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Välmående bland ledare kan förutsägas av (o)välvillig personlighet 
Med hjälp av personlighetstester och genom att känna till individers personlighet har 
forskning visat att man i viss mån kan förutsäga beteende och upplevd mental hälsa. 
Föreliggande studie syftade till att undersöka om och hur personlighetsdraget 
agreeableness (svenskans välvillighet) samverkar med upplevt välmående hos 
personer med en ledarroll. I en ledarroll förväntas personen kunna hantera 
beslutsfattande och konfrontationer. Furnham, Richards och Paulhus (2013) menar 
att Dark Triad, socialt avvikande personlighetsdrag, är en förlängning av 
agreeableness. Därför användes Dark Triad i studien och även för att eventuellt finna 
ytterligare samband med välmående i rollen som ledare. Mätinstrument som 
användes var IPIP-NEO-120 (α=.87) utifrån Big Five teorin vilken är den vanligaste 
teorin bland forskning om personlighet. För att mäta Dark Triad användes Dirty 
Dozen (α=.86). För att mäta välmående användes GHQ-12 (General Health 
Questionnaire) (α=.87). Studien utfördes med en online-enkät som besvarades av 
respondenter som har eller har haft en ledarposition (N=99). Respondenternas ålder 
varierade mellan 25-67, könsfördelningen var 54% män och 46% kvinnor. 
Insignifikanta resultat återfanns mellan agreeableness och upplevt välmående. 
Signifikanta resultat återfanns mellan Dark Triad och upplevt välmående (r=.22*) 
vilket vidare kan tolkas som att personer tenderar att må bättre om de besitter socialt 
avvikande personlighetsdrag. En rimlig slutsats av resultatet är därmed att det inte 
går att predicera hur välmående upplevs hos personer med en ledarroll med hjälp av 
agreeableness, dock i viss mån med hjälp av Dark Triad.  

 

Nyckelord: Personlighet, Big Five, Dark Triad, agreeableness, ledarskap, 
välmående, GHQ-12 

 

Well-being among leaders may be predicted by (deviant) personality 
With the help of personality tests and by knowing the individual's personality, 
research has shown that it’s possible to predict behavior and perceived mental health 
to some extent. The present study aimed to examine whether and how the personality 
trait agreeableness relates to perceived well-being among leaders. Furnham, 
Richards and Paulhus (2013) argue that Dark Triad, socially deviant personality 
traits, is an extension of agreeableness. Therefore Dark Triad was used in this study 
and in order to possibly obtain more connections for perceived well-being. 
Instruments used were IPIP-NEO-120 (α=.87), based on the Big Five theory, the 
most common theory among personality research. To measure Dark Triad traits 
Dirty Dozen (α=.86) was used. To measure well-being GHQ-12 (General Health 
Questionnaire) (α=.87) was used. The study was conducted by an online survey that 
was answered by respondents who have or have had a leader position (N=99). 
Respondents age ranged from 25-67, the gender distribution was 54% male and 46% 
female. Insignificant results were found between agreeableness and perceived well-
being. Significant results were found between Dark Triad and perceived well-being 
(r=.22*), which is further interpreted to mean that people tend to feel better if they 
possess deviant personality traits, and particularly narcissism. A reasonable 
conclusion from the study is that it’s not possible, based on our sample, to predict 
how well-being is perceived in the role of leader with agreeableness but to some 
extent with the help of Dark Triad. 
 
Keywords:  Personality, Big Five, Dark Triad, agreeableness, management role, 
well-being, GHQ-12 
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_____________________________ 
Vi gick in med skräckblandad förtjusning inför uppsatsen med farhågor om att en tuff och 
jobbig period väntade. Men tack vare en kvick start, ett intressant ämne och bra planering har 
arbetet flutit på och varit roligt att genomföra. Vi vill rikta ett stort tack för vägledning och 
värdefulla kommentarer, till vår handledare Doc. Petri Kajonius, vi är tacksamma för det stora 
intresset som funnits för vår uppsats, det har motiverat och hjälpt oss hela vägen. Vi vill även 
tacka var och en som tog sig tid och hjälpte oss med att besvara och sprida vår enkät, detta 
uppskattar vi enormt mycket.  
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Välmående i arbetslivet är ett aktuellt och omtalat ämne och det läggs stor vikt vid hur viktigt 
ett fungerande ledarskap är för medarbetarnas välmående (AFS 2015:4). Man bör inte glömma 
bort att en ledare även är en medarbetare som också behöver må bra i sin arbetsroll. Kan det 
vara så att det finns en personlighetstyp som bättre klarar av de förväntningar som ställs på en 
ledare och därför också mår bättre i rollen? Relationen mellan personlighet och ledarskap är ett 
välstuderat område och materialet som återfinns gällande ämnet är rikligt (Se bland annat Bono 
& Judge, 2002, 2004; Johnson, Vernon, Harris & Jang, 2004 & Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 
2002). Föreliggande studie undersöker om personlighetsdraget agreeableness har samband med 
upplevt välmående i rollen som ledare. Författarna har valt att avgränsa uppsatsen till att enbart 
undersöka om personlighetsdraget agreeableness kan förutsäga hur ledare upplever deras 
välmående i rollen som ledare, samt om Dark Triad  har samband med det upplevda välmåendet.  

