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Abstract 
In the research of this study we found a gap regarding information on how to adapt leadership 
to employees of various personalities. Our purpose was now to fill that research gap. In our 
study on personality-adapted leadership, we found that all kinds of personalities have various 
preferences to be led. Using two different personality classification models, theories of 
leadership and motivation as well as empirical evidence drawn from Business leaders, we 
have studied which kind of leadership that works best for models of different personality 
types. With the help of a cross-section design, qualitative methods together with semi-
structured interviews we were able to combine the theories we used with the empirical 
evidence. Accordingly, our purpose is to acknowledge how leadership can be adapted to 
different personalities to achieve the greatest opportunity for the development of their 
motivation. This is a contributing factor to the development of a company and should 
therefore be in the leader’s interest.  

As a conclusion our study shows how different personalities demand certain kinds of 
leadership, that they get motivated by a wide range of factors and that various situations can 
have a big effect where a certain leadership is most suitable. The result of our study has led to 
two tables based on the personality classification models, which show which leadership 
theory fits the different kinds of personality types. The study also shows that leaders should 
adapt a relationship-oriented leadership and complement it with a task-oriented one in order to 
find their employees motivation and be able to lead them in a successful way.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Personality types, Leadership, Motivation, Transformational leadership, 
Transactional leadership, Big Five-model, DISC-model 
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Sammanfattning 
Vi har i vår forskningsöversikt inte hittat någon beskrivning på hur ledarskap kan anpassas till 
medarbetares olika personlighetstyper. Vårt syfte med studien var således att ta reda på hur 
olika typer av ledarskap kan anpassas till anställdas olika personlighetstyper för att uppnå 
största möjlighet till utveckling av deras motivation. Vilket är en bidragande faktor till ett 
företags utveckling och bör därför ligga i ledarens intresse. Med hjälp av två olika 
personlighetsklassificeringsmodeller, teorier om ledarskap och motivation samt empiri hämtat 
från ledare i arbetslivet har vi studerat vad för typ av ledarskap som fungerar för modellernas 
olika personlighetstyper. Med hjälp av kvalitativ forskningsstrategi har vi använt oss av 
tvärsnittsdesign samt en öppen och sex semistrukturerade intervjuer för att uppnå studiens 
syfte. 

Genom vår studie kan vi på ett tydligt sätt visa på att de personligheter vi utgått ifrån kräver 
olika typ av ledarskap, motiveras av olika faktorer och att situationen kan ha stor inverkan på 
när ett visst ledarskap passar. Resultatet av vår studie har utformats till två tabeller utifrån de 
personlighetsklassificeringsmodeller vi använt oss av. Tabellerna presenterar vilken 
ledarskapsteori som passar till vilken personlighetstyp. Studien resulterade även i ett 
konstaterande att ledare bör använda sig av relationsinriktat ledarskap i grunden och 
komplettera det med uppgiftsinriktat ledarskap, för att finna de anställdas motivation och leda 
dem på ett framgångsrikt sätt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Personlighetstyper, Ledarskap, Motivation, Transformativt ledarskap, 
Transaktionellt ledarskap, Femfaktorsmodellen, DISA-modellen 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som ställt upp och varit delaktiga i vår 
uppsats. Utan den intressanta empirin vi fick ta del av skulle studien inte varit möjlig att 
genomföra. Vi vill även tacka vår handledare som ställt upp med snabb återkoppling och varit 
till stor hjälp för oss under hela vårt arbete samt familj och vänner som stöttat och hjälpt oss 
under arbetets gång. 
 
Att studera olika typer av personligheter och teorier av ledarskap har varit intressant och 
berikat vår kunskap samt förstärkt vårt intresse inom ämnet. Genom intressanta intervjuer 
med ledare har vi lärt oss mer om hur människor fungerar i arbetslivet och även reflekterat 
över vår egen personlighet samt hur vi kan komma att fungera i vårt framtida arbetsliv. 
 
Varberg 3 juni 2016 
 

 
 

Lina Rundbom       Madeleine Olson 
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1 Inledning 
 
 
Detta kapitel innehåller en övergripande syn på studiens valda område. Tidigare forskning 
inom ämnet presenteras och utmynnar i studiens problematisering. I kapitlet presenteras 
studiens syfte, frågeställning samt avgränsning.  
 
 
Ledarskap anses vara nyckeln till framgång i dagens organisationer, vilket forskning stärker 
genom dokumentation av dess många olika positiva effekter (Guillén, Mayo & Korotoy 
2015). Framgångsrikt ledarskap handlar om att ledaren ska kunna anpassa sig efter individ 
och situation för att på ett smidigt och effektivt sätt skapa en bra arbetsplats och ett arbetssätt 
som passar för både individen och ledaren (Tengblad et al. 2007). Asencio och Mujkic (2016) 
menar att tillit mellan den anställda och ledaren är grundläggande för att säkerställa 
effektivitet inom organisationer. De menar även att det finns ett positivt samband mellan den 
anställdas förtroende för dess ledare och den anställdas motivation och prestation (Asencio & 
Mujkic 2016). Ansvarsfullt och tydligt ledarskap är även kända faktorer som är viktiga för ett 
effektivt ledarskap (Pless, Maak & Waldman 2012). Enligt Rueden och Vugt (2015) finns det 
många olika typer av teorier angående olika sätt att leda människor. I och med vår 
föränderliga värld krävs det dock att ledarskap anpassas utefter den och utefter de människor 
som lever i den (Rueden & Vugt 2015). 
 
Alla människor är unika med individuella egenskaper som formar varje individs personlighet 
(Hwang, Lundgren & Smedler 2012).  Beroende på vilken typ av personlighet individen har 
varierar det vad som motiverar och vad som får personen i fråga att fungera på en arbetsplats 
(Thorborg 2011). Som ledare kan det vara komplicerat att hitta ett sätt att förhålla sig till de 
anställdas alla olika personligheter. Somliga personer kräver ett mjukt och coachande 
ledarskap medan andra fungerar bättre med ett konkret och målinriktat (Bass, Jung, Avolio & 
Berson 2003). I dag är det viktigt att en ledare har förståelse och kan se alla medarbetares 
olika egenskaper och förmågor vilket i sin tur kan generera en positiv stämning på 
arbetsplatsen, mindre stress och mer engagemang bland medarbetarna (Mathew & Gupta 
2015). Därför ser vi det intressant och relevant att studera hur ledare kan personlighetsanpassa 
sitt ledarskap utefter den anställda.  

1.1 Tidigare forskning 
Enligt Clegg, Kornberger & Pitsis (2008) definieras ordet motivation som den psykologiska 
processen hos en människa vilket styr beteendet mot uppnående alternativt undvikande av 
något slag. Då människor motiveras av olika faktorer kan ett ledarskap som har vetskap och 
förståelse för detta vara väsentligt för företagets framtid. Detta eftersom anställdas 
prestationsförmågor kan vara gynnsamt genom att få organisationen att expandera (Clegg et 
al. 2008). Anställda med hög motivationsnivå anses vara mer benägna att lägga kraft på sina 
arbeten jämfört med omotiverade anställda (Zareen, Razzaq, Mujtaba 2015). Lou (1999) 
menar att motivation till sitt arbete även kan motverka arbetsstress samt påverka anställdas 
välmående. Herzbergs motivationsteori handlar om faktorer som motiverar i arbetslivet. 
Teorin delar in motivation i två dimensioner, yttre hygien- och inre motivationsfaktorer. Han 
menar att yttre hygienfaktorer är de som förhindrar otillfredsställelse, medan inre 
motivationsfaktorer bidrar till att skapa personlig tillfredsställelse (Herzbergs 2003). 
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En individanpassad ledarskapsteori vid namn transformativt ledarskap har vuxit fram under 
det senaste decenniet vilket visat sig vara en av de mest framstående typerna av ledarskap 
(Jin, Seo & Shapiro 2016). Teorin bakom transformativt ledarskap är baserad på hypotesen att 
ledare kan utnyttja ett behov hos den anställda. Dessa behov blir associerade med individens 
inre tillfredsställelse och motivation. Ledaren och den anställdas relation blir då en viktig del 
för den anställdas trivsel och engagemang i organisationens (Zareen et al. 2015). En rad 
studier har stött på den positiva effekten av transformativt ledarskap inom produktivitet, 
trivsel, stress och engagemang på arbetsplatsen (Mathew & Gupta 2015). En annan 
ledarskapsteori som istället fokuserar på belöning, bestraffning och ett mer styrt arbetssätt är 
transaktionellt ledarskap. Studier visar att även denna typ av teori kan vara positiv för 
anställdas motivation då det visat sig att vissa anställda blir mer motiverade och engagerade 
av att bli tilldelade uppgifter och uppdrag på ett mer övervakande och styrt vis (Zareen et al. 
2015). 

McGregor (2000) skriver om Teori X och Teori Y. Dessa teorier handlar främst om anställdas 
motivation och hur en anställd uppfattas av företagsledare (McGregor 2000). Teori X menar 
att den anställda vill arbeta så lite som möjligt, medan Teori Y menar att den anställda är 
motiverad, ansvarsfull och vill uppnå individuella mål. Enligt McGregor (2000) finns det på 
så vis två personlighetstyper, de motiverade och de icke motiverade. Dessa teorier tar hänsyn 
till den genomsnittliga anställda men skiljer inte mellan olika individer. Det finns därför 
forskning om hur anställdas motivation påverkar hur de uppfattas av företagsledaren samt att 
individanpassat ledarskap kan nå fram till den anställdas motivation som i sin tur kan vara 
fördelaktigt för att få företaget att växa. Däremot resulterade inte vår sökning i något som 
visar på hur ett personlighetsanpassat ledarskap går till.  

Forskning inom personlighetspsykologin säger att en människas personlighet är unik. Den 
utmärker en individ och skiljer denne från andra människor (Hwang et al. 2012). Det finns 
många olika klassificeringsmodeller som visar på olika framträdande drag och egenskaper hos 
olika personligheter, till exempel DISA- och Femfaktorsmodellen (Bertelsen 2007). Däremot 
resulterade inte vår litteraturgenomgång i något som visar på hur dessa personligheter kan 
ledas för att frambringa deras motivation till att arbeta. Vi ser detta som en kunskapslucka i 
forskningen som vi vill undersöka.  

1.2 Problematisering 
Forskning visar att ledarskap har en inverkan på både trivsel, stress och engagemang på 
arbetsplatsen (Mathew & Gupta 2015). Som ledare är det enligt både Tengblad (2007) och 
Clegg et al. (2008) viktigt att finna den anställdas motivation för att utveckla organisationen. 
Alla människor är dock olika och fungerar på olika vis (Hwang et al. 2012). Det tyder på att 
en typ av ledarskap inte fungerar på alla, utan att det måste anpassas utefter personligheten 
hos varje individ.  
 
Vi har i vår litteraturgenomgång inte hittat någon beskrivning på hur ledarskap kan anpassas 
till anställdas olika personlighetstyper, vilket är anledningen till att vi ser detta som en 
kunskapslucka och därför relevant samt intressant att studera. Personlighets-
klassificeringsmodeller kombinerat med ledarskapsteorier kan vara till hjälp för att få 
förståelse till samt fylla i denna lucka i forskningen.  
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1.3 Frågeställning 
Utifrån problemdiskussionen kan studiens frågeställning formuleras på följande vis;  

Hur personlighetsanpassas ledarskap för att motivera anställda?  

1.4 Syfte 
Studien kommer med hjälp av vår empiri och den teoretiska referensram vi valt att använda, 
undersöka och kartlägga relationer och sambandsmönster till hur olika typer av ledarskap kan 
anpassas till olika personlighetstyper för att nå, utveckla och behålla den anställdas 
motivation.  
 
Syftet med studien är således att ta reda på hur ledarskap kan anpassas till anställdas olika 
personlighetstyper för att uppnå största möjlighet till utveckling av deras motivation, vilket är 
en bidragande faktor till ett företags utveckling och bör därför ligga i ledarens intresse. 

1.5 Avgränsningar 
För att kunna anpassa vår studie till vår förhållandevis korta skrivperiod har vi valt att 
avgränsa vår empiri-del till att kontakta respondenter bosatta i Varberg. Detta för att vi, 
författare, är bosatta i Varberg och således på ett enklare och mer effektivt vis kunnat anpassa 
oss efter våra respondenters förslag för tid till intervju. Våra respondenter var alla från 
vinstdrivande företag i varierande storlek samt från olika chefsnivåer.  
 
Vi har valt att studera ledarskap internt på företag mellan ledaren och företagets anställda. 
Fokus låg på hur ledaren kan anpassa sitt ledarskap utefter den anställdas personlighetstyp. Vi 
valde därför bort att studera hur ledarens egen personlighetstyp påverkar den anställda. Andra 
faktorer som kan påverka ledarskap så som företagens arbetsmiljö tog vi inte hänsyn till i 
denna studie. 
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel presenteras de metodval och den urvalsram vi använt oss av i vår studie, samt 
studiens datainsamling och dess praktiska forskningsprocess. Kapitlet innehåller även ett 
avsnitt om studiens teoretiska ramverk med motivering till val av teorier samt en 
metodreflektion. Avslutningsvis beskrivs studiens tillförlitlighet samt en sammanfattning av 
kapitlet. 
 
 

2.1 Val av metod 
En vetenskaplig metod är ett systematiskt tillvägagångssätt som kan klarläggas så att läsaren 
har möjlighet att följa med samt repetera undersökningen och utifrån de framställda 
utgångspunkterna nå fram till samma resultat (Reinecker & Jorgensen 2014). Det finns två 
olika typer av strategier att använda sig av vid forskning, kvantitativ och kvalitativ. 
Kvantitativ strategi är lämplig när relationen mellan teori och forskning är av ett deduktivt 
slag grundad på insamling av numerisk data och logiska slutsatser (Bryman & Bell 2011).  
Det kan till exempel handla om enkäter, prov eller experiment, de är alla metoder som 
resulterar i eller låter sig omvandlas i numeriska iakttagelser (Backman 2016). Kvalitativ 
strategi använder sig av induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik där teorin 
genereras på grundval av insamlad empiri och undersökning av verkliga erfarenheter (Bryman 
& Bell 2011). Den kvalitativa metoden använder sig således inte av siffror eller tal utan den 
resulterar i skrivna eller talande verbala formuleringar (Backman 2016). I denna studie har vi 
varit delvis induktiva då vi använde oss av empiri från verkligheten samt tidigare forskning 
för att strukturera vårt arbete.  Eftersom vi var intresserade av respondenternas personliga 
tankar och åsikter samt ville få en förståelse av den sociala verkligheten utifrån 
respondenternas tolkning av den, ansåg vi att en kvalitativ studie skulle leda oss till vår 
frågeställnings svar. Vi valde bort kvantitativa metoder då vi inte var fokuserade på att få 
fram ett mätbart resultat på vår studie. Vi var snarare intresserade av att upptäcka 
sambandsmönster där möjlighet att urskilja koppling mellan studiens teoretiska ramverk och 
empiri fanns. Detta för att sedan kunna definiera hur ledarskap kan anpassas till olika 
personlighetstyper.  

