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Ledarskapsstilar, personlighet och mobbning på arbetsplatsen 

 

Mobbning på arbetsplatser är ett stort samhällsproblem. År 2013 

rapporterades 8 % av de arbetsrelaterade sjukdomar som anmälts till 

försäkringskassan vara orsakade av kränkningar, mobbning och trakasserier. 

Ohälsa, tvångstankar, ångest, depression, och posttraumatisk stress är vanligt 

förekommande hos de som utsatts för mobbning. Syftet med studien var att 

undersöka hur mörka personlighetsdrag samt ledarskapsstilar predicerar 

mobbning, baserat på data från observatörer av mobbning. Studiens två 

regressionsmodeller uppvisades en skillnad i varians, där den senare, som 

inkluderade även ledarens ledarstil och mörka personlighetsdrag, förklarade 

8% mer av variationen i observerad mobbning än den modell som bara 

analyserade mobbaren. En rimlig slutsats är därför att ledarens ledarstil och 

mörka personlighetsdrag kan vara avgörande för förekomsten av mobbning.  

 

Nyckelord: Mobbning på arbetet, Psykopati, Narcissism, Machiavellianism, 

Mörka personlighetsdrag, Låt gå, Demokratisk, Auktoritär. 

 

Leadership styles, personality and workplace bullying 
 

Bullying at workplaces is a major problem among societys. In 2013, 8% of 

the occupational diseases reported to the Swedish insurance fund were 

reported to be caused by violations, bullying and harassment. Illnesses, 

obsessive thoughts, anxiety, depression, and posttraumatic stress are common 

in those who have been subjected to bullying. The purpose of the study was 

to investigate how dark personality traits and leadership styles predict bullying 

based on data from bullying observers. The two regression models in the 

study's showed a difference in variance, where the latter, which included the 

leader's leadership style and dark personality traits, explained 8% more of the 

variation in perceived bullying than the model that only analysed the bully, 

not including the leader. A reasonable conclusion is therefore that the leader's 

leadership style and dark personality traits can be decisive for the occurrence 

of bullying.  

 

Keywords: Bullying at work, Psychopathy, Narcissism, Machiavellianism, 

Dark Traits, Laissez faire, Democratic, Authoritarian. 
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Mobbning på arbetet blev ett mera välkänt fenomen i och med att den Svenska 

arbetsmiljölagen skapades 1976, till stöd för arbetares rättigheter till en god fysisk och 

mental hälsa på arbetet (Leymann, 1990). Einarsen (2005) menar att mobbning är en 

process som växer fram till följd av en eskalerande konflikt där kollegor eller ledare är 

aggressiva och utsätter individen för olika typer av beteenden med syfte att hämnas, 

förödmjuka eller skrämmas.  Einarsen (2005) slår också fast att organisationens kultur och 

ledarskap är avgörande för förekomsten av mobbning. Vilken typ av ledare är det då som 

skulle tillåta att mobbning får pågå? Och vilka individer är det som mobbar. Föreliggande 

studie ämnar besvara dessa frågor genom att utifrån en observatörs uppfattningar 

undersöka både mobbaren och ledaren för att se hur, av en tredje person uppfattade, 

personlighetsdrag och ledarskap relaterar till observerad mobbning. 

 

Teoretisk referensram 

 

Mobbning 

 

Olweus (1993) definition av mobbning är när en eller flera personer använder ett beteende 

som är negativt eller kränkande mot en annan individ, under upprepade tillfällen och under 

en viss tid. Forskaren förklarar vidare att syftet med det negativa beteendet är att åsamka 

obehag eller skada hos en annan individ. Mobbning är inte bara fysiskt våld utan det kan 

också ske genom att någon blir utfryst eller att falska rykten sprids. En förutsättning för att 

beteendet skall anses vara mobbning är att maktfördelningen mellan den utsatte och 

förövaren är ojämn och att den utsatte upplever sig ha nästintill obefintliga möjligheter att 

försvara sig (Olweus, 1993). 

 
Personlighet  

 

Personligheten är sammansättningen av egenskaper som är med och skapar en individs 

stabila mönster av känslor, tankar och beteenden. Med stabila menas att de egenskaperna 

är i stort sett desamma i olika slags situationer och genom tiden. Inom 

personlighetspsykologin pratas det om socialt avvikande, mörka personlighetsdrag (The 

Dark triad); machiavellianism, subklinisk narcissism och subkliniskpsykopati (Paulhus & 
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Williams, 2002). Subklinisk narcissism respektive psykopati innebär att individerna har 

personlighetsdraget, men inte så starkt att det klassas som en sjukdom.  

Narcissister och psykopater är egoistiska, har brist på empati och är oförmögna att bry sig 

om andra än sig själva. Vidare så kännetecknas psykopater av spänningssökande (Paulhus 

& Williams, 2002), impulsivitet, gränslöshet (Tokarev, Phillips, Hughes, & Irwing, 2017) 

och hedonism/sökande efter njutning.  

De är också maktlystna (Kajonius, Persson, & Jonason, 2015) skrytsamma (O’Boyle, 

Forsyth, Banks, & McDaniel, 2012) och uppvisar överlägsna beteenden (Paulhus & 

Williams, 2002). Forskarna Hare och Neumann (2008) menar att impulsiviteten och bristen 

på omtanke om andra får psykopater att överträda sociala regler. Narcissister är sociala 

individer som söker uppmärksamhet (Tokarev et al., 2017). De är också mycket egenkära 

och känner en överlägsenhet gentemot andra. En machiavellianist är en listig personlighet 

som manipulerar och använder sig av alla tillgängliga medel för att uppnå sina mål 

(Tokarev et al., 2017). Samtliga personlighetsdragen har det gemensamt att de 

kännetecknas av en person som är maktlysten (Kajonius et al., 2015), elak, känslokall, 

aggressiv och går bakom ryggen på människor (Romanowska, Larsson, & Theorell, 2013).  

 

Ledarskap 

 

En ledare måste ha förmågan att inspirera och lära ut saker till sina medarbetare. Vidare så 

måste ledaren tillhandahålla fokus mot målsättningar samt ge medarbetare de mandat och 

resurser som krävs för att kunna uppnå målsättningarna. Det är också viktigt att inte bara 

belöna goda insatser utan att också konfrontera de som inte bidrar i samma utsträckning 

som andra (Pendleton & Furnham, 2011). 