Med hjälp av att testa personlighet och på så vis ha kännedom kring personlighet kan man 
i viss mån förutsäga en individs beteende (Paunonen, 2003). Tidigare studier visar även att man 
i viss mån kan förutsäga upplevd mental hälsa och press i sin arbetsroll utifrån personlighet 
(Benoliel & Somech, 2010 & Steel, Schmidt & Shultz, 2008). Inom personlighetsforskning är 
femfaktorteorin Big Five den mest använda och beforskade (Gosling, Rentfrow & Swan, 2003). 
Teorin behandlar fem grundläggande personlighetsdrag vilka är openness to experience, 
conscientiousness, agreeableness, extraversion och neuroticism. Till teorin har flertalet 
personlighetstest utvecklats, till exempel NEO-PI-R och IPIP-NEO (se Costa & McCrae, 1992 
& Goldberg, 1999). Vid genomgång av tidigare forskning kring personlighet och ledarskap 
generellt uppmärksammades att det inte återfinns lika mycket forskning och kopplingar utfört 
på agreeableness bland ledare som det finns på resterande personlighetsdrag varpå intresset att 
vidare undersöka just dessa variabler väcktes. Jugde et al. (2002) utförde en metaanalys där 
samband mellan personlighetsdrag inom Big Five-teorin och ledarskap undersöktes. De 
undersökte ledarskap ur två aspekter, där ena aspekten behandlade vilka egenskaper som 
förknippas med ledare och den andra om i vilken grad en individ ses som en ledare i andras 
ögon (Judge et al., 2002). Det svagaste sambandet var mellan agreeableness och ledarskap 
(r=.08) jämfört med de övriga dragen (neuroticism r=.24, conscientiousness r=.28, extraversion 
r=.31, openness to experience r=.24). Furnham et al. (2013) menar att den alternativa 
personlighetsteorin Dark Triad är en förlängning av agreeableness, varför även Dark Triad togs 
in i denna studie med förhoppning om att med hjälp av det kunna hitta ytterligare samband 
mellan personlighet och upplevt välmående i rollen som ledare. Att Dark Triad ses som en 
förlängning av agreeableness innebär att personer som har extremt låga nivåer av agreeableness 
besitter egenskaper som kopplas till de personlighetsdrag som berörs i Dark Triad. I stycket 
nedan följer definitioner av de begrepp som studien behandlar.   

Begreppet välmående kan uppfattas som ett brett begrepp med olika innebörder. 
Definitionen av välmående har i denna studie avgränsats till subjektivt psykiskt välmående. 
Denna definition syftar till hur man upplever sin vardag och hur man själv upplever att man 
mår. Subjektivt välmående syftar till hur man uppfattar och känner inför sitt liv. Psykiskt 
välmående innefattar självkänsla och känsla av kontroll över sin omgivning (Bobowik, Basabe, 
Páez, Jiménez & Bilbao, 2011). Ytterligare delar som innefattas i psykiskt välmående är även 
koncentrationsförmåga, om man upplever ångest, hur man uppfattar sitt självförtroende och hur 
man uppfattar sin lycka. Tabell 3 visar hur studien undersöker detta.  

Chefer och ledare kan ses som två olika roller med olika innebörder. I denna studie 
används uttrycket ledare och syftar till de som har en ledande och beslutsfattande position på 
sin arbetsplats. Skillnader mellan uttrycken beskrivs kortfattat som att chefskap är en position 
och den yrkesmässiga rollen utgår från att chefen försöker uppnå så bra resultat som möjligt 
och styr sina medarbetare. Rollen som ledare handlar mer om relationer och att få motiverade 
medarbetare där rollen innefattar egenskaper som vägledande och coachande (Chefskap.se, 
2016). Skillnader mellan begreppen kommer dock inte beröras i större grad än så. Gemensamt 

  
4 



 

för de som ingår i studien är att de har eller har haft en roll som ledare eller chef. Någon hänsyn 
till specifika former av chefs-/ledarskap har inte tagits.  

Personlighet kan definieras på en mängd olika sätt med hjälp av olika teorier. Briley och 
Tucker-Drob (2014) har visat att personligheten blir mer stabil ju äldre individen blir. 
Resonemanget utvecklas vidare med att barns personlighet tenderar att ändras av både genetiska 
och miljömässiga skäl och ju äldre individen blir desto mer stabil tenderar personligheten bli. 
Personlighet beskrivs sammanfattningsvis som  en individs karaktäristiska och återkommande 
beteenden, känslor och sätt att tänka (Briley & Tucker-Drob, 2014 & Personlighet, 2014, 22 
oktober).  

Agreeableness (Big Five)  
 
Teorin Big Five är ett sätt att beskriva personlighet, vilken innefattar fem övergripande 
personlighetsdrag som är openness to experience, conscientiousness, extraversion, 
agreeableness och neuroticism. Av de fem personlighetsdragen i Big Five är det enbart 
extraversion och agreeableness som handlar om interaktionen med andra (Judge et al., 2002; 
Romanowska et al., 2013). Denna studie berör enbart agreeableness därför redovisas enbart det 
draget hädanefter.  

Till svenska översätts agreeableness till “välvillighet/vänlighet”, i denna studie kommer 
uttrycket agreeableness att användas. Agreeableness är det personlighetsdrag som syftar till det 
sociala samspelet med sin omgivning (Romanowska et al., 2013). Egenskaper som förknippas 
med en hög agreeableness är medkänsla, samarbete, lojalitet och ärlighet. Som 
personlighetsdrag påvisas tendensen att vara omtänksam, tillitsfull, tillmötesgående och vänlig 
(Judge et al., 2002). En hög agreeableness i rollen som ledare kan uttryckas genom att visa 
omtanke gentemot sina medarbetares behov och även utvecklingsbehov. De är också noga med 
att visa uppskattning och belöna detta på ett passande sätt (Bono & Judge, 2004). Personer med 
en hög agreeableness kan även anses vara ömsinta, godtrogna och kan ha en tendens till att följa 
mer än att leda (Georgellis & Sankae, 2016). Personer med en låg agreeableness tenderar att 
vara misstänksamma och skeptiska, känslomässigt tenderar de att vara känslokalla och 
osympatiska. Ytterligare typiska beteenden att de är envisa, oförskämda och kan ha svårt att 
samarbeta (McCrae & Costa, 1987).  

