0,05 anses ha hög trovärdighet och inte 

påverkat av slumpen.  Vid undersökning med en signifikansnivå på 0,05 nivån, innebär det att 

skillnaden i det slumpmässiga urvalet återfinns med 95 % säkerhet i populationen. Detta anser 

vi är en trovärdig signifikansnivå och därför kommer undersökningen att genomföras på just 

0,05 nivån. De medelvärden som analyseras är på specifika variabler, som i denna studie 

karaktäriserar av olika egenskaper. Det vi med hjälp av t-testet i SPSS kan se är alltså hur 

medelvärdet skiljer sig åt inom respektive variabel, mellan de två grupperna.  

 

Medelvärdena tas fram genom att de anställda får värdera respektive egenskap på skalan 1-10. 

De anställda grupperas in i två grupper utifrån förstudien som avser att visa huruvida de har 

varit anställda av en psykopatisk chef eller inte. Det samband vi undersöker är de två olika 

gruppernas syn på den nuvarande chefen, den föregående chefen och den allmänna synen på 

vilka egenskaper de anser vara viktiga hos en chef. Vi får därför två olika grupper i T-testet, 

där ena gruppen kan ha arbetat för en psykopatisk chef och andra gruppen inte har arbetat för 

denna typ av chef. T-testet är således ett viktigt första steg för att se vilka resultat som är 

statistiskt signifikanta och därför kan utesluta att resultatet är en produkt av slumpen.   

3.8 Klusteranalys  

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har vi gjort en klusteranalys för att besvara studiens 

tredje forskningsfråga som avser att undersöka vilken påverkan en chef med psykopatiska 

egenskaper har på organisationen. Syftet med klusteranalysen är att hitta eventuella mönster i 

svaren som skiljer sig åt när det gäller synen på ledaregenskaperna mellan de anställda i de 

två olika grupperna. Genom att se om det finns olika mönster eller grupperingar i svaren kan 

vi med hjälp av en klusteranalys se om det finns en påverkan på organisationen som helhet. 

 

I SPSS började vi med att kategorisera studiens insamlade data från enkätsvaren.  Kategori 1 

bestod av respondenter som arbetar för chef A och chef B. Kategori 2 bestod av respondenter 

som tidigare har arbetat för chef C. Cheferna A och B har inte uppvisat några psykopatiska 

drag, medan chef C är den chef som ansetts ha psykopatiska drag.  Genom att jämföra de 

anställdas svar med varandra kunde vi se skillnader och likheter i svaren. De likheter som 

kom fram bildade fem olika kluster (grupperingar) som representerar olika syn på ledarskap 

inom organisationen.  
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Enligt Kjellström (1999) är en klusteranalys både ett klassifikationsverktyg och en 

analysmetod som etablerades redan år 1930. Författaren menar att klusteranalysen används 

inom en rad olika forskningsfält, vanligtvis inom arkeologi, biologi och medicin. Analysen 

hjälper till att ge en överskådlig bild av data i en studie som annars kan uppfattas som icke 

systematiserad. Kjellström (1999) förklarar att analysen jämför olika data med varandra, och 

sammanställer data som liknar varandra. Dessa sammansättningar bildar sedan kluster, som 

exempelvis kan bestå av en gemensam syn på ledaregenskaper inom en grupp av individer. 

Detta kommer att användas i vår studie i syfte att utläsa samband, likheter och skillnader 

mellan olika respondentgrupper. 

 

En sammanställning av studiens analysmetoder presenteras i figuren nedan.  

 

 

Figur 6. Sammanställning av studiens analysmetoder 

3.9 Metodkritik   

Källkritisk granskning av insamlad data görs främst med grund i Eriksson och Hultmans 

(2014, s. 113) fyra kriterier; äkthet, samtidighet, beroendeförhållanden och tendenser. Äkthet 

är analys av om källorna är sanna. Vi har tagit hänsyn till detta genom att använda oss av 

Medelvärdesanalys avser att besvara forskningsfråga 1 och 2. 
Analysen är grundläggande  för att identifiera och anlysera 

skillnader i repsondentsvaren. 

Korrelationsanalys - avser att besvara forskningsfråga 1. Visar 
variaber som samvarierar med varandra och används för att tolka om 
det finns ett samband mellan olika ledaregenskaper som anställda 
kopplar till ett gott- respektive psykopatiskt ledarskap . 

T-test  - avser att förkasta slumpens inverkan på insamlad data samt 
säkerställa att enkätsvaren är trovärdiga. Undersökningen fördjupas i 
de variabler som uppnår signifikansnivå på 0,05 nivån. 

Klusteranalys avser att  besvara forksningsfråga tre. Genom att se om 
det finns olika mönster eller grupperingar i svaren kan vi med hjälp av 
klusteranalysen  analysera om det finns en påverkan på 
organisationen som helhet. 
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vetenskapliga artiklar med många citeringar. Samtid förklarar om källorna är aktuella, då en 

källa är gammal kan chansen för att den fortfarande är sann minska. Trots att vi har en mängd 

äldre artiklar anser vi att artiklarna fortfarande är aktuella eftersom att psykopatiska 

egenskaper inte har förändrats över tiden. Beroendeförhållanden är en analys om källorna är 

beroende av varandra vilket kan vara vanligt då många forskare exempelvis hänvisar till sina 

egna artiklar. Det fjärde kriteriet tendenser granskar källornas objektivitet. De två sistnämna 

kriterierna har vi uppnått genom att använda oss av ett flertal olika författare som är utspridda 

geografiskt, samtidigt som vi varit extra uppmärksamma på använda artiklar med objektiva 

tolkningar. Majoriteten av de artiklar vi använt oss av har haft en kvantitativ metod, vilket har 

lett till att vi kunnat stämma av artiklarnas budskap mot insamlad data som är mätbar.  

 

Dessa kriterier använder vi oss av fortlöpande under studien då de ger oss som författare ett 

omfattande helhetsperspektiv om data mäter det som den avser att mäta, det vill säga datas 

relevans och om den är befriad från systematiska fel. Vår källkritiska analys riktar sig främst 

till studiens primärdata.  

3.9.1. Kritik mot insamlad data   

Med hänsyn till att det finns geografiskt avstånd mellan oss och respondenterna är enkäter ett 

bra val för vår studie, då respondenterna kan svara på sin befintliga ort och vi författare kan 

analysera svaren där vi är stationerade. Genom denna metod slipper vi även mellanhänder vad 

gäller tolkning av svaren, vilket minskar risken för tolkningsfel. När respondenterna hade 

svarat på enkätfrågorna fick de lämna dessa i ett kuvert på respektive avdelning. Vi såg till att 

respondenterna inte behövde visa enkäterna för någon genom att använda oss av två stora 

kuvert där samtliga enkäter samlades in. Detta gjordes för att respondenterna inte skulle 

behöva vara oroliga för att någon annan kunde se deras enkätsvar. Eventuell oro från 

respondenterna bedömde vi i värsta fall kunde påverka deras svar.  

 

Vi anser att detta var en bra metod vad gäller utlämnandet av enkäter för att lyckas nå ut till 

alla anställda trots att digitala hjälpmedel inte gick att använda, vilket annars är ett effektivt 

sätt att nå ut till många. Eftersom insamlingen av enkäterna krävde en mellanhand, i form av 

en mellanchef, kan de anställda ändå ha upplevt att deras anonymitet inte respekterades till 

fullo. Trots att varken namn, kön eller ålder efterfrågas i enkäten hade mellanchefen möjlighet 

att titta på enkäterna i kuvertet. Trots att mellanchefen bedyrade att denne inte skulle titta på 

några eventuella svar finns det varken en garanti för oss, eller de som tog sig tid att svara på 
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enkäterna, att denne mellanchef inte tittade på respektive svar. Detta anser vi ytterligare kan 

ha kommit att påverka uppriktigheten i enkätsvaren. Fördelen med denna metod är dock att 

enbart mellanchefen hade kunnat kika i kuvertet och ingen annan., 

3.9.2 Kritik mot att mäta synen på ledaregenskaper   

Studiens enkäter delades ut till anställda, medan förstudien gjordes på mellanchefen. De 

anställda som urvalsgrupp har alla en uppfattning om organisationen och egenskaper hos 

respektive chef. En källa till osäkerhet uppstår då de anställda inte upplevt chefen i en specifik 

situation för att kunna avgöra en viss egenskap. Likaså kan ett påstående ligga bortom chefens 

arbetsområde, och därför har denna svårt att reflektera över hur dennes agerande skulle te sig 

utifrån det specifika påståendet. Utifrån den inblick vi har i organisationen upplever vi även 

att chefens arbetsuppgifter är väsentligt skilda från de anställdas arbetsuppgifter, som på 

denna organisation arbetar som vårdbiträden. Därför kan de anställda även tänkas ha en 

bristande inblick och begränsad möjlighet till insyn i chefens faktiska arbetsuppgifter och 

agerande. Vi har haft denna begränsning i åtanke vid arbetet med studien och försökt att 

förhålla oss kritiska till den information vi har kunnat utläsa från en analys av enkäten. Med 

avstamp i tidigare studier anser vi detta förhållningssätt till enkätsvaren som fungerande för 

vår studie. Enligt tidigare forskning gjord av Kim och Yuiki (1995) visade det sig att en 

ledares faktiska effektivitet är närmare relaterad till underordnades beskrivningar av 

ledarbeteende, än ledarens självskattade beteende. 

    

I personlig kommunikation med mellanchefen framkom det även att flertalet av de anställda 

favoriserades av den ena chefen med misstänkta psykopatiska drag då denne var verksam i 

organisationen. Detta kan medföra att dessa personer såg mer positivt på denna chef, trots 

dennes egenskaper samtidigt som detta kan ha påverkat synen på den nuvarande chefen i en 

negativ riktning. Vi anser också att den anställdes känslor för dagen påverkar synen på 

chefens egenskaper och ledarstil. Även detta bekräftades av mellanchefen som förklarade att 

vissa semesteransökningar hade blivit nekade samma dag som enkäterna gavs ut. Detta hade 

skapat ett missnöje och irritation bland viss personal vilket vi befarar antingen direkt eller 

indirekt kan ha haft en påverkan på somliga respondenters svar.    

3.9.3 Kritik mot övriga påverkande faktorer    

Inom organisationen råder låga krav på färdigheter i det svenska språket. Personalen är 

dessutom mångkulturell vilket öppnar upp för olika svar, samt bidrar till att resultatet kan 
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tänkas vara färgat av fler nationaliteter och kulturer. Trots att vår undersökning inte fokuserar 

på kulturella skillnader i synen på ledarskap, anser vi att det är extra intressant att undersöka 

hur eventuella psykopatiska tendenser hos chefer kan påverka de anställdas syn på 

ledaregenskaper när de anställda är mångkulturella. Det som däremot kan kritiseras är hur väl 

de anställda, med exempelvis utländsk härkomst, språkligt förstår de påståenden som avsågs 

besvaras i enkäten. Det finns risk för att frågorna är svåra att förstå om det svenska språket 

inte behärskas till fullo, vilket kan tänkas medföra feltolkningar och missförstånd. Detta 

påverkar i sin tur givetvis studiens resultat, vilket är problematiskt då vi i studien värdesätter 

respondenternas anonymitet och därför kunde vi heller inte motverka eventuella brister i det 

svenska språket vid användandet av enkäter. 