Låt gå ledarskap (eng. laissez faire) Ledaren är konflikträdd och är därför inte 

behjälplig med att lösa dispyter på arbetsplatsen. Vidare så är ledaren ointresserad av vad 

som sker på arbetsplatsen och erbjuder nästintill obefintligt med stöd och riktning till 

medarbetare. En del av låt gå ledarskapet kan innebära otillräckliga reaktioner på 

prestationer och en underlåtenhet att belöna och bestraffa medarbetare. Skogstad, Einarsen, 

Torsheim, Aasland och Hetland (2007) konstaterar att låt gå inte bara är ett obefintligt 

ledarskap utan att det också är destruktivt. Forskarna menar också att ledarskapet kan bidra 
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till negativa följder såsom mobbning på arbetet, oklarhet kring roller och interpersonella 

konflikter.  

Auktoritärt ledarskap innebär att styra, kontrollera och dominera. Ledaren fattar 

själv alla besluten och delegerar sedan klart definierade arbetsuppgifter. Den auktoritära 

ledaren är rädd för att misslyckas och gör allt för att undvika detta. Där en auktoritär ledare 

är verksam kan man känna rädsla och misstänksamhet i atmosfären. Det är viktigt för de 

anställda att följa ledaren och försöka att inte göra fel. Medarbetarna håller utåt sett oftast 

med ledaren i det som denne säger, men egentligen är de av en annan åsikt (Blake & 

McCanse, 1991).  

Demokratiskt ledarskap är när ledaren litar på sina medarbetare och är villig att 

delegera ansvar och beslutsfattande till dem (Blake et al., 1991). Ledaren månar om 

gruppen, samt förordar likaberättigande och tolerans mot andra (Granberg, 2016). Den 

demokratiska ledaren deltar i gruppens arbete och ger beröm respektive kritik om detta är 

nödvändigt. Beslut fattas gemensamt i arbetsgruppen. Om någon behöver hjälp så bistår 

ledaren med detta (Lewin, Lippitt, & White, 1939). Vidare så tycker ledaren att det är 

viktigt att vara välunderrättad och känna till allt som händer inom organisationen. Ledaren 

söker inte konflikter, men är inte rädd att agera när de uppstår.  

 

Tidigare forskning 

 
Einarsen och Skogstad (1996)s genomförde en metastudie (N = 7986) i Norge, där 8,6% 

av respondenterna uppgav att dem det senaste halvåret hade blivit mobbade på arbetet. 

Resultaten visade att stora organisationer, yrken där de flesta anställda var män samt yrken 

inom industrin utmärkte sig på så sätt att mobbning var mer vanligt förekommande.  Sedan 

dess har också Finska studier visat på att mobbning är ett utbrett problem, där så många 

som 10% av den arbetande populationen beskrivs som utsatta (Vartia, 1996). Ny 

amerikansk forskning på nationell nivå visar på att 60 miljoner arbetande amerikaner har 

påverkats av mobbning på arbetet. 63% av amerikanerna är medvetna om att mobbning 

förekommer på arbetet, 19% har utsatts för förtyck på arbetet och ytterligare 19% har 

observerat förtryck på arbetet (Gary Namie, 2017).  
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Mörka personlighetsdrag och mobbning 

 

Den första studien som undersökte sambandet mellan vuxnas mörka personlighetsdrag och 

mobbning utfördes av Baughman, Dearing, Giammarco, och Verno (2011). Forskarna 

skapade ett eget “Bullying Questionnaire” för att mäta mobbning. Studien som 

genomfördes utifrån självskattningar visade signifikanta moderata till starka korrelationer 

där psykopati hade starkast samband med mobbning, därefter kom machiavellianism och 

narcissism. De som rapporterat hög andel av mörka personlighetsdrag rapporterade alltså 

även i högre utsträckning att de mobbade andra.  

Tidigare forskning har uppvisat samband mellan ledarens mörka personlighetsdrag 

och mobbning. Tokarev et al. (2017) studie på 508 heltidsanställda amerikaner visade 

tydligt att anställda som associerar ledarens beteenden med narcissism och psykopati, har 

i högre grad observerat mobbning på arbetsplatsen (Tokarev et al., 2017). En viktig 

upptäckt som har gjorts vid forskning av mörka personlighetsdrag och mobbning är att 

machiavellianism, narcissism och psykopati kan anses synonyma. Interkorrelationerna i en 

normal population är signifikanta och positiva för alla de mörka personlighetsdragen 

(Furnham, Richards, & Paulhus, 2013). Detta ligger även i linje med Persson, Kajonius 

och Garcia (2017), vilka har presenterat starka positiva korrelationer mellan psykopati och 

machiavellianism. Forskarna menar därför att machiavellianism och psykopati bör 

betraktas som ett och samma personlighetsdrag.  

 

Ledarskapsstilar och mobbning  

 

Hoel, Glasø, Hetland, Einarsen och Cooper (2010) genomförde en studie där sambandet 

mellan mobbning och ledarskap undersöktes genom att deltagare fick rapportera hur stor 

andel mobbning de observerat, samt vilken ledarskapsstil ledaren på arbetsplatsen hade. 

Resultatet visade samband mellan auktoritärt ledarskap (r = 0.41) respektive låt gå 

ledarskap (r = 0.30) och mobbning. Deltagande ledarskap, som i föreliggande studie 

benämns demokratiskt, hade ett negativt samband (r = -0.28,) med mobbning. Forskarna 

menar att resultatet tyder på att observatörer upplever det auktoritära ledarskapet som 

mobbning. Vidare så menar forskarna att låt gå ledarskapet bidrar till mobbning på så sätt 

att det genom att vara passivt tillåter medarbetare att mobba sina kollegor (Hoel, Glasø, 
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Hetland, Einarsen, & Cooper, 2010). Enligt Hemphill (2003) så är ett svagt samband r < 

.20, ett medelstarkt r .20-.30 och ett starkt r > .30. Att ledare förbiser mobbning, såsom en 

låt gå ledare sannolikt gör, sänder ut signaler att mobbning är acceptabelt, och bidrar på så 

sätt indirekt till det negativa beteendet (Skogstad et al., 2007).  

En stressad auktoritär ledare kan drabbas av raseriutbrott, vilket kan ses som hotfullt. 

Auktoritärt ledarskap och dess legitimitet beror på huruvida belöningar och bestraffningar 

utdelas godtyckligt eller som svar på normer om prestation. Bestraffningar som utdelas 

godtyckligt bedöms sannolikt som maktmissbruk av de underordnade. Således kan 

auktoritära ledare som utdelar bestraffningar helt godtyckligt eller som pga. stress blir 

aggressiva och hotfulla anses utöva mobbning (Atwater, Dionne, Camobreco, Avolio, & 

Lau, 1998).   

 

Sammanfattning 

  

Mobbning är ett stort problem inom organisationer idag och forskning har visat att 

mobbande beteenden i högre utsträckning utförs av individer med mörka personlighetsdrag 

(machiavellianism, narcissism och psykopati). Det finns emellertid en annan faktor vilken 

kan ha en avgörande roll vid mobbning; ledarskapet på arbetsplatsen. Ledaren har makt att 

förhindra mobbning eller bidra till att mobbning pågår genom att antingen ignorera 

mobbningen eller att själv utföra beteendet. 