Vi använde oss av tvärsnittsdesign som forskningsdesign för vår studie. Tvärsnittsdesign är en 
typ av forskningsdesign som används vid insamling av empiri från mer än ett fall, som sedan 
granskas för att upptäcka olika slags sambandsmönster (Bryman & Bell 2011), vilket var vår 
avsikt med vår studie. Bryman och Bell (2011) beskriver att forskare som använder sig av 
tvärsnittsdesign är intresserad av variation mellan olika fall. Våra respondenters variation på 
tankar och åsikter angående hur ledarskap kan anpassas till olika personlighetstyper är den 
empiri som ligger till grund för vår studie. Vi var på så vis intresserade av att undersöka 
variationen mellan respondenters tankar och åsikter och utifrån det definiera vilken typ av 
ledarskap som passar vilken personlighetstyp.  

Som intervjumetod använde vi oss av sju kvalitativa personliga intervjuer, varav en öppen och 
sex semistrukturerade. Dessa metoder ger enligt Bryman & Bell (2011) respondenten 
möjlighet att besvara frågor och följdfrågor på ett flexibelt sätt. Vår intervjumetod gjorde det 
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även möjligt för oss att få respondenterna fokuserade på det ämne vi ville beröra. På så sätt 
kunde vi undvika utsvängda svar vilket gjorde vår empiri mer konkret. I vår empiri upptäckte 
vi tydliga sambandsmönster, som vi sedan analyserade ihop med vår teoretiska referensram. 

2.2 Urvalsram 
Vi valde att rikta vår studies urval mot ledare bosatta i Varberg från olika slags företag samt 
från olika chefsnivåer. Kravet var att respondenterna skulle vara ledare över medarbetare med 
olika personligheter. Vår avsikt var att vända oss till sju olika företag för att intervjua en 
ledare per företag. Vi ansåg att sju ledare var tillräckligt för att ge oss passande empiri till att 
besvara vår frågeställning. Anledningen till varför vi valde att intervjua ledare från olika 
chefsnivåer var för att samtidigt kunna undersöka om det fanns någon variation mellan dessa 
respondenters svar. Eftersom alla ledare har gemensamt att leda medarbetare med olika 
personligheter, ansåg vi det intressant att se om det fanns en variation beroende på chefsnivå.  

Genom ett ändamålsenligt urval, där deltagare utses relevanta för den forskningsfråga som har 
formulerats (Bryman & Bell 2011), valde vi ut respondenter som speglade den variation i 
urvalsgruppen vi sökte. Vi använde oss utav våra personliga nätverk för att komma i kontakt 
med de olika företagen. Vissa av företagen fick vi kontakt med genom snöbollsurval – en 
rekommendation från en respondent till en annan (Bryman & Bell 2011). I förväg kontaktade 
vi dessa personer för att undersöka möjligheten till intervju. Framkom det att personen i fråga 
inte hade möjlighet att delta gick vi vidare tills vi hittade de personer som hade möjlighet och 
som passade in i vår urvalsram. Bortfall förekom ej då de som tackade nej ersattes med andra 
respondenter.  

2.3 Ramverk 
Enligt Reinecker och Jorgensen (2014) är det betydande att den teori som används i studien är 
underordnad uppsatsens problemformulering, empiri och dess argumentation samt kan 
klargöra det som uppsatsens ämne handlar om. Vi utvecklade därför ett ramverk där vi tog 
hjälp av allmänt accepterade metoder samt teorier som vi fann lämpliga vid vår 
datainsamling. Dessa teorier är; transformativ ledarskapsteori, transaktionell ledarskapsteori, 
Teori X och Teori Y, Herzbergs motivationsteori, personlighetsklassificeringsmodellerna 
DISA- och Femfaktorsmodellen.  

Vi kom fram till att använda oss av två olika personlighetsklassificeringsmodeller för att få en 
större variation samt för att respondenterna skulle få möjlighet att se skillnaderna mellan de 
olika personlighetstyperna som modellerna representerar. Detta anser vi var ett bra beslut då 
det fick respondenterna att reflektera ordentligt under intervjun. Modellerna är erkända, 
beprövade och används i stor utsträckning. Vi ville även använda oss av två olika 
ledarskapsteorier som representerar ett flexibelt individanpassat ledarskap med fokus på 
relationen mellan ledaren och medarbetaren (transformativ ledarskapsteori), samt en teori med 
motsatt fokus som istället har ett mer styrt och uppgiftsinriktat ledarskap (transaktionell 
ledarskapsteori).  Vi valde också att använda oss av Teori X och Teori Y, vilka beskriver två 
motsatta synsätt på medarbetare där Teori X ses som omotiverad och Teori Y som motiverad 
till att arbeta samt hur ett ledarskap bör anpassas utefter dessa två synsätt. Det är alltså två 
olika typer av personligheter som beskrivs, vilket vi ansåg kunde vara till hjälp för att 
analysera vår empiri. Detta för att på ett tydligt vis urskilja olika personlighetstyper och hur 
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dessa bör ledas. Vi använde oss även av Herzbergs motivationsteori för att studera vilka 
faktorer som motiverar personlighetsklassificeringsmodellernas olika personlighetstyper.  

Med hjälp av dessa teorier samt empirin från våra respondenter kunde vi jämföra och få 
förståelse för hur det fungerar i verkligheten. Vi lyckades utläsa vilka personlighetstyper som 
är i behov av vilka motivationsfaktorer, samt vilket ledarskap som motiverar samt hjälper de 
olika personlighetstyperna till att fungera bra i en arbetsprocess.  

2.4 Datainsamling 
Vår första intervju var av öppen karaktär där vi ställde frågor till vår respondent allmänt om 
upplevelsen och erfarenheten om att leda olika individer och vad som gör de anställda 
motiverade till att arbeta. Detta för att få större inblick och hjälp till att formulera frågorna till 
de semistrukturerade intervjuerna. Under vår öppna intervju hade respondenten möjlighet att 
prata fritt om ämnet då vi var intresserade av så mycket information som möjligt. Med hjälp 
av denna intervju fick vi en större uppfattning om hur en ledare ser på ämnet i sig, samt även 
vilka av våra intervjufrågor som fungerade bra alternativt mindre bra för att få fram så 
intressant information som möjligt. Vi kom även fram till att det är enklare för respondenten 
att relatera till hur ledarskap anpassas utefter den anställda om vi som intervjuare presenterade 
olika personlighetstyper i början av intervjun. Denna kunskap tog vi med oss när vi formade 
studiens semistrukturerade intervjuguide.  
 
De semistrukturerade intervjufrågorna var utformade så att de behandlade respondentens 
uppfattningar och funderingar kring hur de hanterar olika personlighetstyper utifrån DISA-
modellen och Femfaktorsmodellen i sitt ledarskap. Vår avsikt var att få respondenterna att ge 
förklaringar på hur de anser sig leda dessa personlighetstyper, för att sedan kunna koppla 
deras svar till vår teoretiska referensram och dess teoretiska begrepp.  
 
Reinecker och Jorgensen (2014) beskriver vikten i att vara väl förberedd inför varje 
intervjutillfälle genom att vara påläst på intervjumetodik, använda sig av en sammanställd 
frågeguide, samt ha en problemformulering att utgå ifrån. De förklarar att datainsamlingen 
annars kan leda till ofokuserad och oanvändbar empiri (Reinecker & Jorgensen 2014). Inför 
våra semistrukturerade intervjuer var vi därför väl förberedda med frågor samt färdiga 
följdfrågor. Detta hjälpte oss att få en bra struktur över våra intervjuer samt hålla våra 
respondenter kring det temat vi ville beröra. Då vi var två stycken som intervjuade under varje 
tillfälle kunde vi fördela uppgifterna väl då en av oss ansvarade för konversationen medan den 
andra antecknade respondentens svar. Till hjälp att minnas vad som sades vid varje intervju 
och hur det sades använde vi oss av ett ljudredigeringsprogram på datorn med 
inspelningsfunktion. Alla intervjuer skedde under ett personligt möte i lugn miljö där 
möjlighet till inspelning utan störningsmoment fanns, samt där intervjupersonen kunde prata 
ostört utan att andra hörde, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som viktigt under ett 
intervjutillfälle. Vi befann oss oftast på ledarens företag i ett samtalsrum som bokades i 
förväg.  

2.5 Praktisk forskningsprocess  
I början av varje intervjutillfälle under de semistrukturerade intervjuerna beskrev vi för 
respondenten de 14 olika personlighetstyperna utifrån DISA- och Femfaktorsmodellen. Vi 
förklarade även att en person enligt dessa modeller ofta har en kombination av egenskaper 
från olika personlighetstyper, men är vanligtvis mer eller mindre riktad åt ett håll. Detta för att 
respondenterna på ett enkelt vis skulle kunna relatera modellernas olika personlighetstyper till 
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deras egna medarbetare. Därefter ställde vi frågor om deras sätt att hantera medarbetare med 
dessa olika typer av personligheter. Genom det fick vi reda på hur våra respondenter anpassar 
sitt ledarskap till modellernas olika personligheter.  

Respondenternas svar analyserades sedan tillsammans med studiens teoretiska ramverk. Då 
transformativt ledarskap ses som relationsinriktat och transaktionellt som uppgiftsinriktat, 
använde vi oss av variabler som kunde förknippas med dessa under våra intervjuer. För att 
lyckas koppla ihop deras svar med Herzbergs motivationsteori undersökte vi även vilka 
faktorer som respondenterna ansåg motiverar de olika personligheterna. Beroende på 
respondenternas svar gick det även att urskilja om de ansåg personlighetstypen rikta sig mer 
mot Teori X eller Teori Y. Vi fokuserade på respondenternas tankar och åsikter för att 
upptäcka mönster och kartlägga hur ledare anpassar sig och sitt ledarskap till modellernas 
olika personlighetstyper. Analysen utmynnade sedan i en slutsats om hur olika typer av 
ledarskap på bästa sätt kan anpassas till olika personlighetstyper för att locka fram 
medarbetares motivation till att arbeta.  

2.6 Metodreflektion 
Under studiens semistrukturerade intervjutillfällen hävdade de flesta av våra respondenter att 
de kände till att deras medarbetare har olika personligheter. Dock var det många som uttryckte 
att de inte anpassade sitt ledarskap efter de anställda. Detta yttrande förändrades dock. När vi 
presenterat de olika personlighetstyperna under intervjun då de vid närmare eftertanke insåg 
att de faktiskt behandlar olika anställda på olika sätt. Detta var intressant att se då vi upplevde 
att de ledarna vi intervjuade inte hade reflekterat över just detta tidigare. Det framkom att 
respondenterna kunde se personlighetsklassificeringsmodellernas olika personligheter i deras 
medarbetare, och kunde därefter enklare reflektera över hur de faktiskt leder sina anställda.  
 
Något som kunde vara missvisande i vår studie och påverka dess tillförlitlighet var att vårt 
urval kom från olika chefsnivåer. Vissa av våra respondenter var ledare över ett fåtal personer 
medan andra var ledare i en större ledningsgrupp. Dock anser vi att detta inte påverkade vår 
studies resultat då våra respondenter mestadels gav likvärdiga svar, vilket resulterar i att det 
finns minimal variation mellan chefsnivåer då alla oavsett nivå leder människor med olika 
personligheter.  

2.7 Studiens trovärdighet 
Tillförlitligheten av forskning bedöms utifrån ett antal kriterier. Dessa är extern reliabilitet, 
intern reliabilitet, intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell 2011). Extern 
reliabilitet betyder att det är möjligt att göra en upprepad undersökning vid ett senare tillfälle 
av samma studie. Enligt Bryman och Bell (2011) är det omöjligt att ”frysa” en social miljö i 
en kvalitativ forskning, därför är det svårt att få en extern reliabilitet på vår studie.  

Intern reliabilitet betyder att forskare tillsammans är överens och väl medvetna om hur de går 
tillväga för att tolka det de ser och hör på lika sätt (Bryman & Bell 2011). Under den tid vi 
arbetat med vår studie har vi två författare haft ett nära samarbete med bra kommunikation, 
vilket varit nödvändigt för skapa en intern reliabilitet över vår studie.  

Intern validitet betyder enligt Bryman och Bell (2011) att det ska finnas en god 
överensstämmelse mellan forskarens observation och de teoretiska idéer som denne utvecklar. 
Utformningen av våra intervjufrågor var viktig så att de gav oss rätt underlag till empirin för 
att få en förståelse för hur ledare anpassar sitt ledarskap utefter medarbetarens personlighet. 
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Det skedde ett samspel mellan teori och empiri där teorin utvecklades parallellt med empirin, 
vilket gjorde vår interna validitet stadig. 

Vi använde oss av ett begränsat antal respondenter vilket kan göra det svårt att generalisera 
studiens resultat på andra än just de respondenter som ingick i vår undersökning. Således är 
det svårt att svara på om vår studie innehåller extern validitet vilket enligt Bryman och Bell 
(2011) betyder att studiens resultat kommer vara generaliserbart. Oavsett chefsnivå svarade 
våra respondenter dock relativt likvärdigt på våra intervjufrågor. Det ger oss förhoppning till 
att de slutsatser vi har dragit utifrån vår undersökning skall gå att använda i liknande 
situationer. Vi tror att empirin gett oss slutsatser som kan användas i studier och situationer 
där ämnet handlar om ledarens ledarskap och hur denne anpassar sig efter olika 
personlighetstyper. Detta för att skapa motivation hos de anställda och således genom intern 
utveckling i organisationen även skapa extern utveckling.    