3.10 Bortfall  

Vid en empirisk insamling av data i form av enkäter finns det alltid risk för ett stort bortfall. 

Detta leder till att det blir svårare att kunna generalisera resultaten av studien samt att 

resultatet blir mindre trovärdigt. Bryman och Bell (2014, s. 247-248) skriver att risken blir 

större för bortfall då enkäterna dessutom skickas via post. Av denna anledning har vi därför 

valt att skicka alla våra enkäter elektroniskt. Enkäterna skickades till vår kontaktperson som 

arbetar som en mellanchef. Anledning till att vi skickade till just denna person är för att 

mellanchefen har en personlig kontakt med både anställda och chefer. Denna personliga 

kontakt anser vi borde öka svarsfrekvensen avsevärt. Att enkäterna delas ut av någon som 

respondenterna känner torde öka deras benägenhet att besvara enkäten. 

  

För att säkerställa att svaren förblev anonyma fick respondenterna lägga de ifyllda enkäterna i 

ett kuvert på mellanchefens kontor i samband med att de lämnade in blanketten. Alternativet 

till detta vore att ha ett försättsblad till enkäterna i syfte att förstärka anonymiteten. Vi valde 

dock att inte använda oss av ett försättsblad då vi ansåg det vara viktigt att enkäten endast 

bestod av ett blad för att inte riskera en sänkning av svarsfrekvensen. Detta beslut grundade vi 

utifrån att Bryman och Bell (2013, s. 249) skriver att korta enkäter ofta får ett lägre bortfall. 

Vi avstod därför från ett försättsblad för att enkäten inte skulle se för tidskrävande ut. 

Undersökningen pågick under tre veckor, och det gick ut två stycken påminnelser från 

cheferna via mail där de bad de anställda besvara enkäten.  

 

Av de anställda som ingår i studien har 20 arbetat för chefen med misstänkta psykopatiska 

drag. Flera av dessa 20 anställda är dock föräldralediga, tjänstlediga eller på semester vilket 
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ökar det naturliga bortfallet. Bryman och Bell (2013, s. 83) skriver att ett problem med just 

bortfall uppstår då de som väljer att lämna eller inte utföra en undersökning skiljer sig 

avsevärt från de som väljer att svara på undersökningen. Detta kan vi dock inte ta ställning 

till. Bryman och Bell (2013, s. 203) menar även att det har visat sig att allmänheten faktiskt 

blir mindre benägna att svara på surveyundersökningar. Samtidigt som författarna poängterar 

att just enkäter vanligtvis leder till ett stort bortfall (Bryman och Bell, 2013, s. 248). Detta är 

således en svaghet för vår studie i valet av metod i form av surveyundersökning, däremot går 

det att minska bortfallet med hjälp av tydliga instruktioner och en inbjudande layout enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 249). Vad gäller studiens bortfall var det som störst bland de 

respondenter vilka inte haft en chef med psykopatiska drag. Efter diverse bortfall fick vi 

tillbaka de besvarade enkäterna från totalt 13 av 20 personer från grupp 1 som har arbetat för 

en chef med psykopatiska drag samt 25 svar av 55 personer från grupp 2 som inte har arbetat 

för denna typ av chef. Svarsfrekvensen blev således 65% från grupp 1 och 45% från grupp 2.  

3.10.1. Bortfallsanalys  

Vi delade totalt ut 75 enkäter på organisationen där grupp 1 blev tilldelade 20 enkäter och 

grupp 2 fick 55 enkäter.  Totalt har vi fått in svar från 38 enkäter vilket ger en total 

svarsfrekvens på ca 51 procent. Däremot var 8 enkätsvar från grupp 2 inte besvarade korrekt 

vilket gjorde att vi valde att inte använda oss av dessa. Den korrigerade totala svarsfrekvensen 

blev därför 40%.  

 

 Antal 

utdelade 

enkäter 

Antal svar  Svarsfrekvens 

(%) 

Justerad 

svarsfrekvens 

Grupp 1 20 13 65%            - 

Grupp 2  55 25 45% 31% 

Grupp 1 och 2 75 38 51% 40 

Tabell 4. Översikt av svarsfrekvens 

 

Bryman och Bell (2014, s. 247-248) noterar att enkätundersökningar tenderar att bidra till 

bortfall, vilket vi personligen upplevde under studien. Trots att vi istället för att maila ut 

enkäterna, placerade dessa i var och ens postfack tog de anställda inte tiden till att fylla i 

dessa.  Andra bidragande faktorer till bortfall anser vi skulle kunna vara själva 
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organisationsstrukturen då respondenter i vår undersökning bestod främst av heltidsanställda 

och deltidsanställda hade en lägre svarsfrekvens. Ett vidare problem kan dessutom vara att det 

är svårt för de anställda som jobbar sällan att ha en korrekt uppfattning om den nuvarande 

chefen då de kan komma att arbeta om varandra eftersom att schemat är indelat i skift.  

  

Flertalet anställda har utländsk bakgrund vilket skapar brister i det svenska språket som i sin 

tur kan leda till missvisande svar. Samtidigt kan synen på en chef vara annorlunda i andra 

kulturer, där vi befarar att det i vissa kulturer heller inte är acceptabelt att uttrycka sig i någon 

negativ riktning som anställd om sin chef. Detta kan förklaras av Karagöz (2003) som redogör 

för personer som växer upp i Syrien, Libanon, Irak och Turkiet. Författaren förklarar att redan 

som barn uppfattas läraren som auktoritär i dessa länder, där det inte ges utrymme för kritiskt 

tänkande. Den största skillnaden med Sverige är därför en hårdare disciplin i dessa länder 

samt snävare uttrycksfrihet. Slutligen förklarar Karagöz (2003) skillnaden i synen på 

demokratiska värderingar, som är sällsynt förekommande i dessa kulturer. Varför vi anser att 

det kan vara svårt moraliskt för anställda med annan etnisk bakgrund och som är uppfostrade i 

en annan kultur, att delta i denna form av undersökning.  

3.11 Kvalitetskrav 

Vid utförandet av en undersökning måste olika kvalitetskrav tas i åtanke och följas under 

processen. Med hjälp av litteratur redogör vi för dessa kvalitetskrav kopplat till en kvantitativ 

studie då detta är aktuellt i denna studie. Samtidigt presenteras kvalitetskraven reliabilitet, 

validitet och generalisering. Nedan kommer vi redogöra för begreppen, deras innebörd samt 

dess eventuella konsekvenser för studien. 

3.11.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2014, s. 171) beskriver begreppet reliabilitet som följdriktigheten, 

överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Med andra ord, en analys av 

om studiens resultat skulle bli detsamma om studien replikeras och genomförs på nytt, eller 

om resultatet är påverkat av någon form av tillfällighet. Vidare beskriver författarna att 

stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet är de tre viktiga faktorer som en 

läsare ska ta ställning till vid bedömningen av om ett mått är reliabelt eller inte. En studies 

stabilitet visar på om ett mått är stabilt över tiden. Detta grundas på om studiens svar bland 

respondenterna skiftar eller om svaren är konsekventa. Den interna reliabiliteten visar istället 

om en respondents resultat på en mätning är detsamma även med andra mätinstrument. 
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Interbedömarreliabiliteten berör istället subjektiva bedömningar. Detta används när insamlad 

data ska bilda kategorier där det existerar flera observatörer och risken ökar för olika 

tolkningar. I vår studie med främst numeriska svarsalternativ på en skala från 1-10, kommer 

därför stabiliteten vara i fokus. Detta analyseras mer detaljerat i bortfallsanalysen avsnitt 

3.10.1. 

3.11.2 Validitet   

Kvalitetskraver validitet förklarar Bryman och Bell (2014, s.173) säkerställer om en eller flera 

mätningsinstrument för att mäta ett begrepp mäter det som instrumentet avser att mäta. 

Författarna menar att slutsatser och resultat från en undersökning ska vara sammanhängande 

och att detta kan vara avgörande för en studie. Validiteten har säkerställts genom att vi 

författaren försökt förhålla oss objektiva vid analys av resultaten. Vi har ansett det viktigt att 

resultatet inte vinklas efter eventuellt önskat resultat.  Bryman och Bell (2014, s. 64-65) 

menar att det är speciellt viktigt för att öka intern validitet vid mätning av kausala samband 

och studier av variablers samband. Detta är aktuellt i vår studie där vi undersöker sambandet 

mellan en chef som möjligen uppvisar psykopatiska drag och de anställdas syn på ett gott 

ledarskap. För att kunna uppnå en god validitet har vi valt att de anställda ska rangordna olika 

påståenden istället för enstaka egenskaper. Ett återkommande exempel på detta är egenskapen 

empati som istället utgörs av påståendet “En ledare borde kunna uppleva och förstå sig på de 

anställdas känslor”.   

3.11.3 Generalisering  

Vid kvantitativa studier är forskare enligt Bryman och Bell (2013, s. 177) benägna att kunna 

uttala sig om i hur stor utsträckning studiens resultat kan generaliseras till andra situationer 

och grupper. Bryman och Bell (2013, s.177) förklarar även att fokus på surveyundersökningar 

är att de ska göras på ett representativt urval så att resultaten ska anses vara generaliserbara. 

Detta innebär att resultatet ska vara representativt för en hel population. För att få ett så 

representativt urval som möjligt, vilket ska göra vår studie generaliserbar, har vi vänt oss till 

hela den organisation som vi undersöker. Detta då Bryman och Bell (2014, s. 177) förklarar 

att urvalet är av stor betydelse för en studies generaliserbarhet, det ska täcka en så stor del av 

populationen som möjligt. Då vi avsåg att jämföra grupper som vi misstänkte hade arbetat för 

chefer med olika ledaregenskaper, minskas således studiens möjlighet till generaliserbarhet. 
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Vi valde att undersöka anställda i ett omvårdande yrke, vilket bidrar till en risk i att studiens 

resultat inte går att generalisera till motsatta yrkesgrupper. Bryman och Bell (2013, s.179) 

skriver att det är frestande att tolka resultaten av en studie i en för vid bemärkelse, att tillämpa 

studien i fler kontexter än vad en forskare faktiskt kan säga med säkerhet. Vi har därför varit 

ytterst uppmärksamma under arbetet gång samt varit sparsamma vid att dra eventuella 

generella slutsatser. 

3.11.4 Operationalisering  

Vi har i vår studie använt en förstudie samt en enkätstudie. Förstudien grundar sig i en 

förenklad version av PCL-R (psykopatisk checklista), se avsnitt 2.2.2 Identifiering av 

psykopatiska chefer. Förstudien delade vi ut till en mellanchef som tidigare hade arbetat för 

den föregående chefen som eventuellt hade uppvisat psykopatiska tendenser. Det första steget 

i vår undersökning, förstudien, avsåg att undersöka om någon av de nuvarande cheferna eller 

den tidigare chefen hade uppvisat psykopatiska drag. Vi har benämnt denna enkäts frågor med 

ett P framför numret på respektive fråga.  