 

Syfte och hypoteser 

 

Syftet med studien var att undersöka hur mörka personlighetsdrag samt ledarskapsstilar 

predicerar mobbning. Detta baserades på deltagares observationer av mobbning, 

personlighetsdrag och ledarstilar, på deras arbetsplatser. De mörka personlighetsdragen 

som avsågs var narcissism, machiavellianism och psykopati. Ledarstilarna var 

demokratiskt, låt gå och auktoritärt ledarskap. Hypoteserna var att: 

 
• Hypotes 1: mörka personlighetsdrag samt låt gå och auktoritärt ledarskap har 

ett positivt samband med observerad mobbning 

• Hypotes 2: demokratiskt ledarskap har ett negativt samband med observerad 

mobbning.  
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Metod 

Avgränsningar 

 

Föreliggande studie fokuserade enbart på personligheten hos mobbaren, samt det aktuella 

ledarskapet i den arbetsgrupp där mobbningen förekommit. Mobbning på arbetsplatser kan 

exempelvis också undersöka offret och dess sociala ställning samt personlighet. 

Arbetsvillkoren och den fysiska samt psykosociala arbetsmiljön kan också tänkas vara 

intressant i sammanhanget. En avgränsning var emellertid nödvändig eftersom tiden inte 

fanns till att undersöka alltför många faktorer. 

 

Undersökningsdeltagare 

 

Av de ursprungliga 100 deltagarna föll 1 respondent bort eftersom denne inte tillhörde 

målgruppen. 8 föll bort på grund av för många (1/2) obesvarade frågor. De kvarvarande 91 

bestod av 62 kvinnor, 27 män, 1 annat och 1 som inte besvarade frågan om kön. 

Åldersspannet var 20-73 år. De flesta var mellan 20 till 35 år gamla och medelvärdet var 

40 år. 

 

Procedur 

 

Enkäten som skapades genom programmet Google docs publicerades efter färdigställande 

på Facebook och Linkedin. Ett bekvämlighetsurval applicerades därmed, vilket är att 

deltagarna utgörs av respondenter som är lätta att komma i kontakt med (Bryman, 2011). 

Vidare så applicerades även ett snöbollsurval, genom att spridning av länken till enkäten 

uppmuntrades när den publicerades på Facebook och Linkedin.  

Etiska överväganden. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav om konfidentialitet, 

frivillighet, anonymitet och integritet (Vetenskapsrådet, 2002), har uppfyllts genom det 

följebrev som deltagarna fick ta del av i samband med enkäten. Där fanns information om 

hur deltagandet i studien går till, syftet med studien, information om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Det framgick också 

att enkätsvaren endast kommer att användas till föreliggande studie och att insamlad 

information kommer att behandlas konfidentiellt, samt förvaras på en säker plats.  
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Instrument 

 

Eftersom det som skulle mätas var deltagares uppfattningar om mobbning så var det viktigt 

att enkätens frågor var ställda utifrån perspektivet av en observatör. Då de ursprungliga 

instrumentens frågeställningar inte var formulerade på sådant sätt togs därför beslutet att 

modifiera frågeformuleringarna. Frågor modifierades därför utifrån de tidigare validerade 

instrumenten; Olweus (1993) Bully/Victim Questionnaire, Paulhus och Jones (2011) 

SD3.1.1 och Northouse (2011) Leadership styles questionnaire. Exempel på en fråga som 

mätte observerad mobbning (se bilaga 2) är “I vilken utsträckning har du sett eller hört 

någon bli elakt tilltalad, gjord narr av, eller blivit retad på ett elakt sätt? Exempel på frågor 

som mäter mobbarens respektive ledarens mörka personlighetsdrag är; “Håller reda på 

information som går att använda emot människor senare” och “Ledaren gillar att 

manipulera andra för att få sin vilja fram”, och leadership styles “Ledaren delar inte sina 

hemligheter med någon”. De 15 frågorna som mätte mobbarens personlighet utifrån 

femfaktors-modellen och Johnson (2014)s IPIP-NEO-30, uteslöts från analysen eftersom 

de föreföll minst relevanta för studien och den skulle bli alltför bred och omfattande att 

analysera. 
 

Reliabilitet & Validitet 

 

Validitet handlar om att enkätfrågorna ska mäta det som de har för avsikt att mäta (Bryman, 

2011). Extern validitet är huruvida undersökningsresultaten kan generaliseras till 

populationen eller till andra kontexter. För att kunna generalisera så måste ett 

sannolikhetsurval ha skett (Bryman, 2011). För att försäkra mig om enkätens validitet 

genomfördes en pilotstudie med 15 personer. För att kontrollera reliabiliteten, huruvida jag 

mätt det jag haft för avsikt att mäta tillförlitligt, analyserades enkätfrågorna med hjälp av 

Cronbachs alfa, vilket är ett mått på intern reliabilitet. Den skala (låt gå ledarskap hos 

ledaren) som inte nådde upp till tillfredsställande Cronbachs alfa värden bedömdes istället 

utefter genomsnittlig inter-item korrelation.  

Item 28 och 17 uteslöts från skalan ledarens psykopati eftersom den inte nådde upp 

till en tillfredsställande nivå på genomsnittlig inter item korrelation då alla items var med. 
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Vidare så valdes även item 3 och 5 som mätte observerad mobbning bort eftersom dessa 

uppvisade liten varians. Detta ledde till att ett flertal skalor kom att innehålla få items (< 

10) eller endast 1 item. Konrath, Meier & Bushman (2014) hävdar att psykologiska 

mätningar kan fungera bra också då bara ett item används, då validiteten ändå är fortsatt 

god, trots att reliabiliteten försämrats (Yarkoni, 2010). I föreliggande studie var frågan om 

huruvida en observatör har förmågan att uppfatta personligheten hos en annan individ 

relevant.  

I en metastudie av Connolly, Kavanagh och Viswesvaran (2007) undersöktes 

observatörers förmåga att bedöma personlighetsdrag utifrån femfaktorsmodellen, vilket 

mäter personlighetsdragen öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion, välvillighet och 

neuroticism (John, Naumann, & Soto, 2008). I studien jämfördes självrapporter med 

observatörers rapporteringar. Resultaten visade hög överensstämmelse mellan 

observatörers rapportering av personlighetsdrag och självrapporter. Även Olweus (1978) 

menar att metoden att mäta mobbning genom extern observation kan anses tillförlitlig och 

tillhandahålla likvärdiga svar som vid självrapportering. En faktor som kan ha påverkan på 

resultatet vid studier av mobbning är att människor har en benägenhet att bagatellisera eller 

förneka förtryck, som en strategi för att överleva i miljön där förtrycket pågår (Randall, 

1992).  
 