Fasetterna i agreeableness är trust, morality, altruism, cooperation, modesty och sympathy 
(Johnson, 2014). En hög nivå av trust, på svenska tillit, innebär att du ser det goda i människor 
och tror att de vill väl medan en person med en låg nivå istället är misstänksamma och inte litar 
på folk i sin omgivning (Johnson, 2014). En hög morality, på svenska moral, innebär ärlighet 
och lojalitet gentemot andra människor. Man har inget behov att förklä sina avsikter utan är 
ärlig och uppriktig till skillnad mot en person med lägre värden som inte ser problem i att förklä 
och försköna sanningen för att framställa sig själv i bättre dager. För en person med hög 
altruism, osjälviskhet på svenska, är det givande och berikande att hjälpa andra och då framför 
allt de som har det sämre ställt, medan de med en lägre altruism ser detta som belastande och 
onödigt. Personlighetsdraget cooperation, svenskans samarbete, innebär en benägenhet att 
kompromissa för att undvika konfrontationer. En person med hög cooperation åsidosätter ofta 
sina egna behov för andras. Tvärtom gäller för en person med en lägre nivå, de vill ha sin vilja 
igenom och är inte intresserade av att kompromissa eller ge vika för någon annans vilja eller 
behov. Med en hög modesty, på svenska blygsamhet, är man försiktig med att tro sig vara något 
utöver det vanliga och ogillar att skryta. En person som har låg modesty vill istället mer än 
gärna hävda sig själv och ser sig själv överlägsen andra, dessa personer kan uppfattas arroganta 
och inte särskilt ödmjuka. Sympathy, svenskans sympati, karaktäriseras av att visa medkänsla, 
personer med en hög sympathy är medmänskliga och ömsinta medan personer med låg 
sympathy inte påverkas av andras känslor och eventuella lidande. De tenderar att ta beslut 
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utifrån praktiska och rationella förutsättningar utan att påverkas av eventuella emotionella 
konsekvenser (Johnson, 2014). Se sammanställning i Tabell 1 för utmärkande karaktärsdrag 
inom dessa fasetter.  
 
Tabell 1 
Utmärkande karaktärsdrag inom fasetterna i agreeableness 
 
Fasetter i 
agreeableness 

Karaktärsdrag (hög) Karaktärsdrag (låg) 

Trust Har en tro att andra människor har goda 
intentioner och är rättvisa  

Ser andra människor som 
själviska och som ett hot mot 
sig själv 

Morality Har inget behov av att förklä sig och är 
lojal, ärlig och uppriktig 

Anser att ärlighet inte är 
nödvändigt, öppnar inte upp 
för hela sanningen  
 

Altruism Finner det givande att hjälpa andra  Ser det som belastande att 
hjälpa andra 
 

Cooperation  Ogillar konfrontationer, kompromissar 
gärna. Åsidosätter sina egna behov för 
att komma överens med andra 

Ogillar att kompromissa och 
kan uppfattas hotfull för att få 
sin vilja igenom 

Modesty Tycker inte om att skryta och ser sig 
inte bättre än andra  

Beskriver sig själva 
överlägsna och kan ses som 
arroganta av andra 
 

Sympathy Ömsinta och visar medkänsla  Påverkas inte av andras 
lidande och tar objektiva mer 
än emotionella beslut 

Not. Sammanställning av karaktärsdragen ur fasetterna i agreeableness utifrån Johnson (2014). 
 

Vidare har agreeableness visat starka negativa samband med de mörkare 
personlighetsdragen i Dark Triad, vilka är Machiavellism, narcissism och psykopati (Jonason, 
Kaufman, Webster & Geher, 2013; Kajonius, Persson & Jonason, 2015 & Romanowska et al., 
2013). De personlighetsdrag som innefattas i Big Five är de normala, det alldagliga, medan de 
mörka personlighetsdragen kan betraktas som mer extrema former av personlighet. Extremt 
låga värden av agreeableness anses ofta vara synonymt med psykopati (Furnham et al., 2013). 
I typiska beteenden kopplade till narcissism och psykopati finner man en brist på empati, 
själviskhet och förmåga att inte bry sig om andra än sig själv (Jonason et al., 2013). Det låter 
kanske inte som önskvärda drag hos en ledare men kan det vara så att personer med dessa 
egenskaper ändå upplever att de mår bra i en ledarroll? Vad som anses vara önskvärda drag hos 
en ledare är inget studien undersöker utan kan ses som förslag till vidare forskning. 

Dark Triad 
 
Dark triad även kallad “den mörka triaden av personlighet”, beskriver socialt avvikande 
personlighetsdrag och består av Machiavellinism, narcissism och psykopati (Paulhus & 
Williams, 2002). I varierande grad innefattar samtliga tre drag socialt illasinnade egenskaper. 
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Exempel på beteenden kan vara falskhet, agera överlägset, utstråla emotionell kyla och en vilja 
att framhäva sig själv och enbart se sin egen vinning (Jakobwitz & Egan, 2006).  

Beteenden som beskriver Machiavellinism är att agera opålitligt och att manipulativt 
förespråka sina egna intressen. Det är troligt att personer med hög grad av Machavellinism 
utnyttjar andra och är obekymrade gentemot sin omgivning (Jakobwitz & Egan, 2006). 
Narcissism karaktäriseras av en överdriven självkärlek, känsla av att vara överlägsen samt har 
ett stort behov av uppmärksamhet. I samspel med andra tenderar narcissister vara utnyttjande 
och själviska (Vernon, Villani, Vickers & Harris, 2008). Psykopati består av två delar, den 
primära och den sekundära psykopatin. Beteenden som själviskhet, okänslighet, ytlig charm, 
en brist av empati samt brist på att känna ånger kopplas till den primära psykopatin. Den 
sekundära delen av psykopati kopplas till en anti-social livsstil. Ytterligare egenskaper som 
kopplas till psykopati är arrogans samt ett oansvarigt och impulsivt beteende (Jakobwitz & 
Egan, 2006). Furnham et al. (2013) redogör för forskning som bedrivits med Dark Triads 
personlighetstyper och hur de ter sig inom arbetslivet. Begrepp som ”giftigt ledarskap” ”ormar 
i kostym” och ”dålig chefer” förknippas med ledare som besitter Dark Triads 
personlighetstyper. Furnham et al. (2013) hänvisar till en sammanställning som gjorts mot Dark 
Triad i arbetslivet och menar att ledare (och även medarbetare) vilka besitter dessa drag hamnar 
i en nedåtgående spiral, sett på lång sikt. Vissa drag ur Dark Triad har däremot visat sig vara 
användbara inom arbetslivet. De hänvisar till fall där höga nivåer av Dark Triaddragen 
kombinerade med andra variabler som till exempel intelligens har visat att individen snabbare 
uppnår högre positioner inom arbetet. Dark Triaddragen kan i viss mån hjälpa individen att få 
försprång och avancera inom arbetslivet men dock inte för att komma överens med andra och 
är därför inte heller önskvärt i det långa loppet (Furnham et al., 2013). 