2.8 Sammanfattning av metod 
I metodkapitlet har vi gett en beskrivning av vår kvalitativa studie som har tvärsnittsdesign 
som forskningsdesign. Vi har även beskrivit vår urvalsmetod där vi genom ändamålsenligt 
urval samt snöbollsurval fann respondenter till sju personliga intervjuer, en öppen och sex 
semistrukturerade. Kapitlet ger även en beskrivning och motivering av studiens ramverk och 
en avslutande metodreflektion samt presentation av studiens trovärdighet.  
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3 Teoretisk referensram 
 
 
I kapitlet nedan presenteras de teorier som ligger till grund för vår studie inom ledarskap, 
motivation samt personlighetsklassificering. Texten som följer handlar om transformativt och 
transaktionellt ledarskap, Teori X och Teori Y, Herzbergs motivationsteori samt 
personlighetsklassificeringsmodellerna DISA- och Femfaktorsmodellen.  
 
 

3.1 Ledarskap 
Definitionen av ledarskap är enligt Clegg et al. (2008) att rikta, kontrollera, motivera och 
inspirera anställda mot organisationens mål. Han menar även att en ledare kan göra detta på 
olika sätt. Exempelvis leda genom att skapa skarpa riktlinjer, inspirera anställda genom att 
motivera dem eller underlätta för anställda genom att agera som mentor eller coach (Clegg et 
al. 2008). Här nedan beskrivs olika typer av ledarskapsteorier, närmare bestämt transformativ 
ledarskapsteori, transaktionell ledarskapsteori samt Teori X och Teori Y.  

3.1.1 Transformativt & Transaktionellt ledarskap 
Transformativt och transaktionellt ledarskap är två ledarskapsteorier som skiljer sig i det 
avseendet att den ena är relationsinriktad (transformativt) och den andra är uppgiftsinriktad 
(transaktionellt) (Clegg et al. 2008). De två olika teorierna förklaras mer detaljerat nedan.  

Transformativt ledarskap 
En ledarskapsteori som har utvecklats till en av de mest framstående under senaste decenniet 
är transformativt ledarskap (Jin et al. 2016). Den utveckling som har definierats i denna teori 
är enligt Mathew och Gupta (2015) att synen på en ledare har förändrats från chef och kritiker 
till ledare som partner och coach. De menar även att transformativt ledarskap är vad du gör 
med människor, inte vad du gör till dem (Mathew & Gupta 2015). Transformativt ledarskap 
kan enligt Clegg et al. (2008) likställas med relationsinriktat ledarskap. Teorin är baserad på 
hypotesen att ledare kan dra nytta av ett behov hos den anställda. Dessa behov hos individen 
blir sammankopplade med deras inre tillfredsställelse och motivation, vilket leder till att 
ledaren och den anställdas relation blir en viktig del till den anställdas välbefinnande och 
engagemang i organisationen (Zareen et al. 2015). 
 
En rad studier har stött på den positiva effekten av transformativt ledarskap inom 
produktivitet, trivsel, stress och engagemang. Detta har visat att transformativt ledarskap 
uppmuntrar prestation och innovation (Mathew & Gupta 2015). Transformativt ledarskap är 
enligt Bass et al. (2003) uppbyggt av fyra underdimensioner. 
  

• Idealiserat inflytande 
Medarbetaren uppskattar, respekterar och har ett starkt förtroende för ledaren, vilket 
leder till högre motivation för medarbetaren. Medarbetaren ser ledaren som en förebild 
och vill gärna efterlikna denne. Ledaren ser även medarbetarens behov före sitt egna. 
 

• Inspirerande motivation 
Ledaren ger en stark vision för framtiden och motiverar sina medarbetare genom stöd 
kontra utmaning.  Ledaren är entusiastisk och optimistisk med förhoppning att 
utveckla medarbetarens självförtroende. 
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• Intellektuell stimulans 
Ledaren uppmuntrar medarbetaren till att vara kreativ och innovativ samt visar på att 
misstag kan leda till utveckling. Ledaren uppmuntrar även nya sätt att se på gamla 
metoder och problem.  
 

• Individualiserad anpassning 
Genom vägledning och coachning identifierar och utvecklar ledaren medarbetarens 
individuella utvecklingsbehov (Bass et al. 2003). 
 

Mathew och Gupta (2015) menar att denna typ av ledarskap använder intellektuell stimulans 
till att utmana sina medarbetares vanliga sätt att göra saker och uppmuntrar istället innovativa 
sätt att arbeta och lösa problem. Genom att ledaren ger den anställda mening och syfte till 
dess arbetsuppgift, bidrar det till att ledaren inspirerar och motiverar medarbetaren till att nå 
högre och bättre resultat än förväntat. Ledare av transformativt slag stimulerar och inspirerar 
medarbetaren till att uppnå extraordinära resultat och även utveckla sin egen ledarkapacitet. 
Transformativa ledare svarar på individuella medarbetares behov genom att rikta in målen så 
det passar medarbetaren, ledare, gruppen och organisationen i sin helhet (Mathew & Gupta 
2015).  
 
Yukl (1999) definierar transformativt ledarskap främst i termer av ledarens påverkan och 
relation till medarbetarna. Medarbetarna känner tillit, beundran, lojalitet och respekt mot 
ledaren, vilket ger till resultat att medarbetarna blir motiverade till att göra mer än de 
ursprungligen förväntades göra (Yukl 1999). Om fokus ligger på den anställdas egna intressen 
av att uppfylla sina behov i den arbetssituation som den befinner sig i, ökar även den 
anställdas motivation (Bass 1997). Studier har funnit att medarbetare som uppfattar deras 
ledare som transformativa tenderar att ha högre prestationsnivåer, högre kreativitetsnivåer och 
mer effektivt arbetssätt inom organisationen (Jin et al. 2016). 

Transaktionellt ledarskap 
Till skillnad från transformativt ledarskap som ses som relationsinriktat är transaktionellt 
ledarskap enligt Clegg et al. (2008) mer uppgiftsinriktat. Transaktionella ledare 
kommunicerar enligt Zareen et al. (2015)  till sina medarbetare "vad de ska göra" och "hur de 
ska göra det” och sedan övervakas medarbetarna noga. Forskning har föreslagit tre 
egenskaper av transaktionellt ledarskap vilket är villkorade belöningar, aktivt ledarskap 
baserat på undantag och passivt ledarskap baserat på undantag (Zareen et al. 2015). Nedan 
förklaras de tre olika egenskaperna enligt Bass (1997). 

•  Villkorad belöning 
Medarbetaren får belöning om uppgiften utförts på ett korrekt sätt samt minskad 
alternativt utebliven belöning om uppgiften misslyckats. 
 

• Ledarskap baserat på undantag (aktivt) 
Här sätter ledaren i förväg upp tydliga linjer för hur uppgiften skall genomföras på ett 
korrekt sätt. Ledaren är insatt under arbetets gång för att i ett tidigt stadie kunna se fel 
och brister i medarbetarens arbetsgång. 
 

• Ledarskap baserat på undantag (passivt) 
Här reagerar ledaren i efterhand på problem och fel som inträffat, istället för att finnas 
med under arbetets gång (Bass 1997). 
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Transaktionellt ledarskap ses även som en rationell teori där känslor inte är inblandade 
(Jacobsen 2013). Teorin kännetecknas av ledningens uppsatta mål som sedan uppföljs av 
belöningssystem som kan vara negativa disciplinära åtgärder om medarbetaren misslyckas 
med uppgiften, eller positivt med beröm och uppskattning om medarbetaren uppfyller de 
tilldelade målen (Zareen et al. 2015). 

3.1.2 Teori X och Teori Y 
McGregor (2000) påstod att företagsledare har två väldigt olika uppfattningar om deras 
anställda, vilka har delats upp i Teori X och Teori Y. Dessa teorier beskriver de anställdas 
motivation och hur en anställd upplevs av företagsledare. De två teorierna förklaras i mer 
detalj nedan (McGregor 2000). 
 
I Teori X finns det en förutfattad mening att den anställda vill jobba så lite som möjligt, är 
utan ambition, tycker illa om ansvar och föredrar att bli ledd. Den anställda bryr sig inte om 
vad organisationen behöver utan tänker bara på sig själv samt har svårt för förändringar. Det 
handlar således främst om människor som framförallt arbetar för lön. För att en sådan här 
person ska kunna arbeta effektivt är det viktigt att organisationer ser till personens behov. I 
det här fallet måste personen i fråga bli övertygad, belönad, bestraffad och deras aktiviteter 
bör vara styrda (McGregor 2000). 
 
Teori Y betyder däremot att den anställda är motiverad, har kapacitet för ansvar, potential till 
utveckling och vill uppnå personliga mål. Det finns även möjlighet att anpassa deras 
uppförande efter organisationens mål. Att skapa möjligheter, frigöra potential, ta bort 
eventuella hinder, uppmuntra tillväxt och ge vägledning är viktigt om man som ledare tror sig 
ha anställda som passar in på Teori Y (McGregor 2000). 

3.2 Herzbergs motivationsteori 
Fredrik Herzberg har forskat om faktorer som motiverar medarbetare i arbetslivet. Han delar 
in medarbetares motivation i två faktorer, hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg 2003).  
Hygienfaktorer karakteriseras som yttre komponenter i arbetets utformning som bidrar till de 
anställdas missnöje om de inte uppfylls. Som exempel kan nämnas: övervakning, 
arbetsförhållanden, företagets policy, lön, och relationer med medarbetare. 
Motivationsfaktorer är däremot inneboende i själva arbetet och omfattar aspekter såsom 
prestation, utveckling, ansvar och erkännande (Fumham, Eracleous, Chamorro-Premuzic 
2009).  
 
Herzberg (2003) beskriver att hygienfaktorer är kopplade till arbetets utförande och är de 
faktorer som förhindrar otillfredsställelse samt ses som de yttre ramarna för motivationen, 
medan motivationsfaktorer är det som har med själva arbetet att göra och som bidrar till att 
skapa personlig tillfredsställelse, samt som den inre direkta motivationen. Med personlig 
tillfredsställelse menar Herzberg (2003) att det inte endast krävs yttre motivation så som lön 
för att tillfredsställa en medarbetare, utan att även inre motivation så som personlig utveckling 
och uppskattning är en förutsättning för medarbetares motivation och engagemang (Herzberg 
2003). Deci och Ryan (2000) beskriver att den grundläggande skillnaden mellan inre och yttre 
motivation beror på drivkraften till varför något utförs. Vid inre motivationen handlar det om 
att någonting utförs eftersom det i sig är intressant eller roligt, medan yttre motivation handlar 
om att någonting utförs på grund av att det leder till ett resultat, så som belöning (Deci & 
Ryan, 2000). 
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“När man som medarbetare känner sig delaktig, ser mening i sitt arbete, tycker 
det är kul på jobbet, upplever det man gör som intressant, utmanande och 
meningsfullt – ja, då vill man självklart vara med och bidra och utveckla”  
- Vingstråhle (2014) 

 
Till skillnad från yttre motivation kan inre motivation enligt Vingstråle (2014) resultera i ett 
något mer beständigt resultat då det inte krävs några yttre faktorer för att väcka motivationen 
till liv. Lou (1999) menar också att inre motivation till sitt arbete kan motverka arbetsstress 
samt ha verkan på medarbetarens välmående.  Även Thorborg (2011) skriver att medarbetare 
inte känner full tillfredsställelse i sitt arbete förrän både hygienfaktorerna och 
motivationsfaktorerna blivit uppfyllda. Han menar dock att gränsen mellan vad som är 
hygienfaktorer och vad som är motivationsfaktorer varierar eftersom det är individuellt vad 
individer lägger vikt vid och upplever som motiverande (Thorborg 2011).  

3.3 Personlighetsklassificering 
En människas personlighet är enligt Hwang et al. (2012) unik. Den utmärker en individ och 
skiljer denne från andra människor. Personlighetspsykologi handlar om att beskriva, förstå 
och förklara individuella mönster i människors sätt att tänka, känna, handla och reagera 
(Hwang et al. 2012). Intresset för personligheten hos både sig själv och andra är troligtvis lika 
gammal som människans förmåga att reflektera över och bli medveten om sig själv och andra. 
Genom åren har många personlighetspsykologer forskat och undersökt förhållandena kring 
personligheter och kommit fram till svar i form av många olika teorier (Bertelsen 2007). I 
följande avsnitt kommer vi att gå igenom två personlighetsklassificeringsmodeller, DISA- och 
Femfaktorsmodellen.  

3.3.1 DISA-modellen (DISC-model) 
Det är enligt Merenda (1987) de fyra grundläggande temperamenten som ligger bakom 
dagens forskning i personlighetspsykologi. Fyra-faktors modellen har sitt ursprung av läkaren 
Hippokrates från ca 400 f.Kr. Då bestod modellen av de fyra elementen, luft, vatten, eld och 
jord (Merenda 1987). DISA-modellen eller DISC-model, som är dess engelska benämning, 
står för fyra olika kategorier av personlighetstyper som William Moulton Marston 
definierade. Dessa personlighetstyper är; dominant, inflytande, stabil och analytisk. Modellen 
presenterar personlighetstypernas olika egenskaper och beteenden (Duck 2006). Nedan 
beskrivs de fyra olika personlighetstyperna i DISA-modellen samt en tabell som presenterar 
personlighetsdrag hos de olika personlighetstyperna (Sugerman 2009). 
 

• Dominant 
En dominant person är direkt och inte rädd för att vara kraftfull. Personen är 
resultatinriktad och arbetar hela tiden för att saker och ting ska pågå.  
 

• Inflytelserik 
En inflytelserik person är utåtriktad och livlig. Personen njuter av att vara runt 
människor och dennes entusiasm är uppenbar. Den är även pratsam och trivs av 
möjligheten att arbeta med andra människor.  
 

• Stabil 
En stabil person visar oro för andra och föredrar att inte stå i rampljuset. Personen 
föredrar en stabil miljö där alla kommer överens.  
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• Analytisk 
En analytisk person är detaljorienterad och noggrann. Personen gillar att ha god tid på 
sig att utföra ett arbete med kvalité och trivs i en affärsmässig miljö där människor 
koncentrerar sig på logik snarare än känslor (Sugerman 2009). 

 
Dominant  Inflytelserik  Stabil  Analytisk  
Resultatinriktad Utåtriktad Vänlig Noggrann 
Viljestark Entusiastisk Omtänksam Detaljorienterad 
Tävlingsinriktad Livlig Goda lyssnare Analytisk 
Kraftfull Social Hänsynsfull Kvalitetsinriktad 
Bestämd Pratsamma Ödmjuk Logisk 
Direkt Samarbetsvilliga Lagspelare Försiktig 

Tabell 3.1 DISA-modellen (Sugerman 2009). 
 