Resultat 

 

Tabell 1 utgör en sammanfattning av observerad mobbning hos 91 svarande, och redovisar 

fördelningen av samtliga svar på enkätens 5 frågor som mäter observerad mobbning. 32% 

svarade har aldrig hänt, 34% har hänt någon gång, 22% har hänt några gånger, 10% händer 

ofta och slutligen svarade 2% händer hela tiden. Enkätfrågorna syftar till att genom 

beteenden mäta förekomst av mobbning.  

 

 

 

 

Tabell 1.  

Observerad mobbning fördelat utefter svarsalternativ 
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Beskrivande statistik 
 

Tabell 2 visar statistik för studiens variabler, i form av medelvärde, standardavvikelse, 

Cronbachs alfa, genomsnittlig inter item korrelation, skewness och kurtosis. Variablerna 

mobbarens narcissism och låt gå ledarskap hade Cronbachs alfa värden som inte var 

tillfredsställande. Detta kan ha sin förklaring i att skalorna innehöll färre än 10 items 

(Pallant, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Beskrivande statistik 
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Oberoende variabel M SD a I S K 

Mobbaren        

 

 

 

 

 

Machiavellianism 9,38 3,39 .82 .62 -0,43 -0,65 

Psykopati  3,5 1,35   -1,05 0,18 

Narcissism  9,40 2,91 .68 .40 -0,72 0,15 

       

Ledaren       

Auktoritärt 8,71 3,19 .70 .45 -0,10 -0,71 

Demokratiskt 9,70 3,26 .82 .60 -0,15 -0,76 

Låt gå 9,24 3,73 .46 .23 -0,06 -0,16 

Machiavellianism 26,92 10,08 .92 .55 -0,26 -1,18 

Psykopati 14,83 6,00 .84 .46 0,12 -0,76 

Narcissism 20,39 5,67 .72 .25 -0,28 -0,55 

       

Mobbning 13,35 4,51 .83 .47 0,75 0,01 

Not. M = Medelvärde, SD = standardavvikelse, α = Cronbachs alfa, I = Inter-item correlation mean S = 

Skewness (snedhet), K = Kurtosis (toppighet). Skala (min-max)= Mobbarens machiavellianism,  

narcissism (3-15). Mobbarens psykopati (1-5). Ledarens machiavellianism (9-45), psykopati (7-31), 

narcissism (15-39). Ledarskapsstil (3-15). 

 

Samband mellan personlighet, ledarskapsstilar, och mobbning 

 

Resultat från tabell 3 visar på positiva samband mellan observerade mörka 

personlighetsdrag hos både ledaren och mobbaren och observerad mobbning. Positiva 

samband visas också hos de observerade ledarskapsstilarna, och observerad mobbning, 

undantaget demokratiskt ledarskap som har ett negativt samband.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 

Korrelationer mellan oberoende variabler och mobbning  
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 Mobbning 

Mobbaren 
 

 

Machiavellianism .56** 
Psykopati .51** 
Narcissism .41** 

  
Ledaren 
 

 

Auktoritärt .35** 
Demokratiskt -.22* 
Låt gå .25* 
Machiavellianism .49** 
Psykopati .40** 
Narcissism .48** 

 
Not* p<0,05,**p<0,01 

 

Regressionsanalyser för personlighet, ledarskapsstilar och mobbning 

 

Hur väl studiens oberoende variabler förklarar observerad mobbning undersöktes genom 

multipla regressionsanalyser, vilka presenteras i tabell 5. Den modell med tillhörande 

variabler som bäst förklarar observerad mobbning kan avgöras av modellens R² värde. Ju 

högre R² värde, desto bättre förklarar modellen (tabell 5) och dess oberoende variabler 

variationen i observerad mobbning. R² beskriver i detta sammanhang huruvida andelen av 

observerad mobbning kan förklaras av andelen av olika mörka personlighetsdrag och 

ledarstilar.  

Modell 1 (p <.001, F = 12.96) visar hur stor andel av variationen i observerad 

mobbning som kan förklaras av de oberoende variablerna (observerad machiavellianism, 

narcissism och psykopati hos mobbaren). Vidare så visar Modell 1 positiva samband 

mellan mobbarens psykopati respektive machiavellianism och observerad mobbning. 

Narcissism hade ett negativt samband med observerad mobbning. Sambandet mellan 

machiavellianism och observerad mobbning var signifikant. 

Modell 2 (p < .001, F = 7.04) visar hur stor andel av variationen i observerad 

mobbning som kan förklaras av de oberoende variablerna (mobbarens och ledarens 

observerade machiavellianism, narcissism och psykopati samt observerat demokratiskt, 

auktoritärt och låt gå ledarskap). I modell 2 uppvisas positiva samband mellan mobbarens 

machiavellianism och psykopati med observerad mobbning. Positiva samband visas också 
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mellan ledarens låt gå ledarskap, machiavellianism och narcissism med observerad 

mobbning. Negativa samband visades hos mobbarens observerade narcissism och ledarens 

observerade psykopati samt demokratiska och auktoritära ledarskap. Mobbarens 

machiavellianism och psykopati samt ledarens demokratiska ledarskap hade statistiskt 

signifikanta samband med observerad mobbning, där machiavellianismen och psykopati 

hade positiva samband och demokratiskt ledarskap hade ett negativt samband med 

mobbning.  

Skillnaden mellan modell 1 och 2 är att då den första enbart bestod av och förklarar 

mobbarens mörka personlighetsdrag, så bestod modell 2 även av ledarens ledarstil och 

mörka personlighetsdrag. Vidare så innebär skillnaden mellan modell 1 och 2 att den 

senare, förklarar 8% mer av variationen i observerad mobbning och därför kan sägas bättre 

förklara observerad mobbning. Regressionsmodellerna var statistiskt signifikanta, det var 

dock inte flera av de oberoende variablerna. Schönbrodt och Perugini (2013) menar att 

signifikans hos oberoende variabler kan påverkas av deltagarantalet, ju större urval desto 

mer sannolikt är det att få signifikanta resultat.  