  

P1. Upplever du att din chef tyckte att hon är bättre än de andra på arbetsplatsen eller 

är avundsjuk eller ringaktar andras framgångar? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

  

Enkäten riktar sig direkt till de anställda och ligger till grund för studiens huvudsakliga 

frågeställning. Enkäten är i sin tur uppdelad i tre delar då respondenterna fick svara på 

påståenden om deras nuvarande chef, dåvarande chef samt vilka egenskaper de anställda 

uppskattar mest hos en chef. Enkäten indikeras med ett A framför respektive fråga.  

 

Exempel på fråga kring intelligens för nuvarande samt föregående chef där respondenterna 

fick skatta hur bra dessa påståenden passade in på respektive chef:   

 Chefen hade lätt för att lösa problem på ett smart sätt. 

A1. Nuvarande chef                     Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 



 44 

Exempel på fråga kring intelligens där respondenterna fick bedöma hur viktigt de anser att 

denna egenskap är hos en chef:  

  

A.11 Chefen har lätt för att lösa problem på ett smart sätt   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen i form av tabeller och text. 

Avsnittet presenterar dels synen på ett gott ledarskap samt resultat från de som anser att de 

mött psykopatiska ledaregenskaper. Resultatet från förstudien visar om den tidigare chefen 

uppvisade psykopatiska egenskaper och enkätundersökningen visar vilken inverkan detta i så 

fall kan tänkas ha på den anställdes syn på ledarskap och på organisationen. Resultatet visar 

korrelationen mellan de 10 olika egenskaperna, t-testet visar slumpens inverkan på resultatet 

som redovisas och att det håller sig inom 0,05% signifikansnivå, och dess skillnad i 

medelvärde samt klusteranalysen visar grupperade mönster utifrån respondenternas svar. 

  

Resultatet från enkätstudien presenteras i tabeller med förklarande text medan analys och 

reflektioner avseende resultatet presenteras i analyskapitlet.  

 

4.1 Resultat av förstudien  

Genom förstudien som består av en förenklad version av psychopathy checklist (PCL-R) som 

beskrivs i avsnitt 2.2.2, visar resultatet att grupp 1 tidigare chef uppvisar psykopatiska drag.  

 

Resultatet från förstudien redovisas genom att varje svarsalternativ ger olika mycket poäng. 

Enligt Barton-Bellessa (2012) ger svaren “Ja, det stämmer” 2 poäng, “Delvis” 1 poäng och 

“Nej” 0 poäng. Enligt PCL-R Checklistan måste respondenten ha minst 30 poäng på dessa 19 

frågor (se bilaga 1) för att uppfattas ha psykopatiska drag (Barton-Bellessa, 2012). Insamlad 

data visar att den chef som grupp 1 arbetat för tidigare svarade ja på samtliga frågor förutom 

fråga nummer 19 där chefen visat kriminellt beteende vid flera tillfällen. Fråga 14 visar att 

chefen delvis hade visat bristande kontroll över sitt beteende. Resultatet gav en poäng på 36 

av 38 möjliga. Förstudien genomfördes på samma sätt på de två andra cheferna på 

organisationen som både grupp 1 och 2 arbetat för. Med hjälp av förstudien kunde vi därför 
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utesluta psykopatiska drag hos dessa chefer, vilket gör det möjligt att undersöka studiens 

forskningsfrågor i enkäten som del två.  

4.2 Resultat av enkätstudie  

 

Tabell 5.  Korrelationskoefficienter 

Ovanstående tabell visar sambandet mellan de anställdas syn på viktiga egenskaper, vilket 

besvarades i del tre i studiens enkätundersökning. Tabell 5 visar korrelationskoefficienten 

mellan respektive egenskap som de anställda har graderat baserat på synen på ett gott 

ledarskap. Rangordningen i tabellen visar hur starkt eller svagt sambandet mellan de olika 

variablerna är och avser att besvara studiens första forskningsfråga; Vilka goda och 

psykopatiska egenskaper vill de anställda möta hos en chef. I avsnittet Korrelationskoefficient 

3.7 redogör vi för Dancey och Reidys (2011) olika skiktgränserna som visar på styrkan i de 

olika sambanden mellan egenskaperna. Dessa skiktgränser har vi valt att förhålla oss till samt 

tillämpa i ovanstående tabell.  

 

Av Tabell 5 kan vi utläsa att majoriteten av variablerna i tabellen visar medelstort eller stort 

samband vad gäller egenskapernas påverkan på varandra. De två korrelationer som är störst är 

egenskaperna kompetent och serviceorienterad, med en korrelationskoefficient på 0,874**. 

Samt vision och integritet, med ett samband på 0,871**. Sambandet mellan kompetent och 

serviceorienterad visar det starkaste sambandet och att de anställda som värderar kompetens 

högt hos en chef även högt värdesätter att chefen är serviceorienterad och vise versa. Ett annat 

intressant resultat som tabellen visar är att variabeln empatisk har högst korrelation med 

variabeln karisma, vilket är 0,786** och därmed visar på ett starkt samband. Egenskapen 

empati är en god ledaregenskap och karisma kan både vara en god eller psykopatisk egenskap. 

Resultatet visar även en hög korrelation på 0,729 mellan egenskaperna driven och modig, 

vilka kan vara två utmärkande psykopatiska drag såväl som goda egenskaper.   
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4.3 Synen på ett gott ledarskap    

 

 

Figur 7. Resultat: Synen på goda ledaregenskaper  

I den tredje delen av enkäten fick de anställda värdera ledaregenskaper utifrån hur viktiga de 

anser att egenskaperna är för att uppnå ett gott ledarskap. Resultatet av en 

medelvärdesberäkning avser även den att besvara forskningsfråga ett och visar att de anställda 

inom vården anser det vara viktigast att chefen är en visionär, medan det är minst viktigt att 

chefen är driven. Genom att beräkna medelvärdet för värderingen av samtliga egenskaper kan 

vi urskilja vilka egenskaper som samtliga anställda enligt enkätstudien prioriterar. Höga 

medelvärden indikerar att en egenskap värderas högt hos en ledare medan lägre medelvärden 

indikerar att dessa egenskaper inte anses vara lika viktiga.  Anställda inom vården värderar 

dock samtliga tio egenskaper högt, och resultatet visar att samtliga egenskaper är associerade 

till ett gott ledarskap. Resultatet visar även att den allmänna synen på ett gott ledarskap inom 

denna organisation är lik mellan de anställda.  

4.3.1 Oberoende urvals t-test    

Vi har valt en statistisk signifikansnivå på 0,05 då vi jämför om det finns en signifikant 

skillnad i svaren på de respektive respondentgrupperna. Vi jämför svaren från grupp 1 och 2, 

dvs. anställda som hade en chef med psykopatiska egenskaper och anställda som inte har haft 

en psykopatisk chef. Denna form av t-test hjälper oss att kunna urskilja vilka frågor som är 
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mest signifikanta och således relevanta för en jämförelse av gruppernas svar, samt att se hur 

stor risken är att denna skillnad beror på slumpmässiga faktorer. Se nedanstående tabell 6. 

 

 

  Signifikansnivå   Medelvärde 

A1 Intelligens A 0,011     

    Har inte haft en 

psykopatisk chef 
6,57 

    Har haft en 

psykopatisk chef  
7,33 

A2 Karisma B 0,054     

    Har inte haft en 

psykopatisk chef 
6,29 

    Har haft en 

psykopatisk chef  
6,33 

A3 Engagemang B 0,055     

    Har inte haft en 

psykopatisk chef 
6,12 

    Har haft en 

psykopatisk chef  
7,46 

A4 Vision A 0,038     

    Har inte haft en 

psykopatisk chef 
7,07 

    Har haft en 

psykopatisk chef  
7,83 

A18 Empatisk  0,03     

    Har inte haft en 

psykopatisk chef 
8,24 

    Har haft en 

psykopatisk chef  
8,31 

A8 Empatisk A 0,002     
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    Har inte haft en 

psykopatisk chef 
7 

    Har haft en 

psykopatisk chef  
8 

A9 Kompetent A 0,005     

    Har inte haft en 

psykopatisk chef 
7,36 

    Har haft en 

psykopatisk chef  
8,25 

Tabell 6. Oberoende urval t-test 

Tabellen ovan presenterar de variabler som på 0,05 signifikansnivå visar att det finns ett 

samband mellan två variabler i studiens stickprov. Eftersom två korrelationer ligger nära 0,05 

signifikansnivå, har vi valt att ta med dessa även om signifikansnivå ligger på 0,055 

respektive 0,054. Vår värdering av skillnaderna i medelvärde är baserade på följande tre olika 

intervaller; Mycket skillnad i medelvärde innebär lika med eller större än 1,34. Relativt stor 

skillnad i medelvärde tillskrivs skillnader som är större än 0,75, men mindre än 1,34. Lite 

skillnad i medelvärde utgörs av intervallet som är större än 0,06 men mindre än 0,76. 

 

Nedan presenterar vi de frågor där det finns en statistisk signifikant skillnad, på 5 % nivån, av 

skillnad i medelvärden mellan svaren från grupp 1 och 2. Medelvärdena visar om det finns en 

skillnad i svaren mellan de anställda som ansett att de har haft en chef som uppvisar 

psykopatiska tendenser och de som inte har arbetat för en chef som uppvisar psykopatiska 

tendenser. Resultat av analysen visar:  

• De anställda som har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda 

som inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i 

synen på den nuvarande chefens intelligens.  

       

    Medelvärde  

Psykopatisk chef:            7,33  

Icke psykopatisk chef :    6,57 

• De anställda som har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda 

som inte har haft en chef som uppvisar psykopatisk skiljer sig relativt lite i synen på 

den föregående chefens karisma.   
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        Medelvärde 

Psykopatisk chef:         6,33 

Icke psykopatisk chef :  6,29 

• De anställda som har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda 

som inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i 

synen på den föregående chefens engagemang. 

       Medelvärde  

Psykopatisk chef:        7,46 

Icke psykopatisk chef : 6,12 

• De anställda som har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda 

som inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i 

synen på den nuvarande chefens vision.    

       Medelvärde 

Psykopatisk chef:          7,83 

Icke psykopatisk chef : 7,07 

• De anställda som har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda 

som inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt lite i 

synen på hur viktigt de anser det vara att en chef har en empatisk förmåga. De 

anställda som har haft en psykopatisk chef värderar empati högre. 

       Medelvärde 

Psykopatisk chef:           8,31   

Icke psykopatisk chef : 8,24 

• De anställda som har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda 

som inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i 

synen på den nuvarande chefens empatiska förmåga.  