Personlighetsmodellen utforskar människors olika kommunikationsprioriteringar och hur 
dessa påverkar uppförande. Alla individer har en unik blandning av de olika kategorierna i 
personlighetsmodellen DISA med varierande prioriteringar och arbetssätt som bör bemötas på 
olika vis (Sugerman 2009). 

3.3.2 Femfaktorsmodellen (Big Five) 
Femfaktorsmodellen, även kallad Big Five, ses som det senaste stora steget i utvecklingen av 
personlighetspsykologi. Modellen utvecklades huvudsakligen av Costa och McCrae under 
1900-talet och den har sin utgångspunkt i att människors personligheter har urskiljbara, 
universella drag som inte är kultur- eller situationsberoende (Hwang et al. 2012). Med denna 
modell upptäcktes de fem mest basala personlighetsdimensionerna vilket under 90-talet sågs 
som en vändpunkt för personlighetspsykologin (Costa & McCrae se Hwang et al. 2012). De 
menar att dessa fem dimensioner utgör en rymd i där alla andra personlighetsskalor kan 
placeras in. Syftet med dessa är således inte att reducera, utan att relatera alla 
personlighetsdrag till dessa fem dimensioner (Hwang et al. 2012). Här nedan presenteras 
Femfaktorsmodellen. 
 

Person med hög poäng Faktor Person med låg poäng 
Orolig, nervös, osäker, 
känslosam, instabil, 
hypokondrisk 

N-skalan 
Känslomässig instabilitet  

(eng. neuroticism) 

Lugn, avslappnad, robust, icke 
känslosam, tillfreds med sig själv 

Sällskaplig, aktiv, pratsam, 
människointresserad, 
optimistisk, varm 

E-skalan 
Utåtriktning  

(eng. extraversion) 

Reserverad, distanserad, 
uppgiftsorienterad, tyst, 
tillbakadragen 

Nyfiken, allmänintresserad, 
kreativ, fantasifull, 
okonventionell 

O-skalan 
Öppenhet  

(eng. openess) 

Konventionell, jordnära, 
begränsande intressen, 
oanalytisk 

Mjuk, godhjärtad, vänlig, 
hjälpsam, förlåtande, 
öppenhjärtig 

A-skalan 
Vänlighet  

(eng. agreeableness) 

Cynisk, oartig, misstänksam, 
icke samarbetsvillig, samvetslös, 
lättretad, manipulativ 

Välorganiserad, pålitlig, 
arbetsam, disciplinerad, 
noggrann, ambitiös, uthållig 

C-skalan 
Noggrannhet  

(eng. conscientiousness) 

Opålitlig, lat, vårdslös, 
försumlig, livsnjutare, utan 
målinriktning 

Tabell 3.2 Femfaktorsmodellen (Hwang et al. 2012). 
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Tabellen ovan visar på hur Femfaktormodellen fungerar. Varierande frågeställningar avgör 
om man får en hög eller låg poäng på de olika skalorna. Att relatera till både sidan med hög 
poäng som den med låg poäng är inte ovanligt. Modellen visar på att man ligger övervägande 
på en utav sidorna. Exempelvis kan en person få låg poäng på N-skalan medan den har hög 
poäng på E-skalan, vilket betyder att personen är lugn och sällskaplig (Hwang et al. 2012). 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Studiens teoretiska referensram menar att ledarskap är nyckeln till framgång och att ett 
framgångsrikt ledarskap handlar om att ledaren ska kunna anpassa sig utefter individen. 
Kapitlet tar också upp information om att tranformativt och transaktionellt ledarskap är två 
ledarskapsteorier som skiljer sig genom att den ena är mer relationsinriktad och den andra mer 
uppgiftsinriktat. Även Teori X och Teori Y förklaras i texten, vilket beskrivas som två synsätt 
angående hur ledare ser på deras medarbetares motivation och hur det påverkar ledarskap. 
Tillsammans med en beskrivning av två personlighetsklassificeringsmodeller, DISA- 
(dominant, inflytande, stabil och analytisk) och Femfaktorsmodellen (känslomässig, 
utåtriktad, öppen, vänlig och noggrann), så innehåller kapitlet även en presentation av 
Herzbergs motivationsteori. I nästa kapitel presenteras den empiri studiens intervjuer 
genererade. 
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4 Empiri 
 
 
Här nedan presenteras en sammanställning av den empiri som våra kvalitativa intervjuer 
genererade under vår studie. Sammanställningen är strukturerad utefter personlighets-
klassificeringsmodellernas olika personlighetstyper för att flera av våra respondenter visade 
på liknande svar. Denna struktur gör det enkelt och mer överskådligt att presentera våra 
respondenters förklaringar.  
 
Först redogörs för en sammanställning om vad våra respondenter generellt anser om 
anpassat ledarskap, sedan presenteras en beskrivning om hur de anser sig leda olika 
personlighetstyper utifrån DISA- och Femfakorsmodellen. Kapitlet avslutas sedan med en 
sammanfattning. 
 
 

4.1 Presentation av respondenter  
I tabellen 4.1 presenterar vi kort våra respondenter. Se ytterligare information samt 
företagsbeskrivning i Bilaga 1. 

Namn Företag  Befattning 
Hans Lillhage 
 

Fästningens vandrarhem & 
Apelvikstrand 

Ägare och VD  

Jan Kjellman IKEA Senior Advicer, tidigare vice 
koncernchef och chef för 
verksamheten i Holland, Belgien och 
Nordamerika.  

Magnus Nilsson NilsonGroup Affärsområdeschef och del av 
ledningsgrupp  

Anna Riis Varbergs Stadshotell  Hotellägare  

Martina Viskalyck Varbergs Stadshotell Bokningschef 

Martin Andersson Marknad Varberg Tillförordnad näringslivschef 

Erik Ruth Nordic Surfers Företagsledare och projektledare  

 Tabell 4.1  Presentation av respondenter  

4.2 Anpassat ledarskap 
För att få sina medarbetare motiverade beskriver Hans Lillhage1, VD för fästningens 
vandrarhem och Apelvikstrand, att han ofta informerar sina anställda och gör dem införstådda 
med att deras position i organisationen är viktig. Lillhage beskriver att personer är olika och 

                                                
1 Hans Lillhage, VD för fästningens vandrarhem och Apelvikstrand, intervju 7 april 2016. 
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därför bör man som ledare hantera individer utefter deras olika förutsättningar. Han menar 
även att en ledare behöver ha större motivation än dess medarbetare för att lyckas motivera 
dem. Människor arbetar ofta av olika anledningar, vissa arbetar endast för lönens skull medan 
andra för att de är motiverade till att utföra arbetet väl. Det man som ledare inte får glömma 
enligt Lillhage är att människor befinner sig i olika faser av livet och därför kan de ha olika 
fokus under olika tidpunkter. Lillhage menar även att alla kan göra fel men händer det för 
många gånger kan ett samtal vara nödvändigt för att få till en förändring i medarbetarens 
beteende. Han anser även att om en ledare inte låter medarbetare få göra fel så vågar de inte 
använda sin kreativitet. Lillhage hävdar att det är viktigt att få individer att kunna lösa 
problem själva för att genom det höja sin egen självkänsla. Lillhage vill även att de anställda 
själva ska känna viljan att utvecklas och tillföra något till organisationen. Om de själva tar 
initiativ kan de enligt Lillhage få belöning genom mer flexibel arbetstid, högre lön eller 
utbildningar och aktiviteter.  

Majoriteten av våra respondenter anser att ledarskap ofta anpassas utefter situationen. Jan 
Kjellman2, Senior Advicer, tidigare vice koncernchef för IKEA, anser att det dock ofta inte 
finns tid för anpassat ledarskap i en pressad arbetssituation vilket då betyder att medarbetare 
behöver behandlas lika. Två av våra respondenter anser att man som ledare behöver gå 
tillbaka till sig själv för att ta reda på att informationen blev rätt levererad och inte 
missuppfattad. Magnus Nilsson3, affärsområdeschef och del av ledningsgrupp på 
NilsonGroup, beskriver att ledarskapet varierar beroende på om tid till reflektion och 
handledning finns eller om situationen är under tidspress. Han tycker att som ledare är det 
viktigt att veta om att alla problem som uppkommer inte är till för att lösas. Martina 
Viskalyck4, bokningschef på Varbergs Stadshotell, förklarar att en organisation är i behov av 
olika typer av människor. Hon beskriver det som ett fotbollslag där alla inte kan ha samma 
position, utan att arbetsgruppen är ett team som hjälps åt där deltagarnas egenskaper och 
förmågor kombineras.  

”First get the right people on the bus and then decide where to go” – Magnus 
Nilsson 

 
Nilsson poängterar med ovanstående citat att det finns många olika personligheter i en 
organisation och att alla olika behövs. Dock menar han att först när alla medarbetare har 
funnit sin plats och motivation vet man vilka höjder företaget kan nå. 
 

”Efter att ha arbetat tillsammans med en medarbetare i över tre månader har en 
relation mellan parterna vuxit fram, oavsett man vill eller inte” – Jan Kjellman 
 

Källman menar genom ovanstående citat att en relation mellan ledaren och medarbetaren efter 
en tid alltid finns samt att ledarskap är något man måste växa in i och som bygger på 
erfarenhet. Erik Ruth5, företagsledare och projektledare på Nordic Surfers, poängterar vikten i 
att vara inkännande och närvarande som ledare. Han menar att det krävs ett situationsanpassat 
ledarskap, där alla personlighetstyper till en början går att lita på samt att en ledare alltid ska 
gå tillbaka till sig själv för att försäkra sig om att uppgiften formulerades på rätt sätt.  
                                                
2 Jan Kjellman, Senior Advicer, tidigare vice koncernchef för IKEA, intervju 27 april 2016. 
3 Magnus Nilsson, affärsområdeschef och del av ledningsgrupp på Nilson Group, intervju 19 april 2016. 
4 Martina Viskalyck, bokningschef på Varbergs Stadshotell, intervju 27 april 2016. 
5 Erik Ruth, företagsledare och projektledare på Nordic Surfers, intervju 27 april 2016. 
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4.3 DISA-modellen 
Utefter DISA-modellens fyra personlighetsklassificeringar fick våra respondenter besvara 
frågor som behandlade de olika typerna samt hur de anser att man som ledare på bästa vis 
leder personer med dessa egenskaper. 

4.3.1 Ledarskap för dominanta personer 
Majoriteten av våra respondenter anser att en dominant person som erhåller egenskaper som 
resultatinriktad, tävlingsinriktad, viljestark och bestämd bör ledas på ett tydligt vis genom att 
vara rak, konkret och ärlig samt arbeta med tydliga ramar och tydliga mål. Den typ av 
belöning som enligt respondenterna passar bäst anses vara en kombination av bonussystem 
och fast lön, där tävling och lön anses som deras största motivation till att vilja arbeta. 
Kommunikation och förståelse anses även var byggstenar för att kunna leda den dominanta 
personen på ett framgångsrikt sätt. Dock ska man som ledare enligt våra respondenter vara 
försiktig att lägga beslutsfattande ansvar på denna typ av person utan ordentlig uppföljning.  
 

”Någon som blir för dominant kan trycka ner andra och trampa folk på tårna. 
Samtidigt är den energin, rätt kanaliserad, positiv” – Erik Ruth 

 
Ruth menar genom detta citat att en dominant person kan vara bra i en organisation men att 
man som ledare måste se upp då den kan upplevas som härskande vilket kan få fel effekt. 
Kjellman beskriver den dominanta personen som någon som vet sig kunna det mesta och som 
är riktad åt det egocentriska hållet. Han menar att denna person ska man som ledare vara 
försiktig med att ge beslutsfattande ansvar till då den kan gå lite för långt för att nå sina egna 
mål. Han tycker även att det är viktigt att möta denna person med samma värdegrund. Anna 
Riis6, ägare av Stadshotellet i Varberg, menar att en ledare bör möta en dominant person på 
ett vänligt men bestämt sätt, att inte stiga undan utan att vara rak och ärlig. Genom att visa 
förståelse för personen går det att hitta ett samarbete som kan fungera säger hävdar Riis.  

4.3.2 Ledarskap för inflytelserika personer 
Alla våra respondenter var överens om att denna personlighetstyp med egenskaper som 
utåtriktad, entusiastisk, livlig och social kräver mer handledning, uppföljning, övervakning 
och tydligare coachning under arbetsprocessens gång. Fyra av våra respondenter var eniga om 
att ett nära ledarskap krävs för denna typ av personlighet, medan två anser att ett mer konkret 
ledarskap är bättre för att förtydliga arbetets ramar och motverka ett allt för flummigt arbete. I 
citatet nedan förklarar Martin Andersson7, tillförordnad näringslivschef på Marknad Varberg, 
att den inflytelserika personen kan jämföras med en drake som kan vara ute och flyga men att 
man som ledare ska vara beredd på att dra tag i snöret ibland.  

”Låta draken flyga, men vara beredd på att dra i snöret” – Martin Andersson 
 

Andersson menar även att alla individer har olika erfarenhet och bakgrund vilket kräver en 
individanpassad handledning med strävan efter att alla ska kunna ta eget ansvar. Det som 
motiverar den inflytelserika personen är enligt våra respondenter en genuin uppskattning samt 
möjlighet att få integrera med andra människor. Nilsson anser att denna personlighetstyp 
kräver en guidande och hjälpande ledning med kontinuerligt coachande handledningssamtal 
för att som ledare ha koll på personen i fråga. Kjellman hävdar också att denna person bör 

                                                
6 Anna Riis, ägare av Stadshotellet i Varberg, intervju 27 april 2016.  
7 Martin Andersson, tillförordnad näringslivschef på Marknad Varberg, intervju 25 april 2016. 
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ledas på ett konkret och tydligt sätt då det annars lätt kan bli för flummigt under 
arbetsprocessens gång, samtidigt som den kräver en coachande ledning med stimulans för 
personens sociala sidor. Viskalyck poängterar att det bästa sättet till att motivera en 
inflytelserik person är att locka med teamaktiviteter och andra sociala sammanhang där 
personens framstående egenskaper kommer till nytta. Riis menar att genuin uppskattning är 
det som får den inflytelserika personen att bli motiverad till viljan att fortsätta arbeta.  

4.3.3 Ledarskap för stabila personer 
Denna personlighet styrs enligt våra respondenter med både ett konkret och tydligt ledarskap 
med samtidigt en varm, mjuk och förstående sida som signalerar trygghet. Något som alla 
våra respondenter håller med om är att den stabila personen med egenskaper som vänlig, 
omtänksam, hänsynsfull och ödmjuk är produktiv men ofta inte märks i arbetsprocessen 
förrän de försvinner, vilket Kjellman förstärker med nedanstående citat. 
 