Kopplingen mellan Big Five och Dark Triad 
 
De personlighetsdrag som återfinns i Big Five ses som de ”normala” medan Dark Triad  syftar 
till mer avvikande och abnormala dragen (Furnham et al., 2013). Alla personlighetsdrag som 
innefattas i Big Five har i olika omfattning anknytning till de variabler som återfinns i Dark 
Triad, återkommande är negativa kopplingar med agreeableness och conscientiousness 
(Furnham et al., 2013 & Jakobwitz & Egan, 2006). Variabler som själviskhet, sympati och 
lojalitet är sådant som kontrolleras i såväl Dark Triad som agreeableness vilket gör den starka 
kopplingen mellan fasetterna föga överraskande. Dark Triad ses som en förlängning av 
agreeableness. Med förlängning menas att extremt låga nivåer av agreeableness kan förklaras 
ytterligare och mer fördjupat med de drag som innefattas i Dark Triad. Furnham et al. (2013) 
menar att en låg agreeableness innefattar egenskaper som även återfinns inom dragen i Dark 
Triad, exempelvis har en låg nivå av egenskaper i fasetterna modesty och morality starka 
kopplingar till narcissism. Tidigare forskning har även visat att psykopati har negativa samband 
till agreeableness (Jonason et al., 2013 & Romanowska et al., 2013).  

Kopplingen mellan välmående och personlighet 
 
För att kunna förutsäga en individs subjektiva välmående har personlighet visat sig vara en av 
de bästa prediktorerna (DeNeve & Cooper, 1998 & Steel, Schmidt & Shultz, 2008). DeNeve 
och Cooper (1998) fann i sin metaanalys av personlighetsdrag och subjektivt välmående att 
korrelationen mellan dessa var r=.19. Personlighetsdraget agreeableness visade samband med 
subjektivt välmående (r=.17). I metaanalysen testades totalt 137 personlighetsdrag, fasetter och 
egenskaper, även andra än de som ingår i Big Five, där agreeableness fasetten trust var bland 
de starkaste, r=.37. Metaanalysen utförd av Steel, Schmidt och Shultz (2008) bekräftar 
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sambandet. Deras resultat visar signifikanta samband mellan samtliga personlighetsdrag i Big 
Five och subjektivt välmående. 

Egan, Chan och Shorter (2014) undersökte kopplingen mellan Dark Triad, glädje och 
subjektivt välmående. Deras studie visar att personer som besitter dragen narcissism och 
Machiavellinism kan störa andra personers välmående. Psykopatiska drag beskriver de som en 
potentiell faktor vilken kan skapa psykologisk stress hos medarbetare och kollegor. Psykopati 
har identifierats som den mest destruktiva av de mörka personlighetsdragen gällande ledarskap 
och hur medarbetarna mår (Mathieu, Neumann, Hare & Babiak, 2014).   

Syfte – Frågeställningar 
 

Syftet var att undersöka hur och om agreeableness samverkar med upplevt välmående hos 
personer som har eller har haft en ledarroll. Agreeableness syftar till det sociala samspelet 
mellan  individer vilket kan vara betydande i rollen som ledare då en ledare måste klara av att 
fatta svåra beslut och hantera konfrontationer. Sett till att personlighet i viss mån kan förutsäga 
beteende (Paunonen, 2003) och även hur personer mår i olika arbetsrelaterade situationer 
(Benoliel & Somech, 2010) ansågs därför kopplingen mellan agreeableness och välmående 
intressant att undersöka närmare. För att inhämta ytterligare förklaringar för respondenternas 
uppskattade välmående användes även Dark Triadskalan i studien. Dark Triad är, som tidigare 
nämnt, en förlängning av agreeableness och innefattar drag som anses socialt avvikande 
(Furnham et al., 2013) vilket skapade ett intresse hos författarna kring huvuvida dessa drag 
kunde hjälpa till att undersöka sambandet mellan personlighet och det uppskattade välmåendet 
i en ledarroll. Det finns mycket forskning kring respektive faktor (ledarskap, agreeableness, 
Dark Triad och välmående). Dock fann vi inte något material med samtliga faktorer. Denna 
studie förhöll sig därför explorativt för att undersöka om faktorerna har samband med varandra. 
Utifrån ovanstående syfte formulerades följande två frågeställningar:   
 
• I vilken mån kan man med hjälp av agreeableness förutsäga välmåendet hos ledare?  
• I vilken mån kan man med hjälp av Dark Triad förutsäga välmåendet hos ledare? 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 
 

Deltagarna i studien (N=99) var personer i en ledarroll på sin arbetsplats, samtliga verksamma 
i Sverige. För att möjliggöra ett större antal respondenter och för att skapa bredd i studien 
godtogs även svar från personer som tidigare haft en ledarroll men inte längre besitter denna 
position. I studien ingick chefer och ledare på olika nivå, gruppchefer 12%, avdelningschefer 
18%, funktionschefer 10%, VD 24% och annan typ av chef/ledare 35% (Figur 1). I kategorin 
för annan typ av ledare återfanns bland annat titlar som platschef, sektorschef och enhetschef. 
Respondenternas ålder varierade mellan 25 år till 67 år, M=43 år, SD=11 år (se Tabell 2). 
Fördelning mellan kön var 54% män och 45% kvinnor. 40% av respondenterna angav att de 
inte hade några barn/hade utflyttade barn, 50% hade 1-2 barn och 10% hade 3 eller fler barn. 
69% var aktiva i privat sektor medan 30% var aktiva i offentlig sektor som ledare, 1% besvarade 
inte denna fråga.  

Procedur 
 
Urvalet gjordes med hjälp av kontakter till författarna vilka hade en ledarroll och spreds vidare 
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med hjälp av dessa kontakter. Deltagarna kontaktades via e-post eller personliga meddelanden 
via Facebook. I meddelandet framgick en förfrågan om att delta i studien och/eller en förfrågan 
om att sprida denna vidare till andra i en ledarroll, det vill säga vissa respondenter kom i 
direktkontakt med författarna medan vissa inte gjorde det, utan blev istället kontaktade av 
respondenter. Förfarandet kallas “snöbollsurval” och ses som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 
2002). Bryman (2002) menar att urvalsstrategin oftast används inom kvalitativ forskning men 
även är relevant inom den kvantitativa forskningen då ett sökande av samband mellan 
människor/grupper/variabler ska hittas. Urvalsstrategin kan underlätta sökandet efter 
sambandet, därav benämningen “bekvämlighetsurval”. Studien genomfördes med en enkät 
utformad i GoogleForms bestående av 52 frågor. En länk till enkäten bifogades vid förfrågan 
om att delta. Enkäten kunde genomföras via en dator, surfplatta eller smartphone och tog ca 5-
10 minuter. I beskrivningen av studien ombads respondenterna att inte vara allt för 
eftertänksamma och att besvara frågorna i hur de vanligen överensstämde med påståendet. 