       Medelvärde 

Psykopatisk chef:          8 

Icke psykopatisk chef : 7 

• De anställda som har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda 

som inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i 

synen på den nuvarande chefens kompetens. 

       Medelvärde 

Psykopatisk chef:        8,25   

Icke psykopatisk chef : 7,36 
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Resultatet visar enligt t-testet att det finns statistiskt signifikanta skillnader i medelvärden 

mellan svaren från enkäterna vilka avser mäta förändringen i värdering av ledaregenskaper 

från de två respondentgrupperna. Studien visar även ett resultat i form av den positiva 

inverkan som en chef som uppvisar psykopatiska drag möjligen kan ha på en organisation. 

Detta i form av ett ökat engagemang, där testet visar att den chef som uppvisar psykopatiska 

drag kan ha uppfattats som mer engagerad. Resultatet av medelvärdesanalysen besvarar 

forskningsfråga 1 och 3.  

4.3.2 Kluster    

Klusteranalysen grupperar data och gör det lättare att upptäcka mönster i enkätsvaren mellan 

grupp 1 och 2 och synen på psykopatiska respektive goda ledaregenskaper, då analysen visar 

en överskådlig enhet. Analysen avser att besvara forskningsfråga 2; Hur anser de anställda att 

psykopatiska egenskaper hos en chef påverkat dem och deras syn på ledarskap? Data som 

delar in kluster i fem olika delar presenteras visas nedan i tabell 6.  

 

 

Tabell 7. Antal respondenter i respektive kluster.  

Tabellen nedan visar mönster mellan olika respondenter i synen på ett gott ledarskap kontra 

ett psykopatiskt ledarskap. Tabellen består av de fem kluster som presenteras ovan, varav två 

kluster är svar från grupp 1(vilket illustreras med 1 i tabellen nedan) och tre grupper är 

respondenter från grupp 2 (vilket illustreras med 0). Bokstaven A indikerar den nuvarande 

chefen, och B den tidigare chefen som för grupp 1 är den chef med psykopatiska drag. 

Variablerna A11-A20 indikerar den allmänna synen på ett gott ledarskap.  

   

Kluster 
1 2 3 4 5 
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Psykopatisk chef  1 0 0 0 1 

A1 Intelligens A 9 4 1 8 5 

A1 Intelligens B  7 6 1 3 8 

A2 Karisma A 9 5 1 7 5 

A2 Karisma B  8 5 1 2 8 

A3 Engagemang A 9 3 1 7 6 

A3 Engagemang B 9 4 1 2 8 

A4 Vision A 9 4 1 8 6 

A4 Vision B 9 5 1 3 9 

A5 Integritet A 9 6 1 8 8 

A5 Integritet B 8 6 3 3 8 

A6 Driven A 9 4 1 8 5 

A6 Driven B 8 5 1 3 8 

A7 Modig A 9 6 2 7 6 

A7 Modig B 8 7 2 3 7 

A8 Empatisk A 9 5 1 9 6 

A8 Empatisk B 8 5 1 4 9 

A9 Kompetent A 9 3 1 8 7 

A9 Kompetent B 9 5 3 3 9 

A10 Serviceorienterad A 9 3 1 10 5 

A10 Serviceorienterad B 7 5 1 6 7 

A11 Intelligens  9 3 9 8 8 

A12 Karisma 8 4 9 9 6 

A13 Engagemang  9 3 10 9 7 

A14 Vision  9 5 8 10 9 

A15 Integritet  9 4 8 9 9 

A16 Driven  9 3 8 9 7 

A17 Modig  9 6 6 8 8 

A18 Empatisk  9 4 10 9 7 

A19 Kompetent  10 4 8 9 7 

A20 Serviceorienterad 9 4 9 9 7 
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Tabell 8. Klusteranalys  

Kluster 1 består av 10 respondenter från grupp 1 vilka alla haft en chef som uppvisar 

psykopatiska drag. Dessa respondenter har genomgående värderat de 10 egenskaperna högt. 

Respondenternas syn på ledaregenskaperna är hög både för deras föregående- och nuvarande 

chef, samt deras generella preferenser kring synen på ett gott ledarskap. På studiens skala som 

består av 1-10, har detta kluster inte rangordnat någon egenskap under 7 och högst poäng är 

10. Gällande uppfattningen av de anställdas nuvarande och tidigare chef värderas även här 

samtliga egenskaper generellt högt. Intervallet i svaren från respondenterna ligger mellan 7-9 

poäng i graderingen av respektive chef. Resultatet visar därmed att denna grupp anser att 

samtliga egenskaper är mycket viktiga hos en chef, samtidigt som de i hög utsträckning anser 

att både deras chef som uppvisade psykopatiska drag och nuvarande chef stämmer in på dessa 

egenskaper i praktiken.  

 

Kluster 2 utgörs av enbart två anställdas svar från grupp 2, vilka haft en chef med ett gott 

ledarskap. På skalan 1-10 ligger ingen värdering av klustrets generella syn på 

ledaregenskaperna under 3. Högst värdering av egenskaperna är 6 i detta kluster. Vad gäller 

värderingen respondenterna gör av deras nuvarande- respektive föregående chef sträcker den 

sig från 3-7. Resultatet visar därmed att denna grupp anser att samtliga egenskaper är ganska 

viktiga hos en chef för ett gott ledarskap, men inte lika viktigt som tidigare kluster ansett. 

Samtidigt som gruppen anser att den nuvarande chefen i varierande grad stämmer in på dessa 

egenskaper i praktiken.  

 

Kluster 3 är svar från en respondent från grupp 1. På skalan 1-10 ligger den lägsta värderingen 

av klustrets generella syn kring goda egenskaper på 6 och högst värdering av egenskaperna är 

10. Vad gäller värderingen respondenten gör av dennes nuvarande- respektive föregående 

chef sträcker den sig från 1-3. Resultatet visar att denna person anser att samtliga egenskaper 

är har stor betydelse hos en chef för ett gott ledarskap. Personen anser att den nuvarande- samt 

föregående chefen i väldigt låg grad stämmer in på dessa egenskaper i praktiken. Denna 

person anser därför att cheferna inte tillämpar ett gott ledarskap.  

Kluster 4 utgörs av tre anställdas svar från grupp 2. På skalan 1-10 ligger ingen värdering av 

klustrets generella syn på de goda ledaregenskaperna under 6, och högst värdering av 

egenskaperna är 10. Vad gäller värderingen respondenterna gör utifrån uppfattningen av deras 

nuvarande- respektive föregående chefsegenskaper sträcker den sig från 2-10. Resultatet visar 
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därmed att denna grupp anser att samtliga egenskaper är väldigt viktiga hos en chef för att 

uppnå ett gott ledarskap. Uppfattningen av egenskaperna hos deras nuvarande samt 

föregående chef visar sig dock variera markant.   

 

Kluster 5 är det andra klustret som utgörs av respondenter från grupp 1. Detta kluster består 

av svaren från sex respondenter. På skalan 1-10 ligger ingen värdering av deras generella syn 

på ledaregenskaperna under 6 och högst värdering av egenskaperna är 9 i detta kluster. 

Respondenterna har även värderat dessa egenskaper högt både för deras föregående chef och 

deras nuvarande chef, med ett intervall på 5-9. Resultatet visar därmed att denna grupp anser 

att samtliga egenskaper är viktiga hos en chef för att uppnå ett gott ledarskap. Samtidigt som 

klustret i hög utsträckning anser att både deras tidigare chef som uppvisade psykopatiska drag 

och nuvarande chef stämmer in på dessa egenskaper i praktiken. 

5. Analys 

I denna del analyserar vi studiens resultat. Analysen sker utifrån de resultat vi har presenterat i 

kapitel 4 ovan, för att sedan diskutera resultaten med utgångspunkt i tidigare forskning och 

teorier. Studiens resultat analyseras och jämförs övergripande med hjälp av en klusteranalys 

där olika kluster är uppdelade efter den anställdes tidigare erfarenhet av chef och dess 

egenskaper. Skillnaden mellan grupperna är om den anställde har arbetat för en psykopatisk 

chef eller inte och hur det inverkar på organisationen. Mer detaljerat kommer vi att analysera 

utmärkande korrelationer mellan olika ledaregenskaper, analysera skillnader i synen på dessa 

samt göra en grundläggande analys av det oberoende t-testet. Dessa analyser kommer att 

göras separat i syfte att skapa god struktur.  

5.1 Analys av goda och psykopatiska egenskaper  

Studiens resultat visar vilka egenskaper som är beroende av varandra och därmed utgör ett 

samband som visar goda respektive psykopatiska ledaregenskaper. Sambandets styrka 

varierar, men majoriteten visar att sambanden mellan de 10 ledaregenskaperna är starka eller 

mycket starka. De anställda tycker att samtliga 10 ledaregenskaper är mer eller mindre viktiga 

hos en chef. Det är ingen respondent som svarat att någon egenskap har varit oviktig. 

Samtliga egenskaper är därmed relativt högt värderade och visar hög korrelation vilket tyder 

på att samtliga egenskaper behöver finnas för ett positivt ledarskap.  
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Starkast samband, med en korrelation på 0,874, visar synen på egenskaperna kompetent och 

serviceorienterad. Detta kan även kopplas till Campbells, et al. (1970) syn på ledarskap där 

intellektuell förmåga, teknisk kompetens och relevant arbetserfarenhet spelar en viktig roll. 

Dessa tre faktorer kan ge bra förutsättningar för att en chef har god kompetens och att detta 

krävs för att ge god service. Kasper (2002) menar att en målinriktad ledare som bryr sig om 

människor är vad som krävs i en serviceinriktad organisation medan Moqvist (2005) säger att 

kompetens är avgörande för resultatet. Kombinationen av en serviceinriktad och en kompetent 

kan enligt tidigare forskning därför härledas till ett gott ledarskap.  

  

I likhet med Rodgers (1975) studie som utgår från att empati är den starkaste faktorn för en 

framgångsrik chef, visar korrelationsanalysen ett mycket starkt samband med en korrelation 

på 0,786 mellan empati och karisma. Där karisma, enligt Awamleh och Gardener (1999), 

uppnås via relationen mellan den anställde och chefen, då de tillsammans bidrar till ledarens 

karismatiska bild och påverkar intrycket av chefen. Empati, enligt Rodgers (1975), anses vara 

en av de starkaste faktorerna för en framgångsrik chef. Intressant att notera i vår studie är att 

detta starka samband finns då det visar att de anställda som föredrar en empatisk chef, även 

högt värdesätter att chefen är karismatisk. Resultatet kan kopplas till Edman och Skarbrandt 

(2010) som menar att det finns två i hög grad utmärkande drag för en framgångsrik psykopat 

vilka är avsaknad av empati och stark karisma. Studien visar att respondenterna värdesätter 

båda dessa egenskaper högt i det goda ledarskapet och att dessa egenskaper även i hög grad är 

beroende av varandra.  Då psykopater kan, enligt Boddy et al. (2009), ha karismatisk 

utstrålning men sakna förmåga att visa empati eller ens agera empatiskt kan resultatet indikera 

att en psykopatisk chef inte eftertraktas av respondenterna inom organisationen.  