”Dessa personlighetstyper kan ibland ses som de grå samhällsbärarna, vilka man 
som ledare ibland lätt kan glömma bort” – Jan Kjellman 

 
Dessa personer är enligt våra respondenter väldigt viktiga i en organisation men eftersom 
deras arbete inte alltid syns blir det därför viktigt att de blir uppmärksammade. De stabila står 
ofta i bakgrunden men är samtidigt de som uppskattar belöning i form av beröm. Det är 
viktigt att de får veta att de faktiskt bidrar till något – även om det kanske inte syns för 
stunden, menar våra respondenter. Ruth hävdar att beröm för den stabila personen kan göra att 
personen i fråga blir medveten om att den utför ett meningsfullt arbete, där personen bidrar 
med något positiv till gruppen. Andersson säger att man inte ska underskatta en sådan här 
person i en organisation då de kan ses som arbetsmyror som alltid vill göra ett bra jobb.  

4.3.4 Ledarskap för analytiska personer 
Här var alla utom en respondent eniga om att en analytisk person med egenskaper som 
noggrann, detaljorienterad, analytisk och kvalitetsinriktad bör ledas på ett tydligt, konkret och 
rakt vis. De flesta respondenterna var även eniga om att det är bra med tydliga mål och att ge 
personen i fråga stimulerande uppgifter.  

“Många gånger kommer ledare och chefer ur den här kategorin. De har ofta en 
analytisk bakgrund, de krävs nästan för att bli ledare. Typiska ledaregenskaper” 
 – Jan Kjellman 

Både Kjellman och Nilsson anser att den analytiska personen har egenskaper med möjlighet 
till att utvecklas som projektledare eller chef i en organisation. Kjellman menar även att detta 
är personer som ofta har väl underbyggda argument vilket både Viskalyck och Riis håller med 
om. De anser att man som ledare ska vara påläst för att gå in i en diskussion med den 
analytiska personen. Ruth säger att det är viktigt att försöka ställa fördjupande och ledande 
frågor som kan styra personens fokus.  

4.4 Femfaktorsmodellen 
Utefter Femfaktorsmodellens fem skalor av personlighetsdrag fick våra respondenter besvara 
frågor angående hur ett ledarskap för dessa olika typer av beteenden enligt dem kan gå till. 
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4.4.1 Ledarskap för N-skalan (känslomässig instabilitet) 
Majoriteten av våra respondenter var överens om att en person med hög poäng på N-skalan 
med egenskaper som orolig, nervös, osäker och känslosam kräver extremt mycket stöd, 
återkoppling och handledning.  De menar att trygghet är något som den här personen är 
beroende av samt ett varmt och nära ledarskap. Att leda en sådan person bör enligt våra 
respondenter göras med ett konsekvent tänk, ett lugn och en medvetenhet om att det kan bli 
tidskrävande.  
 
Personer med låg poäng på N-skalan med egenskaper som lugn, avslappnad, robust och icke 
känslosam handlar det däremot enligt våra respondenter om att leda genom tydlighet och med 
kontinuerlig handledning samt tydliga mål och deadlines. Det gäller att peppa upp och pusha 
på personen med dessa egenskaper för att få den att hänga med i arbetets process.  

4.4.2 Ledarskap för E-skalan (utåtriktning) 
Personer med hög poäng på E-skalan med egenskaper som sällskaplig, aktiv, pratsam och 
människointresserad anses enligt våra respondenter vara trevliga men något ineffektiva i en 
arbetsprocess. De menar att det är viktigt att hålla tillbaka dessa personligheter men samtidigt 
utnyttja deras energi och styra dem i rätt riktning. De kräver uppföljning och tydliga riktlinjer. 
Två av våra respondenter anser att ett konkret och tydligt ledarskap är det mest effektiva, 
varav en anser att ett mjukare ledarskap är det som bör användas till denna personlighetstyp.  
 
Personer som befinner sig på E-skalans låga poäng med egenskaper som reserverad, 
distanserad, uppgiftsorienterad och tyst bör däremot enligt alla våra respondenter ledas på ett 
mjukare och mer harmoniskt vis. Det är viktigt att inte glömma bort denna personlighetstyp 
som enligt Kjellman ses som en av våra samhällsbärare. Det är även enligt våra respondenter 
viktigt att som ledare ta sig tid och se denna typ av person samt utmana personen genom 
coachning till att våga ta mer plats. 

4.4.3 Ledarskap för O-skalan (öppenhet) 
Personer med hög poäng på O-skalan med egenskaper som nyfiken, allmänintresserad, kreativ 
och fantasifull ses enligt våra respondenter som en extremt idérik person som det är viktigt att 
ge högt i tak till. Nilsson förklarar att en person med dessa egenskaper ser världen i färger och 
känslor snarare än realistiskt och konkret. Nilsson menar därför att det är viktigt att vara 
tydliga mot dessa personer och styra dem hårdare i arbetsprocessen. En kombination av ett 
varmt och nära tillsammans med ett konkret och tydligt ledarskap är vad majoriteten av våra 
respondenter vill tillämpa för denna typ av personlighet. Viskalyck beskriver att det är viktigt 
att fånga personens idéer men att vara beredd på att dra tillbaka personen i fråga en aning. 
Dock är det viktigt att inte kväva denna typ av person menar Riis.  
 
På andra sidan av O-skalan där personer med egenskaper som konventionell, jordnära, 
oanalytisk och med begränsande intressen befinner sig, anser våra respondenterna att detta är 
personer som behöver repetitiva arbetsuppgifter. Nilsson menar att om man som ledare säger 
att de ska göra något så är det också det de gör – men inte så mycket mer. Därför kan det 
också vara bra att pusha dem och låta dem öppna upp sig och komma med egna idéer. 
Andersson menar att man som ledare ska ha ett gummiband mellan en sådan person och 
ledaren för att följa med i arbetsprocessen och ha en kontinuerlig uppföljning. Han menar 
även att många av denna personlighetstyp inte vill eller påstår att de inte kan testa nya 
arbetssätt. Lösningen till detta är enligt Andersson att dessa personer stärks av små steg, då 
vågar de mer gånger därefter.  
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4.4.4 Ledarskap för A-skalan (vänlighet) 
Medarbetare med hög poäng på A-skalan med egenskaper som mjuk, godhjärtad, vänlig och 
hjälpsam får man som ledare enligt respondenterna vara försiktig med. Det är ofta omtyckta 
personer i en organisation då de främst tänker på andra än sig själv i första hand. Vilket kan 
betyda att andra lägger uppgifter i personens händer och personen då fastnar med andra 
arbetsuppgifter än vad den egentligen är menad för. Nilsson menar att man inte ska ge en 
sådan här person direkt kritik utan vara mjukare och försiktigare så att man som ledare inte 
blir för hård. Ruth säger att den här typen av person behöver hjälp att sätta gränser både 
internt och externt för att inte bli utnyttjad och överkörd.  
 
Personer med låg poäng på A-skalan med egenskaper som cynisk, oartig, misstänksam och 
icke samarbetsvillig är någon som ingen av våra respondenter vill ha i sin organisation. De 
menar att om det är ett tillfälligt tillstånd så är det något man som ledare får ha överseende 
med, då alla kan ha dåliga dagar. Är det dock någon som alltid är på detta viset gäller det att 
som ledare vara ordentligt tydlig genom att säga till på skarpen. Andersson menar att dessa 
personer är människor som gärna vill ha saker utan att själva någon gång ge. Både Ruth och 
Kjellman menar att en sådan här person är väldigt svår att hantera och arbeta med.  

4.4.5 Ledarskap för C-skalan (noggrannhet) 
Medarbetare som har hög poäng på C-skalan med egenskaper som välorganiserad, pålitlig, 
arbetsam och disciplinerad är enligt våra respondenter även väldigt trogna och arbetsamma. 
Det är även personer man måste bromsa då de har lätt att bränna ut sig själva för att de aldrig 
blir klara med arbetet. Kjellman säger därför att man som ledare måste ge tydliga deadlines. 
Han jämför även den här personen med den analytiska i DISA-modellen. Ruth tror att det är 
viktigt att inte pressa en sådan typ av person utan istället ha ett coachande ledarskap.  
 
De personer som har låg poäng på C-skalan med egenskaper som opålitlig, lat, vårdslös och 
försumlig menar respondenterna troligen har hamnat på fel plats. Som ledare är det viktigt att 
fokusera på varför personen i fråga är på arbetsplatsen och vad denne har för mål. Viskalyck 
hävdar att man ska sätta upp tydliga mål och deadlines där det gärna får ingå delmål för att 
reducera lite av personens lathet. Här gäller det också enligt Viskalyck att stämma av och 
följa upp, vilket även andra respondenter höll med om. Även att vara tydlig med vad som är 
gränsen mellan vad som är okej och inte, menar Ruth är en viktig faktor att tänka på som 
ledare. Ruth menar också att man som ledare hellre vill få dem till andra sidan av A-skalan 
samt att han inte skulle vilja se detta som en människas normaltillstånd.  

4.5 Sammanfattning av empiri 
Vi har utifrån den empiri som utkom från våra intervjuer sammanställt respondenternas tankar 
om ledarskap kring de personlighetstyper de två personlighetsklassificeringsmodellerna vi 
använt oss av presenterar. I nästa kapitel kommer vi analysera deras svar tillsammans med vår 
teoretiska referensram. 
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5 Analys 
 
 
Följande kapitel redogör för en analys av vår empiri kopplad till vår teoretiska referensram. 
Vi analyserar respondenternas övergripande tankar om anpassat ledarskap, sedan går vi 
vidare med ledarskap för DISA- och Femfaktorsmodellens personlighetstyper var för sig. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
 

5.1 Anpassat ledarskap 
Olika situationer kräver olika typ av ledarskap, vilket våra respondenter är överens om. I ett 
pressat arbetsklimat menar våra respondenter att ett tydligt ledarskap med riktlinjer och 
konkreta mål behövs för att lyckas leda medarbetare på ett framgångsrikt sätt. Aktivt 
ledarskap baserat på undantag är enligt Bass (1997) en av tre egenskaper i transaktionellt 
ledarskap. Där sätter ledare i förväg upp tydliga linjer för hur uppgiften skall genomföras på 
ett korrekt sätt (Bass 1997), vilket går att koppla till våra respondenters förklaringar. När tid 
finns passar däremot ett coachande ledarskap bättre, där en relation mellan ledaren och 
medarbetarna kan utvecklas. Vilket kan kopplas till ett relationsinriktat ledarskap som enligt 
Clegg et al. (2008) riktar sig åt transformativt ledarskap. Våra respondenter menar att en 
relation mellan ledaren och medarbetaren alltid mer eller mindre behöver ligga i grunden för 
ett framgångsrikt ledarskap, oberoende av medarbetarens personlighetstyp, vilket förstärks 
med nedanstående citat. 
 

”Efter att ha arbetat tillsammans med en medarbetare i över tre månader har en 
relation mellan parterna vuxit fram, oavsett man vill eller inte” – Jan Kjellman 

 
Att en relation, oavsett ledaren eller medarbetaren vill eller inte, kommer ligga till grunden 
efter att ha arbetat tillsammans ett antal månader är vad Jan Kjellman, Senior Advicer, 
tidigare vice koncernchef för IKEA, hävdar genom detta citat. Enligt Clegg et al. (2008) är 
transformativt ledarskap relationsinriktat och går därför att applicera här. Det som våra 
respondenter är eniga om oberoende av vilken personlighetstyp medarbetaren i fråga har, är 
att alla mår bra av att känna sig behövd och uppskattad. De ser däremot att vissa personer 
uppskattar olika typ av belöningssystem (exempelvis bonussystem) mer eller mindre beroende 
på personlighetstyp. Vad som motiverar medarbetaren är också beroende på 
personlighetstypen vilket kan variera mellan utmaning, stimulans eller trygghet. Vissa nöjer 
sig med grundliga hygienfaktorer för att känna sig motiverad på arbetsplatsen, vilket Fumham 
et al. (2009) beskriver som stadig lön och trygga arbetsuppgifter. Andra är i behov av fler 
motivationsfaktorer så som nya utmaningar för att känna sig stimulerade och motiverade till 
viljan att arbeta vidare. Enligt Deci och Ryan (2000) är största skillnaden mellan inre och 
yttre motivation drivkraften till varför något utförs. Våra respondenter menar att det är upp till 
ledaren att känna av vad som passar bäst beroende på person och situation.  
 

“När man som medarbetare känner sig delaktig, ser mening i sitt arbete, tycker 
det är kul på jobbet, upplever det man gör som intressant, utmanande och 
meningsfullt – ja, då vill man självklart vara med och bidra och utveckla”  
- Vingstråhle (2014) 
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Vingstråhle (2014) menar dock i citatet ovan att det är den inre motivationen som får 
medarbetare att vilja vara med och utveckla en organisation. Detta tyder på att det är den inre 
motivationen som ledare borde kämpa för att utveckla hos varje medarbetare. Hans Lillhage, 
VD för Fästningens vandrarhem och Apelvikstrand, menar däremot att människor befinner sig 
i olika faser av livet och därför kan de ha olika fokus under olika tidpunkter. Våra 
respondenter hävdar därför att det är varierande beroende på person vad som anses som inre 
motivation och vad som motiverar, vilket även Thorborg (2011) styrker.  
 

”First get the right people on the bus and then decide where to go” – Magnus 
Nilsson 

 
Citatet ovan anser vi intressant då Magnus Nilsson, affärsområdeschef och del av 
ledningsgrupp på NilsonGroup menar att alla olika personlighetstyper behövs i en 
organisation. Det är dock först när alla har hittat sin plats och funnit sin motivation det går att 
förutspå vilka höjder organisationen kan komma att nå. Om alla anställda på ett företag skulle 
ha samma typ av personlighet skulle företaget troligtvis inte komma någonstans. Olikheter 
inom en organisation samt ett ledarskap som frambringar de anställdas motivation är enligt 
både Tengblad (2007) och Clegg et al. (2008) vad som anses nödvändigt för organisationens 
utveckling.  
 