Ingen heteroscedasticitet förekom i studiens modeller och variablerna var linjära samt 

normaldistribuerade. Däremot kan multikollinearitet för modellerna diskuteras (VIF = 

1,60-.4,73, tolerans = .21-.63). Multikollinearitet eller när oberoende variabler är högt 

korrelerade med varandra, kan ses som ett problem eftersom det kan vara svårt att hålla 

isär variablernas effekter på den beroende variabeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 

Resultat från multipla regressionsanalyser med observerad mobbning som beroende 
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variabel 
 
Nr 

  
    Oberoende  
    variabler     

 
Beta 

 
Adjusted R² 

 
1 

 
Mobbaren 

 
Machiavell- 
ianism 
 

 
.43* 

 
.29 

 

  Nacissism -.07 
 

 

  Psykopati .22 
 

 

2 Mobbaren Machiavell- 
ianism 

.35* .37 
 
 

  Narcissism 
 

-.20  

  Psykopati 
 

.31*  

  Ledaren Demokratisk 
 

-.28*  

  Låt gå 
 

.17  

  Auktoritär 
 

-.20  

  Machiavell- 
ianism  
 

.07  

  Narcissism .25 
 

 

 Psykopati -.01  

Not * p<0,05.  
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Studien ämnade undersöka hur mörka personlighetsdrag samt ledarskapsstilar predicerar 

mobbning, baserat på deltagares observationer av mobbning på deras arbetsplatser. 

Analyserna har bekräftat hypoteserna om att observerade mörka personlighetsdrag, låt gå 

och auktoritärt ledarskap har positiva samband med observerad mobbning, samt att 

observerat demokratiskt ledarskap har ett negativt samband med observerad mobbning. 

Studiens syfte har besvarats genom att analyser har visat att både observerade mörka 

personlighetsdrag (ledarens och mobbarens) och observerade ledarstilar predicerar 

mobbning.  

Det viktigaste resultatet (Tabell 5) var att ledarens ledarstil och mörka 

personlighetsdrag förklarar 8% mer av variansen i observerad mobbning, än vad enbart 

mobbarens mörka personlighetsdrag gör. Ett annat resultat var de positiva och enligt 

Hemphill (2003) starka sambanden som visades mellan observerade mörka 

personlighetsdrag och observerad mobbning. Vidare så presenterades resultatet att 

observerat låt gå samt auktoritärt ledarskap hade positiva moderata samband med 

observerad mobbning. Till sist så visades också observerat demokratiskt ledarskap ha ett 

moderat negativt samband med observerad mobbning. Detta antyder alltså att demokratiskt 

ledarskap förefaller ha en skyddande effekt när det gäller förekomsten av mobbning på 

arbetet.  

 

Tidigare forskning 

 

Resultaten relaterar till tidigare forskning som visat att låt gå, samt auktoritärt ledarskap 

har ett positivt samband med mobbning och att demokratiskt ledarskap har ett negativt 

samband med mobbning (Hoel et al., 2010).  

Forskare har konstaterat signifikanta positiva interkorrelationer mellan de mörka 

personlighetsdragen (Furnham et al., 2013). Varför forskarna menar att samtliga mörka 

personlighetsdrag kan anses som synonyma. Vidare så visade studiens analyser tendenser 

till multikollinearitet- starka korrelationer mellan oberoende variabler. Det är därmed 

sannolikt att de starka korrelationerna är mellan de mörka personlighetsdragen.  

Samtliga mörka personlighetsdrag i föreliggande studie kan därför anses ha samband med 

observerad mobbning. Utifrån teori och forskning framgår att mörka personlighetsdrag står 

i motsats till demokratiskt ledarskap (machiavellianism, narcissism och psykopati). Då den 
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demokratiska ledaren bryr sig om gruppen och individerna (Granberg, 2016) och erbjuder 

hjälp till den som behöver (Lewin, Lippitt, & White, 1939) så är mörka personlighetstyper 

egoistiska och gör mestadels saker för egen vinning (Romanowska et al., 2013). Däremot 

så är det tänkbart att ledare som är auktoritära också kan ha mörka personlighetsdrag 

eftersom ledarstilen och de mörka personlighetsdragen har mycket gemensamt. De mörka 

personlighetsdragen vill exempelvis ha makt (Kajonius et al., 2015), vilket även kan 

stämma in på den auktoritära ledaren då denne vill styra och kontrollera på arbetsplatsen 

(Blake et al., 1991).  

Vidare så är auktoritära ledare dominanta (Blake et al., 1991). vilket också psykopater 

är (Paulhus & Williams, 2002). De gemensamma nämnarna kan vara orsak till 

multikollienaritet även mellan auktoritärt ledarskap och de mörka personlighetsdragen. 

Multikollineariteten kan ha påverkat sambandet mellan auktoritärt ledarskap och 

mobbning, till att bli negativt i regressionsanalyserna. Tidigare studier har tvärtom visat på 

ett positivt samband mellan det auktoritära ledarskapet och mobbning (Hoel et al., 2010). 

Men Hoel et al., (2010) forskning om auktoritärt ledarskap har dock inte simultant 

undersökt mörka personlighetsdrag. Varvid det är rimligt att fastslå att sambandet 

egentligen är positivt. Därför kan auktoritärt ledarskap, i likhet med låt gå ledarskap i 

föreliggande studie anses ha ett positivt samband med mobbning. 

 

Slutsatser 

 

Inom föreliggande studie drar jag slutsatsen att ledaren utifrån observatörers uppfattningar 

har en avgörande roll när det gäller mobbning på arbetsplatsen. Vidare så ansåg studiens 

deltagare att de individer som mobbar andra har högre nivåer av mörka personlighetsdrag 

(narcissism, machiavellianism och psykopati). Den typ av ledare som tillåter att mobbning 

får pågå är enligt studiens deltagare låt gå ledaren, den auktoritära ledaren och ledaren med 

hög andel mörka personlighetsdrag. De två senare innebär utifrån tidigare forskning 

troligen att ledaren själv utövar mobbning mot medarbetare. Demokratiskt ledarskap är den 

ledarstil som inte tillåter mobbning på arbetsplatsen. Att det demokratiska ledarskapet kan 

skydda medarbetare från att bli utsatta för mobbning på arbetsplatsen kan bidra till 

förståelsen av hur mobbning på arbetsplatser kan undvikas. 

Studiens begränsningar  
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En begränsning med studien är att enkäten publicerades på sociala medier och därför kan 

tänkas ha besvarats av en homogen grupp. Detta kan tänkas ha påverkat resultatet. Om 

urvalet istället varit slumpmässigt så skulle resultatet också varit mer tillförlitligt och 

studiens resultat hade kunnat generaliseras till en större population (Bryman, 2011). Att 

instrumentens ursprungliga enkätfrågor ändrats gör att studiens resultat inte går att jämföra 

med andra studier. Vidare så skulle det ha varit bra med fler enkätfrågor på varje index, 

kanske minst 10 frågor. Då skulle troligtvis inga skalor ha saknat Cronbachs alfa värden.  

En annan aspekt är att deltagarens personlighet kunde kontrollerats för att kunna se 

huruvida deltagaren influerades av den när frågorna besvarades. Randall (1992) menar 

dock att människor har en benägenhet att bagatellisera eller förneka förtryck, som en 

strategi för att överleva i miljön där förtrycket pågår (Randall, 1992). Detta skulle kunna 

innebära att föreliggande studies resultat i form av andel observerad mobbning är lågt 

räknad i förhållande till verkligheten. 