 

Ett starkt samband kan även ses mellan egenskaperna driven och modig. Egenskapen driven 

har ett medelvärde på 7,9 av 10 och egenskapen modig ett medelvärde på 8 av 10. Med en 

korrelation på 0,729 visar resultatet att egenskaperna betraktas som viktiga i det ideala 

ledarskapet i kombination med varandra. Sekerka och Bagozzi (2007) beskriver mod som 

någon som konsekvent fattar beslut mot bakgrund av vad som är bra för andra men författarna 

belyser samtidigt att mod inte alltid är av godo då moraliskt modiga åtgärder oavsiktligt kan 

gå överstyr utan lämpliga försiktighetsåtgärder. Seo et al. (2004) drar i deras studie slutsatsen 

att drivna personer skapar effektivare organisationer och anställda samtidigt som det är ett 

direkt bidrag till företagets resultat. Hares (1999) menar att psykopatiska chefer har lättare att 

ta sig fram inom dagens moderna företag på grund av deras förmåga att framhålla sig själva. 
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Egenskaperna modig och driven kan enligt Edman och Skarbrandt (2010) tillskrivas både ett 

psykopatiskt och ett gott ledarskap anser författarna att det finns en problematik som ligger i 

att psykopatiska individer kan uppfattas ha exakt samma positiva karismatiska egenskaper 

som efterfrågas vid anställning av ”goda” chefer. Exempelvis kan de visa sig vara drivna, 

modiga och karismatiska. Edman och Skarbrandt (2010) belyser dock att ett utmärkande drag 

för en framgångsrik psykopat är avsaknad av empati vilket inte kan ses i korrelationen ovan.  

  

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av korrelationsanalys notera att de anställdas syn på 

ledarskap är positivt relaterat till de tio egenskaper som gäller det goda ledarskapet inom 

organisationen. Starkast samband visar egenskaperna kompetens och serviceorienterad. Då 

sambandet mellan empati och karisma har ett högt positivt samband kan resultatet indikera att 

en psykopatisk chef inte eftertraktas av respondenterna inom organisationen. Korrelationen 

mellan egenskaperna driven och modig är stark vilket kan tillskrivas ett gott ledarskap då det 

inte har kopplats till avsaknad av empati. Resultatet utgör en övervägande indikation på att en 

psykopatisk individ inte stämmer överens med de anställdas syn på ett gott ledarskap inom 

denna organisation. Denna analys besvarar även studien första forskningsfråga om vilka goda 

och psykopatiska egenskaper de anställda vill möta hos en chef.   

5.2 Analys av medelvärden 

Nedan presenterar vi de frågor där det finns en tydlig statistisk signifikant skillnad på 5 % 

nivån, mellan medelvärdet på enkätsvaren från de två respondentgrupperna. I analysen nedan 

presenterar vi ett utdrag från de värden i resultatet som visar på störst skillnad i medelvärdet.   

 

•  De anställda som haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda som 

inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i synen 

på den nuvarande chefens intelligensnivå. Skillnaden i medelvärdet är 0,76 

        Medelvärde 

Psykopatisk chef:         7,33 

Icke psykopatisk chef :  6,57 

 

 

·       De anställda som haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda som inte 

har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i synen på den 

föregående chefens engagemang. Skillnaden i medelvärdet är 1,34. 
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Medelvärde  

Psykopatisk chef:        7,46 

Icke psykopatisk chef : 6,12 

 

 

·       De anställda som haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda som inte 

har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i synen på den 

nuvarande chefens visionära utstrålning.  Skillnaden i medelvärdet är 0,76. 

Medelvärde 

Psykopatisk chef:          7,83 

Icke psykopatisk chef : 7,07 

 

 

·       De anställda som haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda som inte 

har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i synen på den 

nuvarande chefens empatiska förmåga.  Skillnaden i medelvärdet är 1. 

Medelvärde 

Psykopatisk chef:          8 

Icke psykopatisk chef : 7 

 

 

·       De anställda som haft en chef som uppvisar psykopatiska drag och de anställda som inte 

har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag skiljer sig relativt mycket i synen på den 

nuvarande chefens kompetens. Skillnaden i medelvärdet är 0,89. 

Medelvärde 

Psykopatisk chef:        8,25   

Icke psykopatisk chef : 7,36 

 

 

Skillnaden i medelvärde för samtliga ledaregenskaper är lika med eller större än 0,76. 

Olikheter i medelvärde som är så pass stora, närmare 1 och dessutom är signifikanta på 0,05 

nivån eller 0,055 nivån (se synen på engagemang hos föregående chef) klassificeras som 

relevanta för denna studie. Vad gäller skillnader i medelvärden visar resultatet att de 

respondenter vilka har haft en psykopatisk chef värderat samtliga fyra egenskaper signifikant 
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högre än de som inte har haft en psykopatisk chef. Av resultatet kan utläsas att om man har 

haft en psykopatisk chef är man mer benägen att värdera sin nuvarande chef högre vad gäller 

intelligens, empati och kompetens än de som inte har haft en psykopatisk chef. Resultatet av 

medelvärdesanalysen stödjer även tidigare forskning som tillskriver dessa ledaregenskaper till 

ett gott ledarskap. Bland andra visar Elias och Glantz (2016) i deras studie att intelligens är en 

önskvärd egenskap, såvida chefen även är empatisk. Även Northouse (2010) menar att 

egenskapen intelligens kan tillskrivas ett gott ledarskap. Ashkanasy & Tse (2000) menar att 

empatisk förmåga är en viktig ledaregenskap som finns i förhållandet mellan ledare och 

anställda. Även kompetens utgör en god ledaregenskap, menar Moqvist (2005), som beskriver 

egenskapen som en viktig byggsten för hur arbetet genomförs – en ledares förmåga.  

 

Ett utmärkande drag för en psykopat är enligt Mathieu et al. (2013) bristande empati. Den näst 

största skillnaden i medelvärde kan ses i hur de båda respondentgrupperna värderar deras 

nuvarande chefs empatiska förmåga. Resultatet visar att den grupp som har haft en chef som 

uppvisar psykopatiska drag har ett medelvärde på 8,31 i svaren medan medelvärdet i svaren 

för respondentgruppen som inte har haft en chef som uppvisar psykopatiska drag är 8,24. Då 

en av de egenskaper som en psykopat saknar är just empati enligt Mathieu et al. (2013) kan en 

möjlig förklaring vara att psykopatiska drag hos en chef gör att de anställda för denna chef 

kommer att uppfatta en chef som inte uppvisar psykopatiska drag som mer empatisk. En 

vidare förklaring till hur en psykopatisk chef påverkar organisationer ger Boddy (2005) med 

att den psykopatiske chefen tänker alltför kortsiktigt och enbart på sin egen vinning.  

  

Yukl (1998) noterar i sin studie att empati är en viktig ledaregenskap i förhållandet mellan 

ledare och anställda på arbetsplatser, vilket även Ashkanasy & Tse (2000) menar är gällande. 

De föreslår att en ledares förmåga att förstå andras känslor och känna empati kan effektivisera 

resultat i verksamheten. Detta konstaterande kan tänkas motsätta sig på kort sikt mot Boddys 

(2009) teori som påvisar psykopatiska chefers goda resultat, trots en obefintlig empatisk 

förmåga för samtliga i verksamheten. Däremot visar Boddy (2009) att bristen på empati leder 

till förluster på lång sikt varför AshKanasy och Tse (2000) teori även stämmer in. Med dessa 

forskare i ryggen kan en rimlig förklaring till skillnaden i synen på ledarskap hos de som har- 

respektive inte har arbetat för en chef som uppvisar psykopatiska drag vara gynnande för en 

organisation att ha kunskap om. Då de anställda har arbetat för en chef som uppvisar 

psykopatiska drag är det möjligt att de tenderar att uppfatta sin nuvarande chef som mer 

empatisk.  
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De anställda som har haft en tidigare chef med psykopatiska egenskaper, tenderar även att 

värdera denna chef högre vad gäller egenskapen engagemang i jämförelse med den nuvarande 

chefen. Värt att återigen belysa är att denna skillnad i medelvärden är signifikant på 0,055 

nivån, och inte 0,05 nivån som skillnader i medelvärde likt tidigare nämnda. En eventuell 

förklaring till detta kan vara att den psykopatiska chefen ansågs vara mer engagerad än de 

anställdas nuvarande chef. Enligt Holt och Marques (2012) är nödvändiga ledaregenskaper 

moralisk solidaritet, engagemang, samt en fysisk närvaro. Därför kan engagemang anses som 

en viktig egenskap för ett gott ledarskap. En parallell för studiens resultat är att Holt och 

Marques (2012) studie visar att engagemang anses vara den egenskap som rankades högst för 

ledare även bland ekonomstudenter (se figur 4). Denna egenskap är även nödvändig hos en 

chef i form av att engagera de anställda, även Swindall (2007) menar att om chefen inte är 

engagerad kommer heller inte de anställda att vara det i arbetet. Denna egenskap kan därmed 

vara till psykopatiska chefers fördel då deras ledarstil gör att de engagerar och får med sig de 

anställda i arbetet. Samtidigt som Swindall (2007) även förklarar att dagens företag efterfrågar 

ett engagerat ledarskap. Vilket även kan vara ett svar på Boddys (2005) frågeställning om 

vilka typer av människor vi vill ska styra ”dagens företag”. 

  

5.2.1 Sammanfattning av medelvärdesanalys 

 

 Egenskaper Påverkan på de 

anställda 

Påverkan på 

organisationen 

De goda 

ledaregenskaperna 

Kunskapsorienterade: 

- intelligens 

- kompentens 

 

Ledaregenskaper: 

- driven 

- karismatisk 

- integritet 

- visionär 

- modig 

- Stärkt motivation 

 

- Ökat personligt 

engagemang 

 

- Främjar 

kreativitet  

 

- Ökad effektivitet 

  

- Förbättrade 

resultat  

 

- Högre vinster  
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- engagemang 

- serviceorienterad 

- empatisk 

 

- Bidrar till ökad 

tillfredsställelse i 

vardagen  

 

- Skapar 

ömsesidiga 

relationer mellan 

anställda och chefer 

 

De psykopatiska 

ledaregenskaperna 

Ledaregenskaper: 

- Karismatisk  

- Driven  

- Modig 

- Icke empatisk  

- Engagemang  

- Mobbning och 

orättvisa  

 

- Manipulation från 

chefen  

 

- En försämrad 

arbetsmiljö 

 

- Ökat 

engagemang  

 

- Vill ha en 

empatisk chef 

- Kortsiktiga 

affärsstrategier 

 

- Oetiska riktlinjer 

  

 - Hög 

personalomsättning 

  

- Vinstdrivande 

fokus  

 

 

 

 

 

Tabell 9. Sammanfattning: Resultat av de goda och psykopatiska ledaregenskapernas 

särdrag.  

