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Medarbetare som inte trivs på arbetsplatsen och mår dåligt bedömer sina chefer som mer destruktiva än andra, skriver artikelförfattarna. Foto: Magnus Hallgren
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Det är en modern myt att många chefer är
psykopater och narcissister. Var tredje anställd
uppger att de ofta eller alltid möter destruktivt
ledarskap, vilket pekar tydligt mot att ovanliga
personlighetsdrag inte är förklaringen. Våra studier
visar att dåliga chefer snarare skapas av
arbetsmiljön än av egen inneboende natur, skriver
fem forskare i psykologi.

Det är många som sprider uppfattningen om att bristande
ledarskap beror på brister i chefens personlighet. Det påstås i
både dagspress, kvällspress och böcker att chefer oftare än andra
är psykopater, och som medarbetare kan man testa om man har
en psykopat till chef.
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Det här är en missuppfattning som fått frodas alltför länge, och
det är dags att ge en mer rättvisande bild av vad ett destruktivt
ledarskap egentligen beror på.

Vilken roll spelar då personlighet för uppkomsten av
destruktivt ledarskap? Forskning visar att psykopatiska
personlighetsdrag endast har ett svagt samband med
ledarpositioner, och att det snarare är narcissistiska drag som är
kopplat till chefsrollen. Personer med uppblåst självkänsla, stort
behov av att stå i centrum, och som visar liten omsorg om andra
drar nytta av detta vid rekryteringssituationer och det hjälper
dem att få tillgång till chefsroller. Dock visar forskning att
narcissistiska personlighetsdrag inte påverkar chefers effektivitet
i någon större utsträckning.

För att öka kunskapen om destruktivt ledarskap har vi arbetat
med ett treårigt projekt finansierat av Afa försäkring där vi
studerat förekomsten av och orsaker till uppkomsten av
destruktiva ledarbeteenden. Destruktivt ledarskap definieras som
en process över tid där chefen agerar fientligt eller hindrande i
relation till sina medarbetare.

Resultaten av våra studier visar att medarbetare upplever
destruktiva ledarbeteenden från sin närmsta chef förhållandevis
ofta. Drygt en tredjedel svarar att någon form av destruktivt
ledarbeteende förekommer ofta till alltid.

Den höga förekomsten av destruktivt ledarskap är en tydlig
indikation på att personlighetsdrag som psykopati och
narcissism inte kan utgöra den enda förklaringen till destruktivt
ledarskap då prevalensen av dessa personlighetsdrag endast
ligger på runt 1 procent i den vuxna befolkningen och har svaga
kopplingar till ledarrollen (psykopati) och chefers effektivitet
(narcissism).

Den vanligaste typen av destruktivitet
utgörs av att chefer undviker att närvara,
fatta beslut eller ta tag i viktiga saker när
det behövs.

Ytterligare ett fynd är att den vanligaste formen av destruktiva
ledarskapsbeteenden som rapporteras är passiva. Med andra ord,
den vanligaste typen av destruktivitet utgörs av att chefer
undviker att närvara, fatta beslut eller ta tag i viktiga saker när
det behövs. Det är ovanligare att chefer agerar aktivt destruktivt
genom aggressiva eller på annat sätt kränkande beteenden. Här
kan tilläggas att ur medarbetarnas perspektiv så har passivt
destruktiva handlingar visat sig vara minst lika ogynnsamma
som aktiva.
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Så vad kan förklara den relativt höga prevalensen av
destruktiva ledarskapsbeteenden? Det vi kan se i våra studier är
att destruktivt ledarskap snarare utlöses som ett resultat av en
ogynnsam arbetsmiljö och den stress som det orsakar, än av
chefers personlighetsdrag. Exempelvis så bidrar en hög arbets-
belastning och en otydlig chefsroll till att chefer agerar passivt
och undvikande medan stress (den känslomässiga reaktionen) i
stället bidrar till att chefer agerar aggressivt och kränkande. Hög
arbetsbelastning leder dock inte alltid till stress, som kan ha
andra orsaker.