Etiska överväganden. För att uppfylla Vetenskapsrådets (2010) forskningsetiska 
principer har följande åtgärder  kring insamlandet av data skett. För att uppfylla 
informationskravet samt samtyckeskravet vidtogs följande åtgärder. Vid varje enskild kontakt 
bifogades ett missivbrev (Appendix 1). I missivbrevet informerades i korthet om syftet med 
studien samt vilka författarna till studien var. Syftet beskrevs omfatta välmående i rollen som 
ledare och om personlighet kan inverka på det. Ett aktivt val var att inte informera om vilka 
personlighetsteorier som låg till grund för studien. Detta för att respondenterna inte skulle färgas 
eller rikta sina svar mot en ”önskebild”. Det upplystes även att deltagandet var fullkomligt 
frivilligt och kunde avbrytas före inskickat svar samt att deltagandet skedde anonymt och att 
insamlad data skulle komma att behandlas konfidentiellt. Detta genom att insamlad data inte 
gick att koppla samman med eller spåras till respektive respondent. Det är enbart författarna till 
studien samt handledare som haft tillgång till enkätsvaren. Datan har enbart använts för studiens 
ändamål och har inte lagrats. Detta uppfyller därmed konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet.  
 

 
Not. Figur 1 beskriver fördelning av respondenternas position. N=99. 

Instrument 
 
För att ta reda på kön användes nominalskala där svarsalternativen var man eller kvinna. Ålder 
rapporterades in ålder med siffror. Fråga kring antal barn ställdes i intervallalternativ (1-2, 3 
eller fler, inga/utflyttade barn). En fråga kring om respondenten var verksam i privat eller 
offentlig sektor ställdes i nominalformat. Dessa frågor ställdes för att kunna göra 
gruppjämförelser. 

GHQ-12 står för General Health Questionnaire och är en enkät konstruerad för att mäta 
upplevelsen av den mentala hälsan för de senaste veckorna hos respondenten. Med mental hälsa 
menas här avsaknad av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa innefattar ångest, depression, social 
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12%
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Annan typ av
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VD

Avdelningschefer
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dysfunktion och förlust av förtroende. Ursprungligen består enkäten av 60 items men det har 
även konstruerats flertalet kortare versioner för att täcka speciella områden av det psykiska 
välbefinnandet (GHQ-30, GHQ-20 och GHQ-12) (Rey, Abad, Barrada, Garrido, & Ponsoda 
2014 & Sconfienza, 1998). GHQ-12 användes i denna studie av tidsskäl då andra aspekter än 
mental hälsa mäts. Cronbachs Alpha är .81 för GHQ-12 (Livskompass, 2015). GHQ innehåller 
både positiva och negativa påståenden som besvaras på skala med fyra alternativ (aldrig, ibland, 
ganska ofta, alltid). De negativt ställda påståendena omvändes i dataanalysen. Dessa 
svarsalternativ återfinns även i formerna ”stämmer helt, stämmer bra, stämmer delvis och 
stämmer inte alls” (Rey et al., 2014 & Sconfienza, 1998). Studien utgick från det första 
alternativet. I tabell 3 återfinns en översikt över påståendena ur GHQ-12 samt vad varje 
påstående mäter samt vilken riktning (positiv/negativ) påståendet har. Fasetterna visar vad 
påståendet mäter, dessa har inte analyserats separat i denna studie utan endast instrumentet har 
använts som helhet.  
 
Tabell 2 
Fördelning av ålder och kön bland deltagarna  
 
 Man 

M (SD) 
Min-max 

 
Kvinna 
M (SD) 

Min-Max 

Ålder 42 (11) 25-67 43 (10) 27-65 
 

     

Not. Tabellen beskriver åldersfördelning bland respondenterna uppdelat mellan kön, n=98. M=medelvärde, 
SD=standardavvikelse. 

 
Tabell 3 
Översikt av välmående-skalan GHQ-12 
 

 

Hur har du känt dig de senaste veckorna Mäter Riktning 
1 Jag kan koncentrera mig på vad jag gör Koncentration Positiv 
2 Jag har svårt att sova pga problem och svårigheter Ångest Negativ 
3 Jag känner att jag spelar en betydelsefull roll för andra Lycka Positiv 
4 Jag känner mig kapabel att fatta beslut Koncentration Positiv 
5 Jag känner mig väldigt pressad Ångest Negativ 
6 Jag klarar inte av de dagliga problemen Ångest Negativ 
7 Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron Lycka Positiv 
8 Jag kan ta itu med svårigheter Koncentration Positiv 
9 Jag känner mig olycklig och nedstämd Ångest Negativ 
10 Jag har känt att mitt självförtroende har minskat Självförtroende Negativ 
11 Jag har tänkt på mig själv som en betydelselös person Självförtroende Negativ 
12 Jag har känt mig ganska lycklig på det hela taget Lycka Positiv 

Not. Sammanställning av GHQ-12, enkätfrågorna för välmående utifrån Sconfienza (1998). 
 

För att undersöka personlighet användes två olika verktyg. För att mäta agreeableness 
användes IPIP-NEO-120, en kortversion av IPIP-NEO-300 och NEO-PI-R (Se Costa & 
McCrae, 1992 & Goldberg, 1999 för vidare information kring dessa). I ursprungsversionerna 
innefattas samtliga fem personlighetsdrag, då denna studie utgår från agreeableness användes 
endast dessa påståenden. IPIP-NEO-120 undersöker agreeableness med 24 påståenden, fyra 
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påståenden per fasett. Cronbachs alpha för agreeableness är .87 (Se Johnson, 2014). I denna 
studie undersöks en fasett (trust), endast med tre påståenden.  