Lillhage menar att medarbetare lär sig av misstag, vilket kan kopplas till intellektuell 
stimulans som är en av transformativt ledarskaps fyra grunddimensioner (Bass 1997).  Dock 
menar Lillhage samtidigt att det måste finnas en gräns för hur många gånger ett misstag får 
uppstå, där för många misstag inte är acceptabelt vilket då ger konsekvenser. Detta riktar sig 
en aning mot det transaktionella ledarskapet som enligt Zareen et al. (2015) resulterar i 
antingen belöning eller bestraffning beroende på om målet har blivit uppnått som planerat 
eller ej. De flesta av våra respondenter beskriver att de använder sig av ett kombinerat 
ledarskap där både relationsinriktat (transformativt) och uppgiftsinriktat (transaktionellt) 
ledarskap finns med. Det betyder att en kombination av transformativt och transaktionellt 
ledarskap är nödvändigt. 

5.2 DISA-modellen 
Här nedan beskrivs den analys vi tagit fram utifrån respondenternas tankar om att leda DISA-
modellens olika personlighetstyper samt vår teoretiska referensram. 

5.2.1 Ledarskap för dominanta personer 
En dominant person med egenskaper som tävlingsinriktad, kraftfull, bestämd och viljestark 
(Sugerman 2009), bör enligt våra respondenter ledas på ett tydligt och målinriktat vis. Det 
riktar sig åt uppgiftsinriktat ledarskap som enligt Clegg et al. (2008) i sin tur riktar mot 
transaktionellt ledarskap. Våra respondenter anser att den belöning som passar den dominanta 
personlighetstypen bäst är yttre faktorer så som bonussystem och möjlighet till ökad lön, 
vilket hör till yttre motivationsfaktorer (Fumham et al. 2009). Enligt våra respondenter är det 
även viktigt med kontinuerlig uppföljning under arbetets process då den dominanta personen 
har lätt att gå lite för långt för att få sin egen vilja igenom. Samtidigt menar även vissa av våra 
respondenter att en ledare måste visa förståelse och en ärlig samarbetsvilja gentemot den 
dominanta personen för att kunna skapa ett samarbete, vilket går att utläsa från nedanstående 
citat. 
 

”Någon som blir för dominant kan trycka ner andra och trampa folk på tårna. 
Samtidigt är den energin, rätt kanaliserad, positiv” – Erik Ruth 
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Om en bra relation mellan ledaren och den dominanta personlighetstypen ligger till grunden 
menar Erik Ruth, företagsledare och projektledare på Nordic Surfers att det går att kanalisera 
dess energi rätt. Det tyder på att även ett relationsinriktat ledarskap behövs, som enligt Clegg 
et al. (2008) riktar sig åt transformativt ledarskap. Den dominanta personen är enligt våra 
respondenter tävlingsinriktad och motiverad till att få sin vilja igenom. Det går att jämföra 
med Teori Y där personen enligt McGregor (2000) ses som motiverad och vill uppnå 
personliga mål. Personen utförs därför något eftersom det kommer ge ett resultat, vilket ses 
som yttre motivation (Deci & Ryan 2000). 
 

5.2.2 Ledarskap för inflytelserika personer 
Personen som är inflytelserik har enligt Sugerman (2009) egenskaper som social, livlig och 
utåtriktad. Majoriteten av våra respondenter är överens om att ett nära ledarskap för den 
inflytelserika är det som fungerar bäst. Ett relationsinriktat ledarskap med individualiserad 
anpassning som enligt Bass et al. (2003)  är en av transformativt ledarskaps underdimensioner 
passar således in. Några respondenter anser att ett konkret och tydligt ledarskap behövs för att 
det inte ska bli för flummigt. Det går att koppla till ett mer uppgiftsinriktat transaktionellt 
ledarskap som enligt Zareen et al. (2015) är mer styrt. Denna personlighetstyp kan utifrån 
våra respondenters svar jämföras med både Teori X och Teori Y. Detta för att 
personlighetstypen är utåtriktad och villig att ta på sig ansvar, vilket riktar sig åt Teori Y. 
Samtidigt menar våra respondenter att personen i fråga inte alltid lever upp till förväntningar 
och behöver ha en tydligare ledning så det inte blir för abstrakt och flummigt, vilket riktar sig 
mer åt Teori X. 
 
Till skillnad från vad våra respondenter anser om den dominanta personlighetstypen tror de 
här att den bästa belöningen är att locka med aktiviteter där personens förmågor framhävs, 
samt genuin uppskattning för medarbetaren. Motivationsfaktorer förklaras enligt Herzberg 
(2003) som de faktorer som skapar personlig tillfredsställelse, samt som den inre direkta 
motivationen. För den inflytelserika personen är det därför viktigt att vissa inre 
motivationsfaktorer utöver de yttre grundläggande hygienfaktorerna bemöts. Vingstråhle 
(2014) menar att en medarbetares inre motivation kan resultera i ett något mer beständigt 
resultat då det inte krävs några yttre faktorer för att väcka motivationen till liv. Det går att 
jämföra med respondenternas svar angående vad som motiverar en inflytelserik person, då de 
hävdar att inre motivationsfaktorer är mer uppskattat än yttre. 
 

”Låta draken flyga, men vara beredd på att dra i snöret” – Martin Andersson 
 
Martin Andersson, tillförordnad näringslivschef på Marknad Varberg jämför personen med en 
drake som får flyga fritt men att man som ledare ska vara beredd att dra tillbaka ibland. Den 
beskrivningen överensstämmer med ett kombinerat ledarskap som passar denna 
personlighetstyp. Ett anpassat coachande ledarskap med en tydlig ram är vad vi analyserat 
respondenternas svar till, vilket kan ses som en kombination av ett transformativt ledarskap 
samt ett transaktionellt tänk när det gäller kontinuerlig uppföljning och återkoppling. 

5.2.3 Ledarskap för stabila personer 
Den stabila personen har enligt Sugerman (2009) egenskaper som omtänksam, vänlig och 
hänsynsfull. Våra respondenter menar att ett konkret och tydligt uppgiftsinriktat ledarskap 
kombinerat med ett varmt, mjukt och tryggt relationsinriktat ledarskap är det som fungerar 
bäst. Detta går att koppla till ett transformativt ledarskap kombinerat med det 
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uppgiftsinriktade från den transaktionella ledarskapsteorin enligt (Clegg et al. 2008). Dessa 
personer kan utifrån respondenternas svar passa in i både Teori X och Teori Y. Personen 
behöver dels tydliga riktlinjer för att lösa sina arbetsuppgifter. Samtidigt går det att lägga 
beslutsfattande ansvar på denna person, då den är flitig och har kapacitet att klara av de 
uppgifter personen blir tilldelad. Vilket McGregor (2000) förklarar är utmärkande egenskaper 
för både Teori X och Teori Y. Som ledare för den stabila personlighetstypen är det därför 
viktigt att uppmuntra till utveckling och tillväxt, samt finnas till hans som mentor då denna 
personlighetstyp enligt våra respondenter annars lätt glöms bort. 
 

”Den typen av personer kan ibland ses som de grå samhällsbärarna, vilka man som 
ledare lätt kan glömma bort ibland” – Jan Kjellman 

 
Att uppmärksamma och berömma personen i fråga så de vet att de gör ett bra jobb, menar 
Kjellman är viktigt. Trots att det inte alltid syns så märks det tydligt när den stabila personen 
inte är på plats. Denna personlighetstyp ses enligt våra respondenter som en person som gör 
ett bra jobb utan att göra så mycket väsen ifrån sig. Därför är det viktigt att uppmärksamma 
och motivera personen i form av beröm och uppskattning, vilket enligt Herzberg (2003) är 
inre motivationsfaktorer utöver de underliggande yttre hygienfaktorerna. 

5.2.4 Ledarskap för analytiska personer 
Enligt våra respondenter behöver den analytiska personen med egenskaper som logisk, 
detaljorienterad och noggrann (Sugerman 2009), ledas på ett tydligt, konkret och rakt vis. De 
behöver tydliga mål och stimulerande arbetsuppgifter. Detta går utifrån Zareen et al. (2015) 
att koppla till ett uppgiftsinriktat ledarskap (transaktionellt). För att kunna leda en analytisk 
person krävs det enligt våra respondenter att ledaren på ett förstående och påläst vis förstår 
personen i fråga och kommer med rätt coachande frågor. Detta coachande vis går att koppla 
till ett relationsinriktat ledarskap med intellektuell stimulans och individualiserad anpassning 
som enligt Bass et al. (2003) är två underdimensioner till transformativt ledarskap. Således 
behöver en analytisk person både transaktionell ledning med inslag av det transformativa 
individanpassade coachningen för att inte ska fastna i sin uppgift.  
 

“Många gånger kommer ledare och chefer ur den här kategorin. De har ofta en 
analytisk bakgrund, de krävs nästan för att bli ledare. Typiska ledaregenskaper” 
– Jan Kjellman 

Tre av våra respondenter menar att denna personlighetstyp har egenskaper som en ledare bör 
ha och att dessa personlighetstyper då ofta utvecklas till ledare. Här stämmer Teori Y in väl då 
personen är motiverad och har kapacitet för ansvar och potential till utveckling, vilket 
McGregor (2000) beskriver är framstående egenskaper i Teori Y. Dock måste ledaren hålla 
kontinuerlig uppföljning så personen i fråga blir stimulerad med rätt typ av arbetsuppgifter. 
Ledaren bör även ta bort eventuella hinder som kan motverka den analytiska personens 
förmåga till utveckling. Utifrån våra respondenters svar ser vi att den analytiska personen 
motiveras av stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Enligt Herzberg (2003) riktar sig 
det åt inre motivationsfaktorer som utöver yttre hygienfaktorer krävs för att känna 
tillfredställelse i arbetet. Även här kan vi utläsa att en analytisk person helst utför en uppgift 
främst för att det är intressant och utvecklande, vilket enligt Deci och Ryan (2000) tyder på 
inre motivationsfaktorer.  
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5.3 Femfaktorsmodellen 
Här nedan beskrivs den analys vi tagit fram utifrån respondenternas tankar om ledarskap för 
Femfaktorsmodellens olika personlighetstyper samt vår teoretiska referensram. 

5.3.1 Ledarskap för N-skalan (känslomässig instabilitet) 
En person med hög poäng på N-skalan enligt Femfaktorsmodellen är en person som är orolig, 
nervös, osäker, känslosam, instabil och hypokondrisk (Hwang et al. 2012). Enligt våra 
respondenter behövde dessa personer stöd, återkoppling och handledning, något som kan 
kopplas till transformativt ledarskap (relationsinriktat). I transformativt ledarskap ser 
medarbetaren sin ledare som en partner och coach, inte som en chef (Mathew & Gupta 2015), 
vilket är något som kan behövas för att en orolig och nervös person ska känna sig trygg. 
Personen i fråga kan vi också koppla till Teori Y då vi kan anta att personen vill arbeta men 
kanske inte erhåller det självförtroendet som krävs för att vara motiverad till att utvecklas. 
Enligt Thorborg (2011) så känner inte medarbetare full tillfredsställelse i sitt arbete förrän 
både hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna blivit uppfyllda. En person med hög poäng 
på N-skalan behöver trygghet enligt respondenterna, något som blir denne persons hygien- 
och motivationsfaktor. Den här typen av egenskaper hos en person är inte något som 
respondenterna vill se för mycket av, då det inte är positivt för en organisation. Däremot kan 
alla människor ha dagar eller uppgifter som de är mer eller mindre oroliga, osäkra eller 
nervösa inför. Det gäller som ledare att finnas där och skapa en trygghet så att personen i 
fråga känner att stöd finns.   
 
Respondenterna anser att en person med låg poäng på N-skalan ska ledas med tydlighet 
genom mål och deadlines. Personen är lugn, avslappnad, robust, icke känslosam och tillfreds 
med sig själv (Hwang et al. 2012). Detta gör att ledarskapet blir mer uppgiftsinriktat och lutar 
mer åt det transaktionella ledarskapet. Det transaktionella ledarskapet är uppgiftsinriktat och 
ledarna talar om vad de ska göra och hur de ska göra det (Zareen et al. 2015), vilket kan 
kopplas till en person med låg poäng på N-skalan. Eftersom denna person är lugn och 
avslappnad finns det troligtvis redan en bra relation mellan ledaren och medarbetaren, vilket 
gör att personen känner sig avslappnad och tillfreds i arbetet. Därför kan man som ledare 
istället fokusera på ett uppgiftsinriktat ledarskap för att personen i fråga inte ska bli för 
avslappnad utan fortfarande vara intresserad av utveckling både på ett personligt plan och för 
organisationen. Enligt Bass et al. (2003) finns det tre olika faktorer som transaktionellt 
ledarskap bygger på, en av dessa är aktivt ledarskap baserat på undantag vilket vi kan koppla 
till de personerna med låg poäng på N-skalan. Ledaren sätter här upp tydliga linjer för hur 
uppgiften ska genomföras samtidigt som ledaren är insatt under arbetets gång. Att koppla 
antingen Teori X eller Teori Y till denna typ av person är dock svårare. I Teori X vill 
personen gärna bli ledd men det finns ingen direkt motivation till arbetet, till skillnad från 
Teori Y (McGregor 2000). Personen med låg poäng på N-skalan föredrar att bli ledd men det 
behöver inte betyda att den inte är motiverad att vilja utvecklas vilket gör att vi kan koppla 
denna typ av personlighet till båda teorierna. Här gäller det för ledaren att försöka finna vad 
som är personens inre motivationsfaktorer, för att genom det lyckas få ett något mer bestående 
resultat av personen i fråga (Vingstråhle 2014).  

5.3.2 Ledarskap för E-skalan (utåtriktning) 
Personer med hög poäng på E-skalan är sällskaplig, aktiv, pratsam, människointresserad, 
optimistisk och varm (Hwang et al. 2012). Två av våra respondenter anser att tydliga riktlinjer 
är viktiga, vilket tyder på transaktionellt ledarskap (uppgiftsinriktat) medan en annan 
respondent menar att det är bättre med ett relationsinriktat ledarskap (transformativt 
ledarskap). Detta kan betyda en ledare får leda olika beroende på de situationer man som 
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ledare ställs inför. I grund och botten är det alltid viktigt att ha en bra relation med 
medarbetaren men det kan behövas mer eller mindre relation- och uppgiftsorienterat ledarskap 
i olika situationer. Respondenterna menar även att dessa typer av personer är trevliga men kan 
bli något ineffektiva i en arbetsprocess, vilket går att jämföra med Teori X. Beskrivningen av 
Teori X menar att personen i fråga ogillar ansvar (McGregor 2000), vilket kan likställas med 
personer med hög poäng på E-skalan då de inte tar så mycket initiativ själva. I Teori X menas 
det också att personen måste bli övertygad, belönad, bestraffad och att deras aktiviteter måste 
bli styrda (McGregor 2000). Detta är något som kan vara nödvändigt då dessa personers 
motivation främst är att trivas och ha det roligt på arbetet. Som ledare måste man fördenskull 
se till att styra personens uppgifter för att denne ska genomföra sitt arbete. Samtidigt är det 
viktigt att bevara den inre motivationen som medarbetaren redan har men försöka överföra 
den till dess arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att tänka på och bevara det som personen 
blir motiverad av, vilket i det här fallet är att det finns en bra sammanhållning på arbetsplatsen 
med utrymme för sociala aktiviteter.  
 