Även om nackdelar med studien har presenterats så vill jag framhålla att resultaten 

ändå är relevanta med tanke på de presenterade effektstorlekarna. Flera av studiens 

oberoende variabler låg enligt Hemphill (2003) på en medelstark nivå och några hade 

starka värden. Vidare så menar Konrath, Meier & Bushman (2014) att psykologiska 

mätningar kan fungera bra också då bara ett item används, då validiteten ändå är fortsatt 

god, trots att reliabiliteten försämrats (Yarkoni, 2010). 

 

Instrument och deltagare 

 

Studiens deltagare fick besvara frågorna utifrån rollen som observatörer och 

arbetskollegor. Det kan diskuteras huruvida de kan sägas ha förmågan att korrekt bedöma 

personligheten hos sina arbetskollegor och ledare. Valet att göra mätningarna utifrån en 

observatörs uppfattningar gjordes då alternativet, som var självrapportering skulle ha 

kunnat riskera den interna validiteten och ha givit felaktiga svar eftersom den som hade 

mobbat kanske inte ville erkänna detta. Den som utsatts kanske skulle ha svarat nekande 

eftersom denne ex. inte förstår innebörden av det som den utsatts för.  

Olweus (1978) menar att metoden att mäta mobbning genom extern observation kan 

anses tillförlitlig och tillhandahålla likvärdiga svar som vid självrapportering. Connolly, 
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Kavanagh och Viswesvaran (2007) metastudie visade på en stark överensstämmelse mellan 

självrapporter och observatörers rapportering av personlighetsdrag utifrån 

femfaktorsmodellen, vilket mäter personlighetsdragen öppenhet, samvetsgrannhet, 

extroversion, välvillighet och neuroticism (John, Naumann, & Soto, 2008). Föreliggande 

studie mätte inte personlighetsdrag utifrån femfaktorsmodellen, utan undersökte istället 

mörka personlighetsdrag (narcissism, machiavellianism och psykopati). Det kan dock vara 

möjligt att principen, att kunna mäta personlighetsdrag utifrån observatörers uppfattningar, 

är densamma oavsett vilka personlighetsdrag som mäts. Varför det kan tänkas att även 

föreliggande studies deltagare har kunnat, utifrån sin roll som arbetskollegor, bedöma 

mörka personlighetsdrag bland kollegor och ledare på arbetsplatsen. 

Emellertid så kan några av studiens enkätfrågor, som mätte de mörka 

personlighetsdragen, ha varit svåra att ta ställning till eftersom de undersökte beteenden 

som individer med hög andel mörka personlighetsdrag kan tänkas dölja. Påståendet 

”ledaren njuter av att ha sex med personer hen knappt känner” var en av enkätfrågorna som 

avsåg att mäta personlighetsdraget psykopati. Jag menar att arbetskollegor till en individ 

med hög andel psykopati mycket väl kan ha kännedom om sådana beteenden och intressen 

hos individen, eller att de i varje fall kan uttala sig om huruvida sådana beteenden är 

sannolika för individen i fråga. Detta eftersom en psykopat gärna skryter om sina bedrifter 

(O’Boyle et al., 2012) och därför kan tänkas ha berättat om sexuella möten. Vidare så är 

de gränslösa och har liten kontroll över sitt eget beteende (Tokarev, Phillips, Hughes, & 

Irwing, 2017).  

Forskarna Hare och Neumann (2008) menar att den bristande beteendekontrollen och 

omtanken om andra får psykopater att överträda sociala regler. Detta kan förklara varför 

de pratar om sådant som man normalt inte pratar om med arbetskollegor. Även om 

individen inte har pratat om detta så kan det ändå tänkas att arbetskollegan känner till 

huruvida individen tenderar att söka njutning (Kajonius, Persson, & Jonason, 2015) samt 

spänning (Paulhus & Williams, 2002) och därför sannolikt även kan tänkas ha sexuella 

möten med personer som denne knappt känner. Resonemanget kan tänkas validera 

metoden att utgå ifrån observatörers uppfattningar samt de enkätfrågor som använts för att 

mäta de mörka personlighetsdragen.  

Det bör ändå poängteras att studiens resultat utgörs av just deltagarnas uppfattningar 

om arbetskollegor och ledare, varför uppfattningarna inte ska misstas för sanningar. Skulle 
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studien göras på nytt så skulle ett optimalt genomförande utgöras av ett deltagarurval från 

ett fåtal arbetsplatser. Mätningarna kunde utgöras av både självskattningar och 

observatörers skattningar. På så sätt kunde en individs självskattade andel mörka 

personlighetsdrag jämföras med observatörers skattningar av individens andel av mörka 

personlighetsdrag. Om flera observatörer skulle beskriva en individ på likvärdigt sätt så 

skulle också resultatet bli mer tillförlitligt, även om individen i fråga inte skulle rapportera 

sig själv på sådant sätt som går i linje med observatörernas rapporter. 

 

Referenser 

 
Atwater, L. E., Dionne, S. D., Camobreco, J. F., Avolio, B. J., & Lau, A. (1998). Individual 

attributes and leadership style: predicting the use of punishment and its effects, Journal of 
Organizational Behavior, 19, 559–576.  

Baughman, H. M., Dearing, S., Giammarco, E. A., & Verno, P. A. (2011). Relationships between 
bullying behaviours and the Dark Triad: A study with adults. Personality and Individual 
Differences, 52, 571–575.  

Blake, R., & McCanse, A. (1991). Gridmetoden, värderingar och ledarskapsdiagnoser. Liber 
Ekonomi: Malmö.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.   
Connolly, J. J., Kavanagh, E. J., & Viswesvaran, C. (2007). The convergent validity between self 

and observer ratings of personality: a meta-analytic review. International journal of 
selection and assessment, 15(1). 110-117. 

Einarsen, S., & Skogstad, A. (1996) Bullying at work: Epidemiological findings in public and 
private organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2, 185-
201, doi: 10.1080/13594329608414854. 

Einarsen, S. (2005). The nature, causes and consequences of bullying at work: The Norwegian 
experience. Les Amis de PISTES, 7(3), 1481-9384. doi:10.4000/pistes.3156 

Furnham, A., Richards, S. C., & Paulhus, D. L. (2013). The Dark Triad of personality: A 10 year 
review. Social and Personality Psychology Compass, 7(3), 199-216.  