För att mäta Dark Triad användes mätinstrumentet Dirty Dozen vilket är ett validerat och 
tillförlitligt instrument som mäter de tre dragen i Dark Triad (Kajonius, Persson, Rosenberg & 
Garcia, 2016). Den består av 12 påståenden varav fyra står för varje drag (Jonason et al., 2013). 
För den engelska versionen av enkäten rapporteras Cronbachs alpha = .86 (narcissism, α=.82, 
Machiavellinism, α=.78, psykopati, α=.71) Svarsalternativen återfinns på en sju- och femgradig 
skala (Se Jonason et al., 2013). 

I studien har båda instrumentens påståenden översatts till svenska samt besvarats på 
femgradig skala. Skalan går från 1-5 där 1 betyder “Stämmer inte alls/så gott som aldrig” och 
5 betyder “Stämmer mycket väl/så gott som alltid” (Romanowska et al., 2013). Enkäten 
besvarades av respondenterna genom självskattning.  

Studiens design  
 
Första frågeställningen handlade om att undersöka i vilken mån agreeableness kunde förutsäga 
välmående bland ledare. Detta testades genom sambandsanalyser med total agreeableness och 
de sex fasetterna. Den andra frågeställningen syftade till att undersöka i vilken mån Dark Triad 
kunde förutsäga välmående bland ledare. Även denna frågeställning testades genom 
sambandsanalyser, här med totala Dark Triad och med de tre dragen som ingår i den. Utöver 
sambandsanalyser med dragen i helhet och med fasetterna enskilt genomfördes även 
regressionsanalys för att utöka förklaringsgraden. Data över olika grupperingar (kön, ålder, 
position och antal barn) användes som testvariabler för att kontrollera eventuella 
gruppskillnader. Svaren rapporteras i resultatavsnittet i beskrivande text vilka kompletteras och 
sammanfattas av tabell 4 med r- och p-värden. 

 
Resultat 

 
Frågeställningen som syftade till att besvara om agreeableness kan förutsäga välmående bland 
ledare fann vi ett insignifikant samband. Resultatet anses slumpmässigt uppkommet sett till 
korrelationen (r=-.09). Något signifikant samband mellan fasetterna och välmående kunde inte 
heller styrkas, observera dock att alla är negativa (se Tabell 4).  

Den andra frågeställningen syftade till att undersöka om man med hjälp av Dark Triad kan 
förutsäga välmående bland ledare. Mellan dessa variabler hittades ett moderat signifikant 
samband (r=.22*) (Hemphill, 2003). Mellan fasetterna i Dark Triad och välmående var 
narcissism det drag där ett signifikant samband kunde konstateras (r=.27**). Att variablerna 
agreeableness och Dark Triad visar ett negativt samband (r=-.53**), vilket tidigare forskning 
även påvisat, är en validering för att mätningarna i denna studie fungerat tillfredsställande. En 
sammanställning av total agreeableness och Dark Triad samt dess fasetter finns i tabell 4, 
signifikanta samband har markerats i fetstil. Överlag korrelerade de olika fasetterna i 
agreeableness som förväntat negativt med Dark Triad-fasetterna. Notera specifikt  att samtliga 
agreeableness fasetter korrelerar starkt (Hemphill, 2003) med psykopati. 

 
Tabell 4 
Korrelationstabell över välmående, agreeableness med fasetter och Dark Triad med fasetter 
 

 

Välmående Dark Triad Psykopati Narcissism Machiavellinism 
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Välmående  .22* .05 .27** .11 

Agreeableness -.09 -.53** -.54** -.16 -.45** 

Sympathy -.19 -.20 -.29** -.07 -.13 

Modesty -.07 -.47** -.47** -.28** -.30** 

Cooperation -.04 -.49** -.43** -.20 -.52** 

Altruism -.08 -.06 -.23* .19 -.12 

Morality -.02 -.53** -.40** -.26* -.50** 

Trust -.07 -.23* -.29** .06 -.32** 
Not. * p < .05, ** p < .01.  De fetstilta signalerar på signifikanta resultat.  Mätinstrument som använts är GHQ-
12 (välmående), agreeablenessfasetterna ur IPIP-NEO-120 samt Dirty Dozen (Dark Triad). n= varierande mellan 
89-99. 
 
Tabell 5  
Regressionsanalys mellan välmående (beroende variabel) och samtliga fasetter i 
agreeableness och Dark Triad (oberoende variabler) 
 

Oberoende variabler B Std. error β  Sig. 

Sympathy -.13* .06 -.26* .04 

Modesty .08 .09 .13 .35 

Cooperation .12 .08 .21 .14 

Altruism .08 .08 .13 .28 

Morality .06 .10 .08 .56 

Trust -.05 .07 -.08 .53 

Machiavellinism .09 .08 .16 .28 

Psychopathy .05 .06 .10 .45 

Narcissism .12* .05 .29* .02 
Not. * p < .05, ** p < .01.  Beroende variabeln är Välmående. Ostandardiserade samt standardiserade 
koefficienter presenteras, standard error samt signifikansnivå för varje oberoende variabler i relation till den 
beroende variabeln. De siffror som markerats i fetstil signalerar på signifikanta resultat.  
 
 För att vidare undersöka hur och om agreeableness och Dark Triad kan förklara välmående 
gjordes en regressionsanalys. I den linjära regressionmodellen ingick samtliga fasetter. 
Resultaten presenteras i tabell 5. När vi kontrollerade för inflytandet från samtliga fasetter 
visade sympathy och narcissism effekt. Den negativa riktningen på sympathy tyder på ett lägre 
välmående ju högre sympathy personen har. Den positiva riktningen på narcissism tyder på ett 
högre välmående ju högre narcissism personen har. 

  
12 



 

 Vid en explorativ analys av skillnader mellan kön, ålder, position och antal barn kunde 
inga signifikanta skillnader i välmående och agreeableness (eller i dess fasetter) konstateras. 
Däremot fanns en skillnad i Dark Triad fasetten psykopati mellan män och kvinnor. Mäns 
medelvärde var 1.93 (SD=.84) medan kvinnors medelvärde var 1.47 (SD=.53) (p=.00). 
Resultatet är ytterligare en validering på att mätningarna i denna studie fungerat 
tillfredsställande då tidigare forskning visar att män har högre psykopati än kvinnor (Jonason 
& Tost, 2010). Mellan övriga fasetter i Dark Triad fanns inga signifikanta skillnader. 