Våra respondenter var överens om att personer med låg poäng på E-skalan bör ledas på ett 
mjukare, relationsinriktat vis vilket riktar sig åt transformativt ledarskap. Reserverad, 
distanserad, uppgiftsorienterad, tyst och tillbakadragen är hur denna typ av personlighet 
beskrivs i Femfaktorsmodellen (Hwang et al. 2012). Personen beskrivs som 
uppgiftsorienterad men behöver alltså ledas genom ett relationsinriktat ledarskap för att kunna 
utvecklas och utmanas. Dessa personer passar in på Teori Y då de gillar att arbeta. Enligt 
Kjellman kan även denna personlighetstyp ses som våra samhällsbärare. Det är alltså dessa 
personer som inte syns så mycket men märks mest när de försvinner. Personen i fråga är 
motiverad att arbeta mot ett resultat så som lön, vilket Deci och Ryan (2000) menar tyder på 
yttre motivationsfaktorer. Personen är dock inte utåtriktad nog för att ta allt för många 
utmaningar. Just därför är det viktigt att ha ett transformativt ledarskap där de kan känna 
trygghet i situationer för att våga ta sig an nya utmaningar och vara mer öppna för 
förändringar i organisationen. Som ledare är det viktigt att försöka få dessa att synas och ge 
beröm då de annars lätt kan glömmas bort. 

5.3.3 Ledarskap för O-skalan (öppenhet) 
Personer med hög poäng på O-skalan beskrivs med egenskaper som nyfikna, 
allmänintresserade, kreativa, fantasifulla och okonventionella (Hwang et al. 2012). Personen 
behöver enligt våra respondenter ledas genom både relations- (transformativt) och 
uppgiftsinriktat (transaktionellt) ledarskap. Detta för att inte kväva deras kreativitet, samtidigt 
som det är viktigt att få dem att inte sväva iväg där risk att de i slutändan inte få något arbete 
gjort finns. Även om en person med dessa egenskaper enligt våra respondenter inte får så 
mycket gjort, är det ändå en person med mycket motivation som därför passar in på Teori Y. 
McGregor (2000) menar att en person som passar in på Teori Y är motiverad, har kapacitet 
för ansvar, potential till utveckling och vill uppnå personliga mål. Denna person brukar enligt 
våra respondenter stå för många idéer på ett företag, därför är det viktigt att ta till vara på 
dem. Det visar på att denna typ av person redan drivs av inre motivation där uppgifter utförs 
med intresse, kreativitet och glädje (Deci & Ryan 2000). Även om personer med nytänkande 
idéer inte alltid har de mest logiska förklaringarna så kan de fortfarande enligt våra 
respondenter utvecklas till ett koncept som kan ta företaget till en ny nivå. Vilket både 
Tengblad (2007) och Clegg et al. (2008) anser är viktiga faktorer för att få en organisation att 
växa. 
 
Våra respondenter menar att en person med låg poäng på O-skalan är mer uppgiftsorienterad 
vilket riktar sig åt ett transaktionellt ledarskap. Personen trivs enligt våra respondenter med 
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repetitiva uppgifter och beskrivs som konventionell, jordnära, oanalytisk och att den har 
begränsande intressen (Hwang et al. 2012). Det kan alltså vara uppgifter där det inte krävs så 
mycket av personen i fråga, då personen gör det den blir tilldelad. Det tyder på att denna 
personlighetstyp främst motiveras av yttre hygienfaktorer, vilket Fumham et al. (2009) 
förklarar är bland annat övervakning, arbetsförhållanden och lön. Det är således viktigt att ha 
en bra relation (transformativt ledarskap) med personerna i fråga för att få dem att öppna upp 
sig och komma med egna idéer. Å andra sidan så förklarar Jacobsen (2013) att transaktionellt 
ledarskap även ses som en rationell teori där känslor inte är inblandade – vilket blir 
motsägelsefullt i den här analysen. Den här personen tar enligt våra respondenter inte själv 
initiativ utan jobbar hellre på och utför de uppgifter den blir tilldelad. Därför passar en 
kombination av Teori X eller Teori Y in på den här personen.  

5.3.4 Ledarskap för A-skalan (vänlighet) 
Våra respondenter menar att en person med hög poäng på A-skalan bör ledas med 
försiktighet. Personen är mjuk, godhjärtad, vänlig, hjälpsam och förlåtande (Hwang et al. 
2012). De menar således att man som ledare bör leda den här typen av personlighet med hjälp 
av transformativt ledarskap. Enligt Mathew och Gupta (2015) så anpassar sig transformativa 
ledare efter medarbetarens behov, i det här fallet genom att vara försiktig men också hjälpa 
personen att inte bli utnyttjad. Personen med hög poäng på A-skalan tillhör Teori Y då de 
själva är motiverade och har kapacitet för ansvar. Det finns risk att denna typ av person vill 
vara behjälplig och andra till lags genom att ta på sig för mycket av andras uppgifter. I det 
läget är det viktigt att ledaren ser till att det inte går till en överdrift så att personen i fråga blir 
överkörd. Motivationen för denna typ av personlighet kan vara att glädja andra, genom att till 
exempel hjälpa till att genomföra andras arbetsuppgifter. Något en ledare kan lägga extra 
mycket vikt vid med en sådan här person är att hitta den inre motivationen som enligt Lou 
(1999) kan motverka stress och personens välmående. Ledaren kan fokusera på att försöka få 
fram hur denna person vill utvecklas då Herzberg (2003) menar att detta är en av de inre 
motivationsfaktorerna. Det kan finnas svårigheter för den här personen att säga nej till andra, 
vilket kan sluta med att den tar på sig andras uppgifter när tid inte finns. Detta kan i sin tur 
leda till konflikter då personen själv kan bli stressad.  
 
En person med låg poäng på A-skalan är enligt våra respondenter en person som ledare inte 
vill ha i en organisation. Personen ses som cynisk, oartig, misstänksam, icke samarbetsvillig, 
samvetslös, lättretad och manipulativ (Hwang et al. 2012). Respondenterna hoppas att en 
person med dessa egenskaper bara är tillfällig i en organisation. Denna typ av personlighet 
kan man koppla till Teori X där McGregor (2000) beskriver att den anställda inte verkar bry 
sig om vad organisationen behöver och endast tänker på sig själv. Våra respondenter menar 
också att om detta pågår under en längre tid får man som ledare säga till på skarpen – vilket 
McGregor (2000) beskriver är tillvägagångssätt för att förhindra dessa beteenden hos personer 
som ingår i Teori X. Här handlar det även om att ledaren bör försöka finna personens inre 
motivationskraft, vilket Vingstråhle (2014) menar i slutändan kan ge ett mer beständigt 
resultat. 

5.3.5 Ledarskap för C-skalan (noggrannhet) 
Personer med hög poäng på C-skalan är arbetsamma men kräver enligt våra respondenter ett 
coachande ledarskap vilket ses som transformativt ledarskap. Personen beskrivs vara 
välorganiserad, pålitlig, arbetsam, disciplinerad, noggrann, ambitiös och uthållig (Hwang et 
al. 2012). Denna person har enligt våra respondenter lätt att bränna ut sig, därför är det viktigt 
att inte pressa personen för hårt utan istället bör ledarskapet anpassas utefter personen och vad 
denne har för behov. I Teori Y menar McGregor (2000) att den anställda är motiverad vilket 
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går att kan koppla till en person med hög poäng på C-skalan. Detta för att personer med dessa 
egenskaper ofta färdigställer arbetsuppgifter med bra kvalité. Vad som motiverar en sådan typ 
av person är enligt våra respondenter uppskattning och att den får känna att den utfört sitt 
arbete på ett väl genomfört vis. 
 
Våra respondenter menar att en person med låg poäng på C-skalan har hamnat på fel plats 
med egenskaper man som ledare inte vill se i ett normaltillstånd. Den ses som opålitlig, lat, 
vårdslös, försumlig, livsnjutare samt utan målinriktning (Hwang et al. 2012). Detta är något 
som går att koppla direkt till Teori X då personen inte bryr sig om organisationen och främst 
arbetar för lönens skull, vilket enligt Fumham et al. (2009) tyder på yttre motivationsfaktorer. 
Även här bör ledaren finna personens inre motivationskraft genom god kommunikation och 
relation och samtidigt vara tydlig och följa upp personen så att den gör det den ska. Detta 
betyder att personen bör ledas med ett transaktionellt ledarskap då det är mer uppgiftsinriktat 
men samtidigt ha en relation till personen i fråga för att se om det finns potential till 
förändring.  

5.4 Övergripande analys 
Med hjälp av studiens teoretiska ramverk har vi analyserat respondenternas svar och kopplat 
det till teorier och teoretiska begrepp. Vi har kommit fram till att ett kombinerat ledarskap av 
både relations- (transformativt) och uppgiftsorienterat ledarskap (transaktionellt) är passande 
till de flesta av de personligheter som ingår i studiens personlighetsklassificeringsmodeller, 
samt att inre motivation hos medarbetaren ofta är nyckeln till ett mer varaktigt resultat. I nästa 
avsnitt kommer vi diskutera studiens analys mer ingående. Där presenterar vi två modeller 
som beskriver vilket ledarskap samt motivation som utifrån vår analys av studiens teori och 
empiri passar till personlighetsklassificeringsmodellerna olika personligheter.  
 
I de tabeller som vi kommit fram till nedan går det att utläsa vilken typ av ledarskap och 
motivation en viss typ av personlighet kan kopplas till. Utifrån vår analys kan vi konstatera att 
det finns det större chans för ledaren att utläsa hur en person reagerar om ledaren är 
uppmärksam på vilken typ av personlighet en medarbetare har. Vår förhoppning är att dessa 
tabeller kan hjälpa en ledare till att leda och hantera anställda på ett så framgångsrikt sätt som 
möjligt.  

5.4.1 Övergripande analys om ledarskap utifrån DISA-modellen 
I vår studie använde vi oss av två olika personlighetsklassificeringsmodeller. Den första tabell 
vi tagit fram är utefter DISA-modellens olika personlighetstyper. 
 
Personlighet Ledarskap Uppfattning Motivation 
Dominant Transformativt, 

Transaktionellt  
Teori Y Lön, Bonussystem 

Inflytelserik Transformativt, 
Transaktionellt 

Teori Y, Teori X Uppskattning,  
Sociala aktiviteter 

Stabil Transformativt, 
Transaktionellt 

Teori Y, Teori X Trivsel, Beröm 

Analytisk Transformativt, 
Transaktionellt 

Teori Y Stimulerande arbetsuppgifter, 
Utveckling 

Tabell 5.1 Övergripande analys av DISA-modellen 
 
I tabellen går det att utläsa att en kombination av transformativt och transaktionellt ledarskap 
passar modellens alla personlighetstyper. I kolumnen uppfattning av medarbetarna är det 
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främst Teori Y som framkommer. Detta kan bero på att DISA-modellens personlighetstyper 
erhåller egenskaper som både kan ses som positiva och negativa. Till skillnad från 
Femfaktorsmodellen där det är lättare att utläsa negativa egenskaper som kan kopplas till 
Teori X. Den motivation som passar till DISA-modellens olika personligheter är varierande. 
Vi tror utifrån vår analys att alla typer av personligheter i grund och botten motiveras av 
hygienfaktorer så som lön samt att trivas på arbetet. Sedan finns det andra motivationsfaktorer 
som sticker ut hos de olika personlighetstyperna som framkommer i denna tabell. I det här 
fallet motiveras den dominanta av lön och bonussystem vilket visar att personen i fråga enligt 
Herzberg motivationsteori är mer styrd av yttre hygienfaktorer, medan till exempel en 
analytisk person blir mer motiverad av stimulerande arbetsuppgifter och utveckling, vilket ses 
som inre motivationsfaktorer. 

5.4.2 Övergripande analys om ledarskap utifrån Femfaktorsmodellen  
Den andra modellen som vår studie baseras på är Femfaktorsmodellen. Genom analys av vår 
empiri tillsammans med vår teoretiska referensram har vi kommit fram till följande tabell.  
 
Personlighet Ledarskap Uppfattning Motivation 
N-skalan hög poäng Transformativt  Teori Y Trygghet 
N-skalan låg poäng Transaktionellt  Teori Y, Teori X Tydliga mål 
E-skalan hög poäng Transformativt, 

Transaktionellt 
Teori X Trivsel 

E-skalan låg poäng Transformativt  Teori Y Beröm 
O-skalan hög poäng Transformativt, 

Transaktionellt 
Teori Y Fria tyglar 

O-skalan låg poäng Transaktionellt  Teori Y, Teori X Lön 
A-skalan hög poäng Transformativt  Teori Y Välmående hos andra 
A-skalan låg poäng Transaktionellt  Teori X Lön 
C-skalan hög poäng Transformativt  Teori Y Uppskattning 
C-skalan låg poäng Transaktionellt  Teori X Lön 

Tabell 5.2 Övergripande analys av Femfaktorsmodellen 
 
I Femfaktorsmodellen är det lättare att utläsa positiva och negativa egenskaper hos de olika 
personlighetstyperna, vilket gör det enklare att få förståelse om de hör till Teori X eller Teori 
Y. Våra respondenter var överens om att vissa personlighetstyper förhoppningsvis bara är 
temporära och att personen i fråga inte endast har de egenskaperna. Femfaktorsmodellen visar 
enligt Hwang et al. (2012) att man ofta ligger övervägande på en utav sidorna på varje skala. 
Exempelvis kan en person ha låg poäng på N-skalan och samtidigt hög poäng på E-skalan, 
vilket betyder att personen både är lugn och sällskaplig. I tabellen ovan går det att utläsa att de 
olika personligheterna främst trivs med olika typer av ledarskap och motiveras av olika 
faktorer. Det tyder enligt vår analys på att en kombination av både transformativt och 
transaktionellt ledarskap är det som är mest framgångsrikt att använda sig av för en ledare, 
beroende på vilka egenskaper som är mest framträdande hos den anställda.   
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6 Slutsats 
 
 
I detta kapitel presenteras arbetets slutsats med svar på studiens frågeställning samt förslag 
till vidare forskning. 
 