Namie, G. (2017). 2017 Workplace Bullying Survey U.S. Workplace Bullying Survey. Work- place 
Bullying Institute. Hämtad från http://workplacebullying.org/multi/pdf/2017/ 2017-WBI-
US-Survey.pdf 

Granberg, O. (2016). Ledarskap och organisation: i en föränderlig värld. Studentlitteratur: Lund 
Hemphill, J. F. (2003). Interpreting the magnitudes of correlation coefficients. American 

Psychologist, 58(1), 78-79. doi: 10.1037/0003-066X.58.1.78 
Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2008) Psychopathic traits in a large community sample: Links to 

violence, alcohol use and intelligence. Journal of consulting and clinical psychology, 
76(5). 

Hoel, H. L., Glasø, H., Hetland, J., Einarsen, S., & Cooper, C. L. (2010). ‘Leadership Styles as 
Predictors of Self-Reported and Observed Workplace Bullying’, British Journal of 
Management 21, 453–468. 

John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative big five trait 
taxonomy: History, measure-ment, and conceptual issues. In O. P. John, R. W. Robins, & 



 
 

21 

L.A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (3rd ed., pp. 114-158). 
New York: The Guilford Press. 

Johnson, J. A. (2014). Measuring thirty facets of the Five Factor Model with a 120-item public 
domain inventory: Development of the IPIP-NEO-120. Journal of Research in Personality, 
51, 78-89. 

Kajonius, P. J., Persson, B. N., & Jonason, P. K. (2015). Hedonism, achievement, and power: 
Universal values that characterize the Dark Triad. Personality and Individual Differences, 
77, 173-178. 

Konrath, S., Meier, B. P., & Bushman, B. J. (2014) Development and validation of the single item 
narcissism scale (SINS). PLoS ONE, 9, 1-15.  

Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally 
created “social climates”. The Journal of Social Psychology, 10, page 271- 299.  

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5, 
199-126.  

Northouse, P. G. (2011). Introduction to leadership- Concepts and practice. Western Michigan 
University: Sage Publications. 

O'Boyle, E. H., Jr., Forsyth, D. R., Banks, G. C., & McDaniel, M. A. (2012). A meta-analysis of 
the Dark Triad and work behavior: A social exchange perspective. Journal of Applied 
Psychology, 97(3), 557-579. 

Olweus, D. (1978) Aggression in the schools: Bullies and whipping boys. Washington, DC: 
Hemisphere, Wiley.  

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do.Cambridge, MA: 
Blackwell. doi 10.1080/02671522.2013.878375 

Pallant, J. (2010). SPSS - Survival manual. Sydney: Allen & Unwin 
Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, 

Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in personality, 36(6), 556-563. 
Paulhus, D. L., & Jones, D. N. (2011). Introducing a short measure of the Dark Triad. Poster 

presented at the meeting of the Society for Personality and Social Psychology, San 
Antonio.   

Pendleton, D., & Furnham, A. (2011). Leadership: All you need to know.  Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 

Persson, B. N., Kajonius, P. J., & Garcia, D. (2017). Revisiting the structure of the Short Dark 
Triad. Assessment, 1073191117701192. 

Randall, T. (1992). Abuse at work drains people, money, and medical workplace not immune. 
Journal of the American Medical Association, 267, 1439-1440. 

Romanowska, J., Larsson, G., & Theorell, T. (2013). Effects on leaders of an art-based leadership 
intervention. The Journal of Management Development, 32(9), 1004-1022. 

Schönbrodt, F. D., & Perugini, M. (2013). At what sample size do correlations stabilize? Journal 
of Research in Personality, 47, 609–612. 

Skogstad, A., Einarsen, S., Torsheim, T., Aasland, M. S., & Hetland, H. (2007). The destructive- 
ness of laissez‐faire leadership behavior. Journal of Occupational Health Psychology, 
12, 80–92. 

Tokarev, A., Phillips, A. R., Hughes, D. J., & Irwing, P. (2017). Leader Dark Traits, Workplace 
Bullying, and Employee Depression: Exploring Mediation and the Role of the Dark Core. 
Journal of abnormal psychology,126(7), 911–920. http://dx.doi.org/10.1037/abn0000299  

Vartia, M. (1996). The sources of bullying—Psychological work environment and organizational 
climate. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 203–205. 



 
 

22 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Yarkoni, T. (2010). The abbreviation of personality, or how to measure 200 personality scales with 
200 items. Journal of Research in Personality, 44(2), 180-198. 

Zapf, D., Einarsen, S. (2003). Individual antecedents of bullying : Victims and perpetrators. In S. 
Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C. L. Cooper (Eds.), Bullying and emotional abuse in the 
workplace. International perspectives in research and practice (s. 165-184), London, 
Taylor & Francis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
 

Följebrev 

 

Mitt namn är Helen och jag läser personalvetarprogrammet vid Högskolan väst i 

Trollhättan. Jag håller nu på med mitt examensarbete. Jag är tacksam om ni tar er tid att 

besvara denna enkät, för att på så sätt bidra till forskningen om mobbning i arbetslivet. Det 
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är frivilligt att delta i studien och du kan välja att avbryta din medverkan närsomhelst. Du 

behöver inte ange ditt namn eller annan personlig information. Dina svar kommer att 

behandlas konfidentiellt och de kommer enbart hanteras av mig, min handledare samt min 

examinator. Det är inte möjligt att identifiera enskilda personers svar. Enskilda svar 

kommer varken analyseras eller publiceras i studien. Den färdiga studien kommer att 

publiceras i Högskolan västs databas. Om du har några frågor så är du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. Är du intresserad av att se den färdiga rapporten så 

finns det en möjlighet att lämna din email-adress i slutet på enkäten. Detta är helt frivilligt 

och påverkar inte din anonymitet. 

 

Enkäten vänder sig till dig som är över 18 år och som har eller har haft ett avlönat arbete 

med kollegor och en arbetsledare/chef. Beräknad tidsåtgång är ca10 min. Tack för er tid 

och medverkan!  

 

 

Helen Svensson, helen.svensson.2@student.hv.se  

Handledare/ Supervisor: Petri Kajonius, petri.kajonius@hv.se  

Stort tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2  

Enkätfrågor 

 

Del 1. Mobbning 
 

Tänk på EN arbetsplats där du antingen arbetar nu, eller har arbetat de senaste FEM åren, 

där du har sett att mobbning har förekommit, och någon annan än du har utsatts. Frågorna 
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skall besvaras utifrån din roll som observatör. Läs varje fråga och bestäm hur ofta den 

beskrivna situationen har förekommit på den aktuella arbetsplatsen.  Om det är svårt att 

välja, ta det alternativ som du känner stämmer bäst. Om du aldrig har bevittnat mobbning 

på någon arbetsplats, svara "har aldrig hänt". Svarsalternativen är 1 (Har aldrig hänt)- 

5(Händer hela tiden). 

 

1. I vilken utsträckning har du sett eller hört någon bli elakt tilltalad, gjord narr av, 

eller blivit retad på ett elakt sätt? 