 
Diskussion 

 
Studiens syfte var att undersöka hur och om agreeableness samverkar med upplevt välmående 
hos personer med en ledarroll. Mellan agreeableness i dess helhet var sambanden med 
välmående insignifikanta men vid kontroll av inflytande av fasetterna fann vi att sympathy, som 
betyder i vilken grad man känner sympati med andra, i viss mån kunde förklara välmående (se 
Tabell 5). Samband mellan välmående och Dark Triad i helhet visade ett moderat samband, 
likaså med fasetten narcissism (se Tabell 4). Vi fann även genom regressionsanalys att 
narcissism i viss mån kan förklara välmående (se Tabell 5). Som en validering av vår studie 
kunde vi även styrka ett signifikant negativt samband mellan agreeableness och Dark Triad (r=-
.53**). Utöver dessa resultat fann vi även en signifikant skillnad mellan män och kvinnor 
gällande psykopati, skillnaden mellan kvinnor och män har även tidigare forskning påvisat.  

Resultatdiskussion  
 
Ur regressionsanalysen kan man utläsa av den signifikanta kopplingen mellan sympathy och 
välmående att man i viss mån kan förklara välmåendet i rollen som ledare. Sympathy är det 
drag som innefattar i vilken grad man känner sympati med människor i sin omgivning och hur 
man påverkas av andras känslor och eventuellt lidande. Den negativa riktningen på detta är 
kanske därför inte helt förvånande då en låg nivå av sympathy innebär att man inte påverkas av 
andras lidande (Johnson, 2014). Vilket i ledarroll skulle kunna innebära att det är enklare att 
fatta svåra beslut som påverkar andra utan att själv påverkas av negativa känslor. Detta kan 
eventuellt ses som en förklaring av det negativa sambandet mellan variablerna. Dock bör 
förklaringen hanteras med en viss försiktighet sett till att flertalet oberoende variabler som inte 
tagits till hänsyn kan ha inverkan på hur respondenten skattar sitt välmående, exempelvis 
arbetsmiljö, kollegor och bransch.   

Sambandet mellan Dark Triad och välmående påvisar att man i viss mån kan predicera 
välmående. Ytterligare samband som kunde konstateras är det mellan välmående och 
narcissism. Det positiva sambandet innebär att ju högre grad av Dark Triad/narcissism desto 
högre välmående. I typiska beteende för hög narcissism finner vi bland annat en överdriven 
självkärlek och att se sig själv överlägsen andra (Vernon et al., 2008). Studien undersökte 
välmående i formen av psykiskt välmående och syftar till det självskattade psykiska välmåendet 
vilket innefattar självkänsla och känslan av kontroll i sin omgivning (Bobowik et al., 2011). 
Kanske låter det därför inte orimligt att en individ med hög självkänsla också har en högre tilltro 
till sig själv samt även ser sig själv överlägsen andra och därmed också mår bättre. Med de 
karaktäristiska dragen för en narcissist i åtanke är det dock intressant att diskutera det 
signifikanta positiva sambandet mellan välmående och narcissism. Det positiva sambandet 
mellan dessa variabler kanske kan förklaras genom att de narcissistiska dragen utgår från en 
självkärlek, själviskhet och ett stort behov av uppmärksamhet. Att det psykiska välbefinnandet 
har samband med dessa drag kan betyda att respondenterna i sin ledarroll kan sätta sina egna 
behov och intressen före andras samt åsidosätta andras känslor i beslutsfattandet. I och med att 
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de inte påverkas av andras känslor kan därför beslutsfattande upplevas enkelt och självklart, 
utan påverkan på personens välmående. Med narcissistiska drag trivs du bra i centrum och med 
mycket uppmärksamhet, vilket ofta innefattas i en ledarroll. Det kan eventuellt vara en 
bidragande förklaring till sambandet mellan narcissism och välmående. En förmodad slutsats 
blir således att en ledare som besitter de mörkare personlighetsdragen, speciellt narcissism, 
tenderar att må bättre i rollen som ledare. 

Ytterligare resultat i studien bekräftade samband mellan agreeableness och psykopati 
vilket går i linje med tidigare forskning. Jonason et al. (2013) redovisar att agreeableness och 
psykopati har ett starkt negativt samband. Med psykopatiska drag som definieras av brist på 
empati, själviskhet och arrogans (Jakobwitz & Egan, 2006) är det kanske inte revolutionerande 
att dessa har ett starkt negativt samband med agreeableness som i sin tur handlar om det 
relationsmässiga beteendet mellan individer. Vid Jakobwitz och Egans (2006) definition av vad 
psykopati är motsägs mer eller mindre samtliga karaktäristiska drag för en person med en hög 
agreeableness.  

Vidare väcks en fråga gällande hur dragen i Dark Triad utspelar sig i rollen som ledare 
och hur detta uppfattas av medarbetare då dragen i sig innefattar illasinnade egenskaper och en 
antisocial livsstil (Paulhus & Williams, 2002). Individen som besitter dessa egenskaper kanske 
mår bättre och trivs bättre i ledarrollen men är detta synonymt med att personen i fråga är en 
bra ledare? Detta är inget som denna studie har berört utan kan istället vara uppslag till vidare 
forskning kring Dark Triad och ledarskap.  

Metoddiskussion  
 
Enkäten som användes i studien var en självskattningsenkät där respondenterna i vissa fall blev 
kontaktade av författarna och ombedda att delta. Krahé, Becker och Zöllter (2008) menar att 
deltagare kan svara så som dem vill uppfattas och rikta svaren mot en “önskebild”. Trots att 
respondenterna inte hade kännedom kring vilka personlighetsdrag enkäten undersökte finns 
ändå en risk att de svarade utifrån hur de vill uppfattas snarare än hur de faktiskt beter sig. Det 
är också möjligt att direktkontakten med respondenterna haft denna inverkan på hur enkäten 
besvarats. En alternativ lösning hade varit att hela urvalet skulle blivit slumpmässigt utvalda 
utan någon direktkontakt med författarna. Detta kan tänkas ha ökat tryggheten hos respondenten 
i att deras svar var totalt anonyma och eventuellt få dem att svara mer sanningsenligt. Vi vill 
ändå poängtera att insamlad data har behandlats konfidentiellt och varit totalt anonymt. De 
instrument som använts i studien är validerade och tillförlitliga, vilket i sin tur gör resultatet av 
studien mer trovärdigt (Jonason et al., 2013; Johnson, 2014 & Livskompass, 2015).  