Ovanstående tabell besvarar studiens tredje forskningsfråga och visar studiens resultat utifrån 

medelvärdesanalys och t-testet. Sammanfattningsvis tenderar de som har haft en chef som 

uppvisar psykopatiska drag att se denna chef som mer engagerad med ett medelvärde på 7,46, 

i jämförelse med synen på den nuvarande chefens engagemang med ett medelvärde på 6,12.  

Detta innebär att en chef med psykopatiska tendenser därför kan tillföra även positiva 

aspekter till anställda i form av engagemang. Studien visar även att den andra största 

skillnaden i medelvärde mellan grupperna kan ses i synen på den nuvarande chefens 
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empatiska förmåga. Där de som arbetat för chefen med psykopatiska drag anser att den 

empatiska förmågan hos den nuvarande chefen har ett medelvärde på 8, medan de andra 

anställda bedömer den empatiska förmågan till ett medelvärde på 7.  

 

Slutligen ser vi en liten men distinkt skillnad i respondentgruppernas ledarpreferenser kring 

egenskapen empati. Skillnaden hittas i att de som har arbetat med en chef som uppvisar 

psykopatiska drag tenderar att tycka att en empatisk förmåga är något viktigare hos en chef, 

med ett medelvärde på 8,31 än de anställda som inte har arbetat med en chef som uppvisar 

psykopatiska drag och ger ett medelvärde på 8,24. Detta bekräftar Yukls (1998) teori då 

författaren noterar i sin studie att empati är en viktig ledaregenskap på arbetsplatser. En 

bristande empatisk förmåga hos en chef som uppvisar psykopatiska drag kan därför tänkas 

leda till att anställda som har arbetat för denna chef både uppmärksammar och uppskattar 

empati hos nästkommande chef. Detta kan i sin tur tolkas som att de anställdas syn på 

ledarskap har förändrats något av att ha arbetat för en chef som uppvisar psykopatiska drag.  

5.3 Analys av kluster 

5.3.1 Analys av kluster 1 och 5  

Kluster 1 består av anställda från grupp 1 vilka har haft en chef med uppvisade psykopatiska 

drag. Dessa respondenter värdesätter samtliga ledaregenskaper högt, både för deras 

föregående chef och deras nuvarande chef samt deras allmänna syn på egenskaperna. En liten 

men distinkt skillnad kan dock ses i gruppens svar vad gäller nuvarande och föregående chef. 

I 7 av 10 fall har respondenterna värderade deras nuvarande chef högre vad gäller 

ledaregenskaperna, och deras föregående chef lägre. Även fast denna skillnad är liten i form 

av 1-2 ”poäng” finns det en möjlighet att denna skillnad beror på det faktum att de anställda 

som tidigare haft en psykopatisk chef tenderar att värdesätta sin nuvarande chefs egenskaper 

annorlunda. Det som skiljer sig är att dessa anställda ser mer positivt på den nuvarande, icke 

psykopatiska chefen, i jämförelse med deras värdering av den tidigare, psykopatiska chefen.   

  

I likhet med kluster 1 har även kluster 5 haft en psykopatisk chef, skillnaden är dock hur dessa 

anställda svarat på enkätfrågorna. I detta kluster kan vi se en skillnad i respondenternas syn på 

deras föregående chef respektive nuvarande chef. Detta då dessa anställda värderar sin 

nuvarande chef genomgående lägre, kring 9 av 10 ledaregenskaper, än den föregående chefen 

med psykopatiska drag. Den enda egenskap som genomgående värderas lika högt hos båda 



 61 

cheferna är egenskapen integritet. Resultatet kan analyseras med grund i Clive och Boddys 

(2010) studie som visar att psykopatiska chefer tenderar att b.la. behandla personal orättvist 

och skapa mobbning på arbetsplatser. De anställda som chefen har favoritiserat kan därmed 

ha uppfattat denna chef mer positivt än den nuvarande. Precis som Fiedler (1964) menade 

med “Equity theory” är rättvisa på en arbetsplats en motivationsfaktor.   

 

5.3.2 Analys av kluster 2,3 och 4   

Kluster 2, 3 och 4 utgörs av respondenter vilka inte har haft en chef som uppvisar 

psykopatiska drag.  I kluster 2 har respondenterna värderat sin föregående chef högre än sin 

nuvarande chef vad gället 7 av 10 ledaregenskaper. Då svaren sträcker sig från 3-7 för synen 

på den av nuvarande- och föregående chefen, kan konstateras att dessa två personer har 

graderat båda dessa chefer betydligt lägre än kluster 1 och 5, där respondenterna har haft en 

chef som uppvisar psykopatiska drag. Den allmänna synen på ledaregenskaperna sträcker sig 

inom ett ännu lägre intervall: mellan 3-6. Därmed kan konstateras att dessa två respondenter 

inte värdesätter de tio egenskaperna hos en chef lika högt, som de kluster vars respondenter 

har haft en chef som uppvisade psykopatiska tendenser. 

 

Kluster 3 utgörs endast av en persons svar på respektive frågor. Detta kluster blir därför inte 

användbart för en vidare/generell slutsats.  Klustret visar dock på att personen i fråga värderar 

egenskaperna hos dennes nuvarande- samt föregående chef relativt lågt i förhållande till de 

andra kluster som har presenterats ovan. Denna person anser att samtliga ledaregenskaper är 

mycket viktiga, med ett intervall på 6-10. En rimlig slutsats av dennes samband mellan först 

låga och sedan höga svar, med andra ord kan respondenten varken vara nöjd med sin 

nuvarande eller föregående chef. 

 

Kluster nummer 4 visar på ett relativt stort spann mellan värderingen av deras nuvarande- 

respektive dåvarande chef vilket sträcker sig från 2-10. Här kan ses att den nuvarande chefen 

värderas högre på samtliga 10 ledaregenskaper, i jämförelse med sin föregående chef. 

Värderingen av de allmänna egenskaperna ligger i intervallet 6-10. 
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5.3.3 Sammanfattning av klusteranalysen  

Den övergripande och mest utmärkande skillnaden som kan ses mellan dessa kluster, är 

skillnaden mellan de två kluster vilka har haft en psykopatisk chef och de tre kluster vilka inte 

har haft en psykopatisk chef. Kluster 1 och 5 vars föregående chef har uppvisat psykopatiska 

personlighetsdrag har generellt värderat samtliga egenskaper högre än kluster 2, 3 och 4 vilka 

inte har haft en psykopatisk chef. Intressant med resultatet är att samtidigt som de kluster som 

har haft en psykopatisk chef värderar dennes egenskaper relativt högt, så värderar dessa 

kluster även samtliga ledaregenskaper hos en chef generellt högt.   

  

Då påverkan av en psykopatisk chef resulterar i att de anställda uppfattar dessa 

ledaregenskaper som viktiga i större utsträckning än tidigare, kan detta resultat eventuellt 

användas för att öka medvetenheten hos framtida chefer som tar över en organisation efter att 

en psykopatisk chef varit verksam. På så sätt kan den nya chefen använda medvetenheten som 

ett redskap för att anpassa sina ledaregenskaper och som förberedelse för att förstå den 

generella påverkan en psykopatisk chef kan ha på anställda.   

 

För att kunna beskriva en eventuell slutsats av klusteranalysen återknyter vi till Junker och 

Van Dicks (2014) teorier som förklarar att det finns skillnader i uppfattningen av den typiske 

ledaren och den ideala ledaren. De anställda skiljer sig i synen på önskade egenskaper hos en 

chef, och egenskaper hos som bidrar till produktiviteten. Författarna förklarar att de 

egenskaper som tillskrivs en ledare antingen handlar om en realistisk ledare eller ett slags 

ledarskapsideal. Det sistnämnda kan enligt Junker och Van Dick (2014) dessutom både vara 

ouppnåeligt och ineffektivt. Den eventuella slutsats som kan dras av detta är att det finns en 

skillnad i den anställdes syn på ledaregenskaper hos nästkommande chef, efter att en 

psykopatisk chef varit verksam. Denna syn behandlas dock inte som synen på den faktiska 

chefen, utan i vår studie är det den anställdes skillnad i synen på den ideala chefen och 

uppfattningen av ett allmänt gott ledarskap. För att undersöka en annan typ av skillnad krävs 

det en annan typ av studie, där andra faktorer än de anställdas syn spelar in.   

6.  Slutsatser 

I denna del sker en djupare och diskuterande analys av de resultat som presenterades i kapitel 

4 och 5. I diskussionen förs studiens syfte samman med studiens forskningsfrågor vilket 

analyseras tillsammans med studiens resultat. Vi kommer dessutom att redogöra för de 
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eventuella bidrag inom forskningsfältet som arbetet resulterat i. Avslutningsvis sker en 

slutdiskussion av studien, samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats från analys 

6.1.1 Slutsats från korrelationsanalysen 

Med grund i resultatet som visas av korrelationsanalysen kan vi se egenskapernas inbördes 

relevans kring ett gott- respektive psykopatiskt ledarskap. Korrelationsanlysen besvarar även 

studiens första forskningsfråga; Vilka goda och psykopatiska egenskaper vill de anställda 

möta hos en chef? Analysen visar samband som menar att en psykopatisk chef kan ha svårt 

för att anses vara en framgångsrik chef vad gäller ett gott ledarskap, ur de anställdas 

perspektiv. Starkast samband visar egenskaperna kompetens och serviceorienterad. Då 

sambandet mellan empati och karisma samt egenskaperna driven och modig även är starkt 

tyder resultatet övervägande på att en psykopatisk individ inte stämmer överens med de 

anställdas syn på ett gott ledarskap inom denna organisation. Detta då studien fann ett starkt 

samband mellan egenskaperna empati och karisma, samtidigt som Edman och Skarbrandt 

(2010) förklarar att obefintlig empati och stark karisma i hög grad är utmärkande drag för en 

psykopat. Detta är därför en möjlig indikation på att en chef inom denna bransch kommer ha 

svårt för att fånga de anställdas tillit och uppskattning, eftersom de anställda anser empati och 

karisma som viktiga i sin kombination. 

6.1.2 Slutsats från medelvärdesanalys 

Studien visar även ett resultat i form av den positiva inverkan som en psykopatisk chef 

möjligen kan ha på de anställda och organisationen, vilket visade sig vara i form av ett ökat 

engagemang. Studiens medelvärdesanalys avser att ytterligare besvara forskningsfråga 1 samt 

ge en ökad förståelse för hur de anställda anser att en psykopatisk chef inverkar på 

organisationen som helhet (forskningsfråga 3). Med hjälp av t-testet framgick det att den chef 

vilken vi genom förstudien har konstaterat uppvisar psykopatiska drag, även uppfattades som 

mer engagerad än chefer utan psykopatiska drag. Detta kan även kopplas till Holt och 

Marques (2012) som menar att engagemang är en av de mest nödvändiga egenskaper hos en 

chef.  Därför kan vi konstatera att den psykopatiska chefens närvaro faktiskt kan ha haft en 

positiv inverkan i form av ett uppvisande av ett engagemang för organisationens anställda. 

Den positiva tolkningen stärks även med Holt och Marques (2012) studie vars resultat visar 

att engagemang visas vara den egenskap som ansågs vara mest viktig hos en chef.  
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Likt tidigare nämnt är bristande empati enligt Mathieu et al. (2013) ett utmärkande drag för en 

psykopat. Intressant är därför att den största skillnaden i studien kring medelvärde kan ses i 

hur de båda responderade grupperna värderar deras nuvarande chefs empatiska förmåga. En 

möjlig förklaring till detta kan vara att psykopatiska drag hos en chef, gör att de som varit 

anställda för denna chef kommer att värdera empati högre hos deras nästkommande chef. 

Detta kan även gälla för egenskaperna intelligens och kompetens. Vad vi kan utläsa från dessa 

signifikanta skillnader i medelvärde i synen på egenskaperna intelligens, kompetens och 

empati är att dessa anses viktigare av de anställda som tidigare har haft en psykopatisk chef.  

 

6.1.3 Slutsats från klusteranalysen 

Med hjälp av klusteranalys kan vi urskilja en skillnad som visar på att de anställda som har 

haft en psykopatisk chef tenderar att uppfatta samtliga tio ledaregenskaper som generellt 

viktigare i synen på ett gott ledarskap, än de anställda som inte har arbetat för den 

psykopatiska chefen. Samtidigt som dessa anställda i grupp 1 menar att egenskaperna i högre 

grad stämmer in i synen på den nuvarande chefen, i jämförelse med grupp 2.  Detta anser vi är 

en viktig slutsats om hur anställdas generella syn på ett gott ledarskap kan tänkas förändras 

efter inverkan av en psykopatisk chef. Samtidigt som detta är menat att bidra till en ökad 

medvetenhet om de anställdas påverkan av en psykopatisk chef samt besvara studiens andra 

forskningsfråga.  

6.2 Studiens bidrag  

Vi kommer nedan presentera studiens bidrag i två separata delar; det teoretiska bidraget och 

det praktiska bidraget. Med det teoretiska bidraget avser vi att bidra till en bredare förståelse 

för hur de anställdas syn på ledaregenskaper påverkas av att de tidigare har arbetat för en chef 

med psykopatiska drag. Detta avser även att bidra till en utveckling av den befintliga teorin 

inom ämnet. Samtidigt avser vi även att uppmuntra till vidare forskning kring ledarskap inom 

en vårdande organisation och dess påverkan av en psykopatisk chef, vilket vi återkommer till 

här nedan i avsnitt 6.4 som är just förslag till vidare forskning.   
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6.2.1 Teoretiskt bidrag  

Det teoretiska bidraget kommer i form av en bättre förståelse för synen på ett gott ledarskap 

och hur den kan förändras efter närvaron av en psykopatisk chef. Studien visar på skillnader i 

synen på egenskaper som föredras hos chefer efter en närvaro av en psykopatisk chef. 

Kombinationen av forskningsfälten ledaregenskaper och framgångsrika psykopater är relativt 

outforskat, därmed är studien på ett sätt banbrytande. Vidare är forskningen inom detta 

område på offentlig organisation nästintill obefintlig. Den liknande studien gjord av Holt och 

Marques (2012), kan med fördel göras om på fler organisationer inom den offentliga sektorn. 

Detta kan exempelvis antingen ske utifrån förändringen av ledaregenskaper efter påverkan av 

en psykopatisk chef inom den offentliga sektorn. Det kan även ske endast utifrån 

ledaregenskaper inom den offentliga sektorn, eftersom att även detta forskningsfält är relativt 

outforskat. Vidare forskning kan vara behjälplig i att ytterligare vidga förståelsen inom 

ämnesfältet samt för att utveckla fler teorier som kan appliceras av ledare i verkligheten.  

 

6.2.2 Praktiskt bidrag  

Det praktiska bidraget visar hur anställda som har arbetat för en psykopatisk chef påverkas i 

synen på ledaregenskaper hos chefer. Resultatet kan användas för befintliga chefer inom en 

liknande organisation, vilka vill förstå hur en ideal chef och ett gott ledarskap ska vara enligt 

de anställdas uppfattning. Det eventuella praktiska bidraget vore även ett första steg i en 

utveckling mot riktlinjer för hur ledarskapet borde struktureras efter det att en psykopatisk 

chef har varit verksam. Vi ser samtidigt en stor relevans för allmänheten i att bidra till en ökad 

medvetenhet i samhället om psykopaternas förekomst inom organisationer. Detta bidrag tror 

vi kan appliceras på samhället i stort och utgöra en samhällsnytta. Vi anser att studien kan 

användas som ett verktyg i en liknande organisation för att ge en förståelse för chefer med 

psykopatiska drag och inverkan på de anställda. En ökad kunskap i form av faktiska exempel 

på en förändring i just synen på ledarskap anser vi kunna vara behjälplig för chefer i 

allmänhet. Då en organisation har varit utsatt för en chef med psykopatiska drag kan vetskap 

om hur detta påverkar de anställda leda till en ökad förståelse och insikt i hur ledarskapet bör 

anpassas. I denna studie har vi sett tendenser till att det kommande ledarskapet kan uppfattas 

på ett visst sätt efter det att det har funnits en inverkar av en chef med psykopatiska drag. Vi 

vill vara tydliga med att studiens resultat och bidrag kan vara beroende av den specifika 

organisationen, och att fler studier krävs inom forskningsfältet för att kunna dra generella 

slutsatser. 
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6.3 Metodreflektion av studiens undersökning  

Inledningsvis vill vi redogöra för vår valda metod för att identifiera den föregående chefen 

med psykopatiska drag. Detta förklaras delvis av Boddy (2010) som poängterar att de som 

arbetar nära en framgångsrik psykopat kan med säkerhet identifiera psykopatiska beteenden, 

vilket även gäller de som är helt otränade vad gäller identifiering av psykopater. Med detta i 

ryggen kunde vi alltså säkerställa de psykopatiska dragen via mellanchefen som jobbat under 

den psykopatiska chefen. För att säkerställa mellanchefens definition av psykopatiska drag 

och identifiering av dessa, utvecklade vi en enkät som bygger på PCL-R (psykopatisk 

checklista) som då mellanchefen fick besvara utan medvetenhet om att det var just en 

förenklad psykopatisk checklista. Mycket riktigt visade det sig även enligt denna enkät att 

chefen hade psykopatiska drag. 

  

Vår valda metod i studien visade sig vara väl fungerande, detta då vi använde oss av ett 

kvantitativt tillvägagångssätt i form av enkätundersökningar vilka gav oss den empiri som 

bestod av nödvändig information för att uppfylla studiens syfte. Vår deduktiva metod gav oss 

en stark grund i form av teori samt en gedigen inblick i ämnet. Studiens population gjorde att 

vi valde att använda oss av stickprov på den specifika vårdorganisationen. Detta då vi hade en 

unik möjlighet till inblick i att studera en organisation som hade haft en chef med misstänkta 

psykopatiska drag. 

  

På grund av tidsaspekten var det bortfall vad gäller urvalet av de anställda som hade haft en 

chef med psykopatiska drag begränsat då nästan hälften av de anställda hade hunnit sluta 

arbeta på arbetsplatsen. Detta löste sig ändå tack vare en relativt hög svarsfrekvens hos de 

individer som var kvar i organisationen. Den personliga utdelningen av enkäterna, i form av 

respektive anställds postfack samt utskick av påminnelser från de nuvarande cheferna bidrog 

till att 65% av de anställda som jobbat för den psykopatiska chefen deltog i undersökningen. 

Enligt vår uppfattning visade sig enkätundersökningar vara en bra metod då respondenterna 

kunde vara ärliga i sina svar, trots detta känsliga ämne. Enligt Losee (2001) har enkäter denna 

inverkan vilket ytterligare stärker vårt metodval. Studiens enkät var i stor utsträckning en 

replikering från en tidigare studie, vilket även ökar reliabiliteten av studien. Validiteten 

säkerställdes genom att vi skrev om de enstaka egenskaperna i Holt och Marques (2012) 

studie till påståenden. Detta för att sätta in egenskaperna i ett lämpligt sammanhang, vilket 

minskar eventuella subjektiva tolkningar av ledaregenskaperna. 
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6.4 Förslag till vidare forskning   

Vi skulle gärna se fler replikeringar av Holt och Marques (2012) studie kring synen på 

ledaregenskaper och ett gott ledarskap. Genom ytterligare jämförelser mellan olika typer av 

organisationer, vilka inte har haft en psykopatisk chef, kan vi se hur andra organisationer 

värderar dessa egenskaper hos en chef. Denna typ av forskning skulle vi gärna se inom olika 

typer av branscher.  

  

Det vi ställer oss frågande till i vårt resultat är värderingen av empati inom organisationen 

vilken vi har genomfört studien på. Är den höga värderingen av empati beroende av den 

enskilda organisationen? Skulle andra vårdorganisationer påvisa samma resultat vad gäller 

synen på empati? Är denna syn generaliserbar? Eftersom att 43 procent av vårt urval har haft 

en psykopatisk chef så anser vi att just egenskapen empati kan ha blivit värderad utifrån den 

bakgrunden. Anställda i andra organisationer har kanske aldrig haft problem med en icke 

empatisk chef, och därför heller inte anser att egenskapen är lika viktigt. Vi ser därför ett stort 

intresse av att replikera denna undersökning på andra organisationer, där förslagsvis en 

psykopatisk chef inte har varit verksam. 

  

Med grund i Holt och Marques (2012) studie anser vi att forskning kring bakomliggande 

faktorer till varför empati är lägst värderat av just ekonomer, är nödvändig för ökad förståelse 

inom ämnet. Detta leder även fram till frågan som Holt och Marques (2012) ställer när de 

skriver om behovet av ett paradigmskifte inom dagens ekonomiutbildningar. De menar att det 

delvis är möjligt att ekonomiska utbildningar skapar illusionen av att egenskapen empati inte 

skulle vara viktigt i ett gott ledarskap. Vidare forskning inom utbildningens roll i 

företagsklimatet och synen på ledarskap anser vi därför vara av största relevans. Denna 

forskning skulle därför utgöra en viktig aspekt, inte bara utifrån ett utbildningsperspektiv, 

utan även utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Vi anser att samhällets värderingar ska 

spegla det som akademiskt undervisas. 

  

Vår studie indikerar att de anställda som arbetat under en psykopatisk chef inte behöver 

påverkats i enbart en negativ riktning. Detta öppnar upp för vidare forskning kring hur en 

psykopatisk chef påverkar de mjuka värdena hos anställda, men även för hela organisationen. 

Denna typ av forskning skulle även kunna utvecklas genom att fokuseras till hur de anställda 

ser på en psykopatisk chef utifrån egenskapen engagemang. I konsensus med författarna 
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Boddy (2005) och Boddy et al. (2010) presenterar dagens forskning mestadels den negativa 

inverkan en psykopatisk chef har på en organisation. Vi anser därför att mer forskning bör 

göras kring den eventuella positiva inverkan en chef med psykopatiska drag kan ha, samtidigt 

som vi anser att det bör föras en allmän diskussion kring framgångsrika psykopater i 

näringslivet.  