Även medarbetarna spelar en roll i uppkomsten av destruktivt
ledarskap. När chefer upplever att medarbetarna är omotiverade
ökar risken för både aktivt och passivt destruktiva beteenden.
Våra studier visar även att medarbetare som inte trivs på
arbetsplatsen och mår dåligt skattar sina chefer som mer
destruktiva än andra. Ledarskap är ett samspel mellan chef och
medarbetare och destruktivt ledarskap uppstår som en
konsekvens av det samspelet.

Våra studier visar även att medarbetare
som inte trivs på arbetsplatsen och mår
dåligt skattar sina chefer som mer
destruktiva än andra.

I dagsläget råder stor brist på forskning som undersöker
möjliga åtgärder för att minska förekomsten av destruktivt
ledarskap i organisationer. Bristen på sådana
interventionsstudier gör också att det är svårt att tala om olika
möjliga åtgärders effekt. Vi vill dock, baserat på våra fynd, ge fyra
enkla, kostnadseffektiva och konkreta förslag till hur
organisationer kan arbeta för att minska sannolikheten att
destruktivt ledarskap uppstår.

Rikta särskilt fokus på chefernas arbetsmiljö. I dagsläget
glöms cheferna ofta bort i samband med kartläggning
och åtgärder för att främja en god arbetsmiljö. När

chefer glöms bort är risken att ogynnsamma förhållanden leder
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till en för hög belastning som resulterar i destruktiva
ledarskapsbeteenden, vilket i sin tur inverkar negativt på
medarbetarna.

I dagsläget glöms cheferna ofta bort i
samband med kartläggning och åtgärder
för att främja en god arbetsmiljö.

Utveckla alternativa vägar för medarbetare att ge
återkoppling. Eftersom närmaste chef ofta är den som
är direkt ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö så

kan det ställa till det för medarbetare som upplever att det är
deras chefs beteenden som är problemet. De kan behöva tydliga
alternativa vägar för att få stöd (till exempel genom
arbetsmiljöombud, hr eller högre chef) med att få till stånd en
dialog om möjliga åtgärder för deras och chefens bästa.

Inkludera kunskap om destruktivt ledarskap och dess
effekter i ledarskapsutbildningar och ledar-
utvecklingsinsatser. Chefer behöver lära sig mer om

vad som uppfattas som destruktivt, och vilka riskerna är med att
agera på ett sådant sätt. De kan också behöva hjälp med
alternativa, mer konstruktiva, strategier för att hantera den stress
som kan följa på innehavandet av en chefsbefattning.

Till exempel en chef som tror att den ger
medarbetare mer autonomi genom att dra
sig tillbaka, kan av medarbetarna förstås
som frånvarande när denne förväntades
hjälpa till.

Utveckla dialogen på arbetsplatsen.  Chefer behöver
bli medvetna om när deras ageranden uppfattas som
destruktiva. Detta gäller inte minst det passivt

destruktiva ledarskapet där missförstånd om vad som förväntas
har föreslagits bidra till dess höga förekomst. Till exempel en
chef som tror att den ger medarbetare mer autonomi genom att
dra sig tillbaka, kan av medarbetarna förstås som frånvarande
när denne förväntades hjälpa till. En tänkt delegering upplevs då
i stället som att chefen dumpar uppgifter i medarbetarnas knä.

Så, med det sagt: Din chef är sannolikt inte psykopat utan har
snarare problem med att hantera den stress som uppstår utav en
dålig arbetsmiljö och bristande förutsättningar.

Fakta: Studien

Forskningsprojektet är det första i sitt slag med fokus på destruktivt
ledarskap i svenskt arbetsliv.
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TEXT
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Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

Statistikmyndigheten SCB genomförde urvalet av deltagare för att få ett
representativt urval av chefer (1 300 svarande) och medarbetare (1 100
svarande) från svenskt arbetsliv.

Data samlades in via enkäter som skickades ut av SCB vid två tillfällen med
sex månaders mellanrum (det vill säga en prospektiv longitudinell design).

Enkäten bestod av frågor med fokus på ledarskap, arbetsmiljö,
välbefinnande och arbetsprestation.

Källa: Artikelförfattarna

”Nej, din chef är troligtvis inte psykopat” - DN.SE https://www.dn.se/debatt/nej-din-chef-ar-troligtvis-inte-psykopat/

5 av 5 2022-12-07, 15:28