I enkäten ställdes inte någon fråga kring erfarenhet i rollen som ledare. Det framgår alltså 
inte hur länge respondenten arbetat som ledare. I efterhand uppmärksammades att detta skulle 
kunnat vara en relevant fråga för att kontrollera om det hade något samband med välmående. 
Ytterligare en fråga som hade kunnat vara av intresse är inom vilken bransch respondenten var 
verksam inom. Det hade kunnat vara intressant för att genomföra en jämförelse mellan olika 
yrkesgrupper.  

I en kvantitativ studie bör man alltid vara försiktig med att dra slutsatser om 
samplestorleken är liten, <100 svar (Dåderman, 2014). Antalet enkätsvar i denna studie var 
precis under 100, N=99 vilket ger en viss grund för generalisering. Sett till bredden i ålder, 
fördelning i position, fördelning mellan privat och offentlig sektor samt mellan kön påstår vi 
ödmjukt att vi hade ett relativt representativt urval för en person i en ledande roll. Däremot kan 
urvalsförfarandet innebära att generaliseringar inte kan göras mot total population då 
snöbollsurval inte på samma sätt genererar ett representativt urval i samma utsträckning som ett 
slumpmässigt urval gör (Bryman, 2002).  
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GHQ-12 är ett validerat instrument vilket används för mätning av välmående. Trots det 
ansåg vi det svårt att predicera välmående eftersom den mängd variabler som inverkar på 
välmåendet är omfattande och varierar mellan individer. Valet av instrument kan därför 
ifrågasättas om det är tillräckligt för att mäta välmående i den mån som krävs för att kunna 
uttala sig om eventuella samband mellan välmående och ledarroll. Ett alternativ hade varit att 
ta in ytterligare validerade instrument som mäter välmående ur fler perspektiv för att skapa en 
högre tillförlitlighet och eventuellt tydligare resultat. Anledning till att författarna gjorde denna 
begränsning var att skapa en enkät som var relativt enkel och tidsmässigt snabb att besvara för 
att underlätta insamlingen av data.  

Avslutning 
 
Agreeableness är det personlighetsdrag som syftar till det sociala samspelet med sin omgivning 
och förknippas med egenskaper som medkänsla, samarbete, lojalitet och ärlighet (Romanowska 
et al., 2013). Man kan fråga sig om inte dessa egenskaper bättre förknippas med 
ledaregenskaper, speciellt gällande välmående på arbetsplatsen. Sett till de förväntningar som 
finns kring ledarskap (se exempelvis AFS 2015:4) torde de även vara mer värdefulla att besitta 
än de egenskaper som Dark Triad innefattar. Vad som bör tas hänsyn är dock att en bra ledare 
inte nödvändigtvis är synonymt med att ledaren mår bra i rollen. Vår studie visar att ledare som 
besitter de mörka personlighetsdragen och framförallt narcissism tenderar att skatta sitt 
välmående högre. Kan det vara så att personer som besitter de mörka och avvikande 
personlighetsdragen snabbare tar sig upp mot toppen jämfört med personer som besitter de 
“normala”? Det menar i alla fall Furnham et al. (2013), i det långa loppet är dock inte de mörka 
personlighetsdragen bra att besitta som ledare då forskning pekar på en nedåtgående spiral för 
dessa personer. De har en tilltro till sig själv och förmåga att sätta sina behov före andras men 
det kan leda till bristande förtroende hos medarbetare vilket kan ses som en förklaring till den 
nedåtgående spiralen (Furnham et al., 2013).  

Sammanfattningsvis kunde studien bekräfta tidigare forskningsresultat kring Dark Triad 
och agreeableness, det negativa sambandet var tydligt i även denna studie. Det uppkom även 

att respondenter som fick en högre poäng i Dark Triadskalan även hamnade högre på 
välmåendeskalan. Därmed är en rimlig slutsats av denna studie att personer vilka besitter 
mörka personlighetsdrag skattar sitt välmående högre än de som inte besitter de mörka 

dragen. Det intressanta är att de mörka personlighetsdragen, speciellt narcissism, korrelerar 
positivt med välmående och i viss mån förklarar det upplevda välmåendet bland 

respondenterna i studien. Kvar återstår det faktum att forskning påvisar att dessa drag inte är 
långsiktigt hållbara för vare sig personer i ledarroll eller som medarbetare. Studiens syfte var 

att undersöka om man med hjälp av personlighetsdrag kunde predicera välmående i rollen 
som ledare. Resultatet styrker att narcissistiska drag är bra att besitta ur sett utifrån aspekten 
välmående, dock hur resterande ledarskapsuppgifter sköts och hanteras låter vi vara osagda. 
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Appendix 1 
 
Missivbrev 
 
Var med och bidra till forskning kring personlighet och ledarskap!  
 
Du som tillfrågats att delta är utvald sett till att du har en chef-/ledarroll. Vi skulle vara väldigt 
glada om du tog dig tid att delta. Ditt deltagande är helt frivilligt, dina svar är helt anonyma och 
kommer att behandlas konfidentiellt. Du får närsomhelst avbryta din medverkan, dock före 
svaret är inskickat. Resultatet kommer att presenteras i en C-rapport och publiceras på följande 
sida under juni 2016: www.diva-portal.org.  
 
Vi är två personalvetarstudenter som genomför denna studie med stöd av vår handledare Petri 
Kajonius doc. psykologi vid Högskolan Väst. 
 
Vid frågor eller funderingar når du oss på följande mailadresser:  
 
Henrietta : hebo0005@student.hv.se 
Jaana : jaju0005@student.hv.se 
 
Handledare Petri : petri.kajonius@hv.se 
 
Med Vänlig Hälsning, Henrietta och Jaana 
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