 

Slutligen menar vi att chefer med psykopatiska drag inte alltid varit chefer, utan tidigare var 

de troligen anställda. Intressant vore därför att observera de anställda, för att se hur 

goda/psykopatiska egenskaper hos anställda kan påverka en chefs ledarskap. Detta önskar vi 

studeras i framtida forskning. 

6.5 Slutdiskussion  

6.5.1 De viktigaste resultaten  

Studien visar att de anställda efterfrågar samtliga 10 egenskaper hos en chef med ett gott 

ledarskap, där de anställda som arbetat för en psykopatisk chef upplever samtliga egenskaper 

som ännu viktigare i jämförelse med övriga anställda. Resultatet visar även hur de anställdas 

syn på egenskaper påverkas av en chef med psykopatiska drag, detta främst i bemärkelsen av 

egenskapen engagemang. De anställda anser att en chef med psykopatiska drag uppfattas som 

mer engagerad. En god ledaregenskap hos en psykopatisk chef kan därmed vara engagemang, 

och detta kan ha en positiv inverkan på organisationen. Vilket skiljer sig från tidigare studier 

om psykopatiska chefer som enbart visar på en negativ påverkan.  

 

Slutligen visar studien att de anställda på organisationen efterfrågar ledaregenskaper som gör 

att en chef med psykopatiska drag kommer att ha svårt för att anses vara en chef som uppvisar 

ett gott ledarskap. Detta då empati är en egenskap som efterfrågas, men som saknas hos en 

chef med psykopatiska drag.  

 

6.5.2 Resultatets teoretiskt ledande och praktiska konsekvenser  

Studiens resultat visar hur synen på tio olika ledaregenskaper hos anställda påverkas av att en 

organisation har haft en psykopatisk chef.  Samtidigt så presenterar studien vilka egenskaper 

de anställda anser vara viktiga för att uppnå ett gott ledarskap, där perspektivet ges både utan 

och med inverkan av en psykopatisk chef. Det som däremot kan tänkas sticka ut ur tidigare 
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forskning är hur de anställda påverkas av en psykopatisk chef. De anställda som ingick i 

undersökningen och som har haft en psykopatisk chef visar att de är mer benägna att värdera 

sin nuvarande chef högre vad gäller intelligens, empati och kompetens än de som inte har haft 

en psykopatisk chef. Det finns dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de två olika 

grupperna vad gäller synen på det ideala ledarskapet. Det som däremot visades var att de 

anställda som haft en psykopatisk chef upplever att denna var mer engagerad än den 

nuvarande. 

  

Den egenskap som de anställda inom den vårdande organisationen anser vara av högsta 

betydelse för ett gott ledarskap är att chefen har en tydlig vision, se vidare figur 7 för den 

exakta rangordningen för samtliga egenskaper. Diagrammet visar även vilka egenskaper som 

värderas lägst, även om dessa inte är rangordnade lågt. Ur en företagsekonomisk synvinkel 

visar resultatet på hur anställdas syn på ledaregenskaper påverkas av en psykopatisk chef. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Enkät 

Del 1 och 2. Vilka egenskaper/påståenden anser du stämmer bäst in på din nuvarande chef 

respektive din föregående chef? Besvara frågorna med hjälp av skalan 1-10, där 1 indikerar 

”stämmer inte alls” och 10 indikerar ”stämmer väldigt bra.”  

Med föregående chef syftar vi på den chef du hade innan din nuvarande chef, oavsett 

organisation. Har du inte haft en annan chef än din nuvarande kan du enbart svara på 

egenskaper hos han eller henne.    

1. Chefen hade lätt för att lösa problem på ett smart sätt. 

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Chefens framtoning inspirerade mig och andra  

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Chefen levde sig in i arbetet med stort intresse.  

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Chefen  hade en klar och tydlig bild av vad hen ville uppnå. 

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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5. Chefen hade mod att stå för sin åsikt  

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Chefen var finurlig på att hitta bra sätt att driva organisationen. 

 

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Chefen handlade i överenstämmelse med sina övertygelser och önskningar.   

 

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

8. Chefen upplevde och förstod sig på de anställdas känslor.  

 

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. Chefen hade en god förmåga att utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. Chefen var ofta uppmärksam och hjälpsam mot både personal och boende/anställda.               

 

Nuvarande  chef Föregående chef 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Del 3. Vilka egenskaper värderar du högst hos en chef/ledare? Besvara frågorna med hjälp av 

skalan 1-10, där 1 indikerar ”minst viktig” och 10 indikerar ”viktigast”. Ringa in ditt svar.  
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11. Chefen har lätt för att lösa problem på ett smart sätt   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  

12. Chefens framtoning inspirerade mig och andra    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

13. Chefen lever sig in i arbetet med stort intresse               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     

                       

14. Chefen har en klar och tydlig bild av vad hen vill uppnå    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

15. Chefen har mod att stå för sin åsikt              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

16.Chefen är finurlig på att hitta bra sätt att driva organisationen  

                                                                                                               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

  

17. Chefen handlar i överenstämmelse med sina övertygelser och önskningar   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

18. Chefen upplever och förstår sig på de anställdas känslor        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  

19. Chefen har en god förmåga att utföra sina arbetsuppgifter     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

20. Chefen är ofta uppmärksam och hjälpsam mot både personal och boende/kunder          

                                                                                          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

Tack för er medverkan, Lina Hjelm och Melina Nilsson. 
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Bilaga 2. Förstudie 

 

1. Upplever du att din chef tyckte att hon är bättre än de andra på arbetsplatsen eller är 

avundsjuk eller ringaktar andras framgångar? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

2. Upplever du att din chef var väldigt självcentrerad och ofta framhåller sig själv som 

mycket bättre än andra? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

3. Upplever du att din chef var opålitlig, bryter löften och manipulerar sanningen för att 

rädda sitt eget skinn gentemot andra chefer eller personal? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

 

4. Upplever du att din chefs sätt att leda verksamheten gjorde att flera i personalen 

mådde dåligt? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

5. Upplever du att din chef kunde svänga i humöret? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

6. Upplever du att din chef hade en mycket god verbal förmåga och kan vara otroligt 

charmig när det gagnade hennes syften? 

Ja, det stämmer  

Delvis 
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Nej  

7. Upplever du att din chef hade ett stort behov av att få sin vilja igenom och var beredd 

att agera både svekfullt och manipulativt för att "vinna"? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

8. Upplever du att din chef vid flera tillfällen verkade sakna ånger och skuldkänslor och 

bara gick vidare "som om inget har hänt"? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

 

9. Upplever du att din chef ljög om både stort och smått på sätt att som skulle kunna 

liknas vid mytomani? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

10. Kände du dig otrygg i att anförtro henne dina inre tankar och upplevelser? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej 

11. Upplever du att din chef helt verkade sakna förmåga att sätta sig in i andra 

människors känslor? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

12. Upplever du att din chef uppvisade bristande respekt inför lagar och förordningar? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

 

13. Upplever du att din chef hade en förmåga att utnyttja personalen på ett osunt sätt 

eller ta åt sig äran av vad andra gjort? 

Ja, det stämmer  
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Delvis 

Nej  

14. Upplever du att din chef kunde uppvisa en bristande kontroll över sitt beteendet, 

tappa humöret eller bli arg plötsligt utan anledning? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

15. Upplever du att din chef agerade kortsiktigt och saknade förmåga att planera 

långsiktigt? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

16. Upplever du att din chef inte tog ansvar för sina handlingar eller alltid skyllde ifrån 

sig om något gick snett? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

17. Upplevde du att din chef var omöjlig att resonera med och bara såg allt ur sitt eget 

perspektiv? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

18. Upplever du att din chef var väldigt fixerad vid att ha makten och kontrollen i olika 

situationer? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej  

19. Hade din chef en återupprepad kriminalitet med olika typer av lagbrott exempelvis 

inbrott, rån, narkotika, olaga frihetsberövande, misshandel, rattfylleri, olaga 

vapeninnehav, sexualbrott, grov oaktsamhet eller bedrägeri? 

Ja, det stämmer  

Delvis 

Nej 

 



 83 

 


	Förord
	SAMMANFATTNING
	ABSTRACT
	Innehållsförteckning
	Ordlista och definitioner
	1. Inledning
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar
	1.4 Avgränsning
	1.5 Arbetets disposition

	2. Teori
	2.1 Det “goda” ledarskapets inverkan på anställda
	2.2 Psykopatiska egenskaper hos chefer
	2.2.1 Psykopatiska chefers inverkan på anställda och organisationer
	2.2.2 Identifiering av psykopatiska chefer

	2.3 Teorisammanfattning

	3. Metod
	3.1 Forskningsansats
	3.1.1. Litteratur

	3.2 Val av metod
	3.2.1 Forskningsdesign
	3.2.2 Förstudie
	3.2.3 Utformning av enkät

	3.3 Urval
	3.4 Insamling av primärdata
	3.5 Medelvärdesanalys
	3.6 Korrelationsanalys
	3.7 T-test
	3.8 Klusteranalys
	3.9 Metodkritik
	3.9.1. Kritik mot insamlad data
	3.9.2 Kritik mot att mäta synen på ledaregenskaper
	3.9.3 Kritik mot övriga påverkande faktorer

	3.10 Bortfall
	3.10.1. Bortfallsanalys

	3.11 Kvalitetskrav
	3.11.1 Reliabilitet
	3.11.2 Validitet
	3.11.3 Generalisering
	3.11.4 Operationalisering


	4. Resultat
	4.1 Resultat av förstudien
	4.2 Resultat av enkätstudie
	4.3 Synen på ett gott ledarskap
	4.3.1 Oberoende urvals t-test
	4.3.2 Kluster


	5. Analys
	5.1 Analys av goda och psykopatiska egenskaper
	5.2 Analys av medelvärden
	5.2.1 Sammanfattning av medelvärdesanalys

	5.3 Analys av kluster
	5.3.1 Analys av kluster 1 och 5
	5.3.2 Analys av kluster 2,3 och 4
	5.3.3 Sammanfattning av klusteranalysen


	6.  Slutsatser
	6.1 Slutsats från analys
	6.1.1 Slutsats från korrelationsanalysen
	6.1.2 Slutsats från medelvärdesanalys
	6.1.3 Slutsats från klusteranalysen

	6.2 Studiens bidrag
	6.2.1 Teoretiskt bidrag
	6.2.2 Praktiskt bidrag

	6.3 Metodreflektion av studiens undersökning
	6.4 Förslag till vidare forskning
	6.5 Slutdiskussion
	6.5.1 De viktigaste resultaten
	6.5.2 Resultatets teoretiskt ledande och praktiska konsekvenser


	Källförteckning
	Bilagor
	Bilaga 1. Enkät
	Bilaga 2. Förstudie