2. I vilken utsträckning har du sett eller upplevt att någon blivit hållen utanför saker, 

exkluderad från gruppen, eller ignorerad? 

3. I vilken utsträckning har du sett eller hört någon bli slagen, puttad eller 

inlåst/utelåst? 

4. I vilken utsträckning har du upplevt att falska rykten spridits om någon och/eller 

att någon/några försöker få en person att bli illa omtyckt? 

5. I vilken utsträckning har du upplevt att någon blivit tvingad eller hotad till att göra 

något som den  

inte ville göra? 

6. I vilken utsträckning har du sett eller hört någon bli kallad med elaka namn eller 

med kommentarer  

om dennes ras eller hudfärg? 

7. I vilken utsträckning har du sett eller hört någon bli kallad med elaka namn, 

kommentarer eller utsättas för gester med sexuella anspelningar? 

 
 

 

Del 2. Mobbaren 
 

Besvara utifrån vilket påstående som bäst stämmer in på den som utförde de mobbande beteendena i 

situationerna ovan. Om det var fler än en person, försök att besvara utifrån den person som du upplever 

har varit ansvarig för de flesta situationerna. Svarsalternativen är 1 (Stämmer inte alls)- 5(Stämmer helt). 

 

8. Håller reda på information som går att använda emot människor senare. 
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9. Insisterar på att få den respekt hen förtjänar. 

10. Är rädd för många saker. 

11. Har lätt för att få vänner. 

12. Tycker att de flesta människor går att manipulera. 

13. Fruktar det värsta 

14. Undviker människor 

15. Vill alltid avsluta det hen håller på med. 

16. Är kreativ 

17. Säger vad som helst för att få som hen vill. 

18. Kan vara elak mot andra. 

19. Gillar att lära känna viktiga personer. 

20. Känner sympati med de som har det sämre än sig själv. 

21. Gör bara så mycket som hen måste. 

22. Tycker att det är bäst att vänta på rätt tillfälle att ge igen på människor. 

23. Tycker alltid om att prata med människor. 

24. Tar sig tid till andra. 

25. Vet hur man får saker gjorda. 

26. Tror på betydelsen av konst. 

27. Blir lätt panikslagen 

28. Vill inte utsätta sig för risker. 

29. Har blivit jämförd med kända människor. 

30. Gillar att gå på museum 

31. Är likgiltig inför andras känslor. 

 

 

Del 3. Ledaren 
 

Tänk nu på den ledare/chef som hade ansvaret vid den tidpunkt då mobbningen utspelade sig.  

Har det varit flera olika ledare/chefer, svara då utifrån den som du upplever, har arbetat då flest  

situationer utspelat sig. Vilka åsikter tror du att ledaren har, respektive vilka påståenden tycker du  

stämmer in på ledaren? Om du aldrig har bevittnat mobbning, besvara nedan frågor utifrån din  

nuvarande arbetsplats och ledaren där. Svarsalternativen är 1 (Stämmer inte alls)- 5(Stämmer helt). 
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32. I komplexa situationer får ledare låta personalen lösa problemen själva. 

33. Ledaren väntar på rätt tillfälle att ge igen på någon. 

34. Ledaren har blivit jämförd med kända människor. 

35. Ledaren anser sig vara en ordinär person. 

36. Ledaren anser att människor i grunden är kompetenta och om de tilldelas en uppgift så gör de ett 

bra jobb. 

37. Ledaren anser att effektivt ledarskap innebär att ge order och klargöra tillvägagångssätt. 

38. Personalen får bedöma sina egna prestationer. 

39. Ledaren säger vad som helst för att få som hen vill. 

40. Ledaren insisterar på att få den respekt hen förtjänar. 

41. Ledaren anser att personalen vill vara en del av beslutsfattande-processen. 

42. Ledaren gillar att hämnas på auktoriteter. 

43. Ledaren undviker farliga situationer. 

44. Ledaren vet att den kan vara elak mot andra. 

45. Ledaren får människor att ångra att de bråkat med hen. 

46. Du har hört att ledaren har kommit i klammeri med rättsväsendet. 

47. Ledaren njuter av att ha sex med personer hen knappt känner. 

48. Ledaren delar inte sina hemligheter med någon. 

49. Ledaren gillar att manipulera andra för att få sin vilja fram. 

50. Ledaren gör vad som helst för att få de viktiga människorna på sin sida. 

51. Ledaren undviker att hamna i konflikt med någon, eftersom de kan vara användbara i framtiden. 

52. Ledaren håller koll på saker som hen senare kan använda mot andra människor. 

53. Personalen får övervakas noga, annars kommer de inte att göra sitt jobb. 

54. Ledaren tycker att det finns saker man bör dölja för andra, eftersom de inte behöver veta. 

55. Ledaren har planer som ger just hen fördelar och inte någon annan. 

56. Ledaren anser att de flesta människor går att manipulera. 

57. Ledaren anser att anställda måste ges belöningar eller bestraffningar för att motiveras till att uppnå 

organisationens mål. 

58. Ledaren vill vägleda utan påtryckningar, eftersom det är nyckeln till bra ledarskap. 

59. Ledaren anser att det är bäst att lämna personalen ifred. 

60. Ledaren tror att andra ser hen som en naturlig ledare. 
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61. Ledaren avskyr att vara den som är i uppmärksamhetens mittpunkt. 

62. Ledaren tror att gruppaktiviteter blir tråkiga om inte hen deltar. 

63. Ledaren vet att hen är speciell, eftersom alla hela tiden talar om det för hen. 

64. Ledaren gillar att lära känna viktiga personer. 

65. Ledaren känner sig bortgjord när någon ger hen en komplimang. 

 
Skalornas uppdelning  
Del 1. Mobbning.  

Observerad mobbning 1,2,4,6,7. 

Del 2. Mobbaren.  

Machiavellanism- 8, 12, 22. 

Narcissism- 9,29,19. 

Psykopati- 18. 

Del 3. Ledaren. 

Auktoritärt:53,57,37. 

Demokratiskt:41,58,36. 

Laissez-faire 32,59,38. 

Dark Triad: Machiavellanism- 33,48,49,50,51,52,54,55,56. 

Narcissism- 34, (R)35, 40,60,62, 63,64. 

Psykopati-39,42,44,45,46,47. 

Strukna frågor 

Del 2. Mobbaren.  

Neuroticism- 10,27,13. 

Extraversion- 11,(R)14, 23. 

Openness- 16,30,26. 

Agreeableness- 24,(R)31,20. 

Conscientiousness-15,(R) 21,25. 

Psykopati- 17, (R)28. 

Ledaren 

Narcissism- (R)61, (R)65. 

Psykopati- (R)43. 
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Observerad mobbning 3, 5. 

(R)= Frågor som skall vändas  
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