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Sammanfattning  

Att genom behovsskattningar kartlägga anställdas psykologiska drivkrafter, för att bättre 

kunna anpassa arbetet efter individens behov är en nyutvecklad metod inom 

organisationsutveckling. Det finns ett brett vetenskapligt stöd för att en god överenstämmelse 

mellan person-arbete ger upphov till många fördelar på såväl individ- som organisationsnivå. 

Syftet med denna studie var att beskriva hur chefer använder behovsskattningar och samla 

erfarenheter kring vilka effekter och utmaningar som finns förenade med detta arbete. 

Datamaterialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex chefer och 

arbetsledare som använt behovsskattningar i sina organisationer. Resultatet visade att 

behovsskattningar kan ligga till grund för arbetsanpassning och även utgöra en guide för hur 

kommunikation och ledarskap bättre kan anpassas efter individens behov. Intervjupersonerna 

utryckte även att behovsskattningarna lett till en större mellanmänsklig förståelse. Den största 

utmaningen låg samtidigt i att identifiera konkreta vardagliga situationer där testresultaten 

kunde appliceras och leda till förändringar. Det visade sig att något som kunde underlätta 

denna process var diskussioner om testresultaten och reflektion kring deras användning.  
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Inledning 

Den här uppsatsen handlar om hur chefer arbetar med behovsskattningsverktyg för att få en 

ökad förståelse för sina medarbetares individuella behov och därigenom kunna gynna de 

anställdas trivsel och välmående på arbetsplatsen. Att få de anställda att trivas och må bra på 

sitt arbete har många positiva effekter som exempelvis minskad sjukfrånvaro, lägre 

personalomsättning och högre produktivitet (Xu & Cooper Thomas, 2011), och är en ständigt 

aktuell fråga oavsett vilken branschtillhörighet organisationer har. Samtidigt är det många 

olika faktorer som inverkar på personalens välbefinnande; allt ifrån den fysiska arbetsmiljön, 

mängden arbete, eventuell tidspress till graden av socialt stöd och tillgången till arbetsresurser 

(Bakker & Demerouti, 2006).  

I en undersökning av 656 VD:ar från bolag runtom i världen och vad de ansåg vara de största 

och viktigaste utmaningarna inför framtiden hamnade engagerade medarbetare bland de fem 

mest prioriterade områdena (Wah, 1999). Speciellt för kunskapsorganisationer kan 

medarbetarnas engagemang vara en mycket viktig konkurrensfördel (Boxall & Purcell, 2011), 

särskilt i dagens globala konkurrens (Masson et al, 2008). Det finns idag många 

affärskonsulter som utvecklat sina egna undersökningsverktyg för mätning av medarbetarnas 

engagemang som exempelvis Gallup, Watson Wyatt Worldwide, Towers Perrin och Valtera 

(Attridge, 2009). Hur personalens behov och önskemål på bästa sätt kan uppfyllas för att 

gynna engagemanget och vilken betydelse den sociala interaktionen har, är en komplex fråga 

som handlar om mycket mer än om att kunna erbjuda en konkurrenskraftig lön. Samtidigt 

finns det inte särskilt mycket forskning på vilka dagliga ledarskapspraktiker som gynnar 

medarbetares engagemang, något som föranledde Lewis et al (2011) på brittiska Chartered 

Institute of Personnel and Development (CIPD), att genomföra sin studie på ledarskapets och 

linjechefens påverkan på medarbetarnas engagemang. De kunde identifiera tre huvudteman; 

kompetensutveckling, interpersonell stil och integritet och arbetsledning men framhöll 

samtidigt att vilka beteenden som blir mest betydelsefulla är beroende av situationen och 

individen i fråga. Detta gör att även om det finns generella indikatorer på vilka ledarbeteenden 

som gynnar engagemang behöver de alltid anpassas för att fungera i en särskild kontext och 

för en särskild individ. Frågan blir då hur detta ska ske i det aktuella fallet, och risken finns att 

det blir upp till den enskilda chefen och dennes förståelse och översättningsförmåga att 

försöka hantera denna spänning. Eftersom varje människa är unik och har individuella behov 

och preferenser krävs det att chefer lär känna sina medarbetare väl, något som kan variera 
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beroende på chefens personliga förutsättningar och den organisatoriska kontexten. Ett verktyg 

som finns att tillgå för att angripa denna problematik på ett mer systematiserat sätt, är att 

genomföra individuella behovsskattningar på personalen. De två starkaste psykologiska 

behoven skrivs då fram och utgör ett underlag för hur arbetsuppgifter och kommunikation 

bättre kan anpassas till individen. Den här uppsatsen handlar om hur chefer och arbetsledare 

kan använda behovsskattningar för att utveckla den psykosociala arbetsmiljön och därigenom 

få personalen att trivas bättre på sin arbetsplats. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva hur chefer och arbetsledare arbetar med systematisk 

verksamhetsutveckling genom användandet av individuella behovsskattningar på sin personal 

och samla erfarenheter kring vilka positiva effekter och utmaningar som är förenade med 

detta arbete. Mer specifikt kommer följande frågeställningar att undersökas: 

Vad är bakgrunden till att chefer använder sig av behovsskattningsverktyg? 

Hur används resultaten av behovsskattningarna inom organisationen och vilka effekter ger 

detta upphov till? 

Vilken inställning har testanvändarna till behovsskattningarna? 

 

MyNeeds-verktyget  

Denna studie undersöker användningen av ett nyutvecklat verktyg för behovsskattning, 

MyNeeds, som en svensk innovatör tagit fram i syfte att öka de anställdas trivsel och 

engagemang genom att fastställa vilka psykologiska behov som är viktigast att tillfredsställa 

på individnivå. Verktyget bygger bland annat på self determination teorin (Deci & Ryan, 

2000) som innebär att om människor får sina mest grundläggande psykologiska behov 

tillfredsställda kommer de att känna sig mer motiverade och trivas bättre på arbetsplatsen. 

Genom att medvetandegöra individens två starkaste behov ska organisationen kunna arbeta 

för att dessa uppfylls genom att utveckla och anpassa arbete och kommunikation efter dem 

och därigenom uppnå ett högre välbefinnande hos sina medarbetare. De sex behoven som 

omfattas av behovsskattningen är samhörighet, signifikans, utveckling, variation, trygghet och 

bidra. 
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Bakgrund och tidigare studier 

Introduktion till forskningsgenomgången  

Användningen av test i yrkeslivet ökar (Jenkins, 2001). Framför allt används personlighets- 

och begåvningstester vid urval och rekrytering (Sjöberg, 2000) och den mesta forskning som 

finns att tillgå behandlar testanvändning ur ett prediktionsperspektiv som exempelvis Schmidt 

och Hunters (1998) meta-analys av 85 års forskning inom området. Däremot finns det lite 

forskning som behandlar testanvändning ur ett verksamhetsutvecklingsperspektiv och vilka 

effekter det kan få på verksamheten ur ett kvalitativt perspektiv.  Till stor del handlar 

forskningen om psykometriska valideringar av olika testverktyg och bedömningsskalor (Tett 

et al, 1991; Wong et al, 2012). Dessutom finns det mycket begränsat med forskning som 

omfattar individuell behovsskattning och hur detta används för att kunna anpassa arbete och 

kommunikation efter individen. Vidare saknas forskning som berör under vilka 

förutsättningar testanvändning kan bli användbart, hur potentiella fallgropar kan undvikas och 

om det finns organisatoriska omständigheter som gör testanvändning olämplig. Av den 

anledningen har andra teoretiska perspektiv valts ut som referensram till denna studie för att 

betrakta fenomenet behovsskattning i verksamhetsutvecklingssyfte. Det första perspektivet, 

management citizenship behavior, erkänner den