 
Studiens frågeställning formulerades på följande vis: Hur personlighetsanpassas ledarskap för 
att motivera anställda? 

För att personlighetsanpassa sitt ledarskap och motivera sina anställda krävs det att ledaren 
kan identifiera vad den enskilda individen behöver. Vi kan utifrån vår analys konstatera att en 
kombination av transformativt och transaktionellt ledarskap är mest effektivt att använda sig 
av som ledare. Det gäller för en ledare att lära känna sina medarbetare för att se hur de 
reagerar i olika situationer. Tillit mellan den anställda och ledaren är enligt Asencio och 
Mujkic (2016) grundläggande för att säkerställa effektivitet inom organisationer. Vi menar att 
det går att koppla till ett relationsinriktat ledarskap. Därför hävdar vi att alla ledare bör ha ett 
relationsinriktat transformativt ledarskap med bra kommunikation i grunden. Det bör sedan 
kompletteras med ett uppgiftsinriktat transaktionellt ledarskap, beroende på vad som 
motiverar personen i fråga. Genom att ta reda på vilken typ av motivation som fungerar för 
den anställda utifrån Herzbergs motivationsteori, som inkluderar inre motivations- och yttre 
hygienfaktorer, anser vi att det går att anpassa ledarskapet utefter personen. 
 
Svaret på vår frågeställning är således att ledaren bör använda sig av ett relationsinriktat 
transformativt ledarskap i grunden. Det bör sedan kompletteras med ett mer eller mindre 
transaktionellt ledarskap beroende på person och situation och därefter bemöta den anställda 
med de faktorer som främst motiverar.  
 
Som slutresultat av vår studie tog vi utifrån vår analys fram två tabeller (tabell 5.1 och 5.2). 
Tabellerna beskriver vilken typ av ledarskap och vilken typ av motivation som generellt sett 
fungerar till respektive personlighetstyp. Ur tabellerna går det att avläsa att en kombination av 
transformativt och transaktionellt ledarskap är det som fungerar på flest personlighetstyper, 
samt att de motiveras av olika faktorer. Det är enligt våra respondenter ibland svårt att 
anpassa ledarskapet utefter den anställda. Trots svårigheter menar vi att det är viktigt att som 
ledare vara insatt och veta grunderna i personlighetspsykologi och hur en ledare kan anpassa 
ledarskap på olika vis, vilket dessa tabeller kan vara till hands för. 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur ledarskap kan anpassas till anställdas olika 
personlighetstyper för att uppnå största möjlighet till utveckling av deras motivation, vilket är 
en bidragande faktor till ett företags utveckling och bör därför ligga i ledarens intresse. 
Genom svaret på studiens frågeställning tillsammans med de två tabeller vi presenterat anser 
vi att studiens syfte har uppnåtts. Utan motiverade medarbetare med idéer som bidrar till 
utveckling kommer företag inte klara sig i den snabbt växande värld vi lever i. Det gäller att 
alltid vara placerad i framkant för att som företag kunna etablera sig och vara trygg på 
arbetsmarknaden, vilket vi tror börjar i ett personlighetsanpassat ledarskap. Vår studie bidrar 
till förståelsen av anpassat ledarskap i allmänhet och personlighetsanpassat ledarskap i 
synnerhet vilket var anledningen till att vi bestämde oss att studera detta ämne. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom människors personlighet och ledarskap är ämnen som alltid är aktuellt blir det 
intressant med vidare forskning inom området. Vi ger som förslag att gå vidare i 
undersökningen av situationsanpasssat ledarskap för olika personlighetstyper baserat på det 
som framkommit under vår undersökning. Det skulle vara intressant att undersöka hur 
ledarskap kan anpassas beroende på hur olika personlighetstyper reagerar på tidspress och 
andra situationer, så som konflikter och implementering av förändring i organisationer.  
 
En annan aspekt som även skulle vara intressant att undersöka är hur ledares personligheter 
påverkar den anställdas arbetssätt och motivation, samt om det finns stor skillnad på ledares 
personligheter beroende på storlek på företag typ av bransch samt chefsnivå. 
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Bilaga 1 

Respondenter och företagsbeskrivning 

Hans Lillhage, Fästningens vandrarhem & Stugbyn Apelvikstrand 
Den öppna intervjun skedde med Hans Lillhage som tidigare varit VD över Marknad Varberg 
i 18 år. Nu äger han och är VD över två företag i Varberg, Fästningens vandrarhem och 
stugbyn Apelvikstrand. Han är dessutom konsult och jobbar med att hjälpa anställda och 
organisationer att utvecklas för att bli ett framgångsrikt företag.  

Fästningens vandrarhem är belagt på Varbergs fästning som är en av världens bäst bevarade 
medeltida fästningar. Vandrarhemmet består av ett ombyggt häkte, bageri och lasarett från 
1700-1800-talet och är ett populärt boende för turister främst under sommarmånaderna. 
Stugbyn Apelvikstrand är ett unikt boende vid Varbergs strand Apelviken. Boendet består av 
nybyggda stugor med hög standard placerade nära havet (Apelvikstrand 2016 & Fästningens 
vandrarhem 2016). 

Jan Kjellman, IKEA 
Jan Kjellman har jobbat under stor del av sitt verksamma liv på IKEA, innan dess var han 
inom bank och finansvärlden och har en ekonomisk utbildning. Inom IKEA har han varit 
varuhuschef, uppbyggnadsansvarig, produktutveckling, vice koncernchef och chef för 
verksamheten i Holland, Belgien och Nordamerika.  

Ikea är kanske ett av de mest välkända företagen från Sverige, grundat av Ingvar Kamprad år 
1943. Företaget har sedan dess spridit sig över hela världen och har idag totalt 328 varuhus i 
28 länder.  Företaget beskriver sig ha en passion för heminredning. De har även en restaurang 
i varuhusen där det serveras klassiska svenska rätter (Ikea 2016).  

Magnus Nilsson, NilsonGroup 
Magnus Nilsson är son till Rolf Nilsson, grundaren till NilsonGroup. Idag sitter Magnus i 
ledningsgruppen för hela koncernen och har även ansvar för Nilson Shoes, Radical Sports 
samt Jerns.  

För cirka 60 år sedan startades NilsonGroup av Rolf Nilsson utanför Varberg. Idag är 
NilsonGroup Skandinaviens ledande skokoncern genom deras butikskoncept DinSko, Nilson 
Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports samt franchisebaserade EccoStores. NilsonGroup 
har idag cirka 330 butiker i Skandinavien och omsatte under 2015, 3 miljarder (NilsonGroup 
2016).  

Anna Riis och Martina Viskalyck, Varbergs Stadshotell 
Anna Riis har under 30 års tid jobbat sig uppåt inom hotellbranschen.  Idag arbetar hon 
mycket med utveckling av olika anläggningar och tillsammans med sin man äger de idag tre 
olika anläggningar, Arken Hotel & Art Garden Spa, Varbergs Stadshotell & Asia Spa samt 
Hôtel Eggers. 
 
Martina Viskalyck jobbar som bokningschef på Varbergs stadshotell och har varit anställd i 
tio år. Tidigare har hon gått en tvåårig chefsutbildning inom hotell och restaurang och har 
även jobbat på restauranger och hotell runt om i Varberg.  
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På Varbergs Stadshotell kan du bo och äta förstklassigt. Hotellet är en av Sveriges främsta 
konferens- och rekreationsanläggningar med bland annat ett asiatiskt spa. Stadshotellet har 
som mål att ge en helhetsupplevelse där mat och dryck samspelar och att alltid ligga i 
framkant med service och kunskap (Varbergs Stadshotell 2016). 

Martin Andersson, Marknad Varberg 
Martin Andersson arbetar sedan förra året som näringslivsutvecklare och är idag tillförordnad 
tillförordnade näringslivschef på Marknad Varberg i Varberg.	  
 
Marknad Varberg tillhör Varbergs kommun och är de som marknadsför och utvecklar 
Varberg för att bli en kommun som är attraktiv att besöka, bo och verka i. De driver Varbergs 
näringslivs- och utvecklingsservice för att skapa ett starkt varumärke åt Varberg (Marknad 
Varberg 2016).  

Erik Ruth, Nordic Surfers 
Erik arbetar som företagsledare på Nordic Surfers som är en kreativ byrå och arrangör av 
evenemang. I dagsläget är han bland annat projektledare för en festival vid namn Hallifornia. 
 
Nordic Surfers jobbar med olika typer av kunduppdrag och är en kreativ byrå och arrangör av 
evenemang. Företaget är med i hela processen, planering, marknadsföring, arrangerar, 
koordinerar och avslutning. Det uppdrag som företaget är mest känt för är festivalen 
Hallifornia, ett evenemang inspirerad av Kalifornien (Nordic Surfers 2016).  
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Bilaga 2 

Intervjuguide öppen intervju 
1. Vad betyder inre motivation för dig? 

 
2. Vad gör du för att få dina anställda motiverade? Anpassas det efter olika personer? 

 
3. Upplever du att du behöver leda på olika sätt för att få dina anställda motiverad? Vilka 

olika sätt? 
 

4. Anser du att olika personer behöver hanteras olika i konflikter? Varför? 
 

5. Uppträder du olika mot anställda som inte har utfört sin uppgift väl? På vilket sätt? 
 

6. Hur uppmuntrar du dina anställda till att utveckla sina förmågor? Är det olika 
beroende på person? 

 
7. Hur försöker du få dina anställda att använda sin kreativitet? Anpassas det olika 

beroende på person? 
 

8. Hur anpassar du ditt ledarskap utefter dina anställdas olika typer av behov? 
 

9. Använder du dig av olika typer av belöningssystem till personer? Om ja, vilka? 
 

10. Berömmer du dina anställda olika beroende på person? 
 

11. Känner du mer förtroende för vissa anställda än andra? Hur hanterar du det? 
 

12. Anpassar du ditt arbete till olika personer för att få anställda att sträva åt samma mål? 
Om ja, hur? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide semistrukturerad intervju 

DISA-modellen 
Dominant  Inflytelserik  Stabil  Analytisk  
Resultatinriktad Utåtriktad Vänlig Noggrann 
Viljestark Entusiastisk Omtänksam Detaljorienterad 
Tävlingsinriktad Livlig Goda lyssnare Analytisk 
Kraftfull Social Hänsynsfull Kvalitetsinriktad 
Bestämd Pratsamma Ödmjuk Logisk 
Direkt Samarbetsvilliga Lagspelare Försiktig 
 

Femfaktorsmodellen 
Person med hög poäng Faktor Person med låg poäng 

Orolig, nervös, osäker, 
känslosam, instabil, 
hypokondrisk 

N-skalan 
Känslomässig instabilitet  

(eng. neuroticism) 

Lugn, avslappnad, robust, icke 
känslosam, tillfreds med sig själv 

Sällskaplig, aktiv, pratsam, 
människointresserad, 
optimistisk, varm 

E-skalan 
Utåtriktning  

(eng. extraversion) 

Reserverad, distanserad, 
uppgiftsorienterad, tyst, 
tillbakadragen 

Nyfiken, allmänintresserad, 
kreativ, fantasifull, 
okonventionell 

O-skalan 
Öppenhet  

(eng. openess) 

Konventionell, jordnära, 
begränsande intressen, 
oanalytisk 

Mjuk, godhjärtad, vänlig, 
hjälpsam, förlåtande, 
öppenhjärtig 

A-skalan 
Vänlighet  

(eng. agreeableness) 

Cynisk, oartig, misstänksam, 
icke samarbetsvillig, samvetslös, 
lättretad, manipulativ 

Välorganiserad, pålitlig, 
arbetsam, disciplinerad, 
noggrann, ambitiös, uthållig 

C-skalan 
Noggrannhet  

(eng. conscientiousness) 

Opålitlig, lat, vårdslös, 
försumlig, livsnjutare, utan 
målinriktning 

 
1. Upplever du att du behöver leda dina anställda på olika sätt?  

- I så fall hur? 
 

2. Hur leder du den Dominanta personlighetstypen enligt DISA-modellen? 
- Hur uppträder du om personen inte har utfört sin uppgift väl? 
- Vilken typ av belöningssystem anser du passar bäst för personen? 
- Hur väcker du den här personens motivation till att arbeta? 
- Ser du ditt ledarskap för denna person som relationsinriktat eller uppgiftsinriktat? 
- Vågar du lägga beslutsfattande ansvar på den här personen? 
 

3. Hur leder du den Inflytelserika personlighetstypen enligt DISA-modellen? 
- Hur uppträder du om personen inte har utfört sin uppgift väl? 
- Vilken typ av belöningssystem anser du passar bäst för personen? 
- Hur väcker du den här personens motivation till att arbeta? 
- Ser du ditt ledarskap för denna person som relationsinriktat eller uppgiftsinriktat? 
- Vågar du lägga beslutsfattande ansvar på den här personen? 
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4. Hur leder du den Stabila personlighetstypen enligt DISA-modellen? 
- Hur uppträder du om personen inte har utfört sin uppgift väl? 
- Vilken typ av belöningssystem anser du passar bäst för personen? 
- Hur väcker du den här personens motivation till att arbeta? 
- Ser du ditt ledarskap för denna person som relationsinriktat eller uppgiftsinriktat? 
- Vågar du lägga beslutsfattande ansvar på den här personen? 
 

5. Hur leder du den Analytiska personlighetstypen enligt DISA-modellen? 
- Hur uppträder du om personen inte har utfört sin uppgift väl? 
- Vilken typ av belöningssystem anser du passar bäst för personen? 
- Hur väcker du den här personens motivation till att arbeta? 
- Ser du ditt ledarskap för denna person som relationsinriktat eller uppgiftsinriktat? 
- Vågar du lägga beslutsfattande ansvar på den här personen? 
 

6. Hur leder du personer med hög poäng på N-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

7. Hur leder du personer med låg poäng på N-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

8. Hur leder du personer med hög poäng på E-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

9. Hur leder du personer med låg poäng på E-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

10. Hur leder du personer med hög poäng på O-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

11. Hur leder du personer med låg poäng på O-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

12. Hur leder du personer med hög poäng på A-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

13. Hur leder du personer med låg poäng på A-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

14. Hur leder du personer med hög poäng på C-skalan enligt Femfaktormodellen? 
 

15. Hur leder du personer med låg poäng på C-skalan enligt Femfaktormodellen? 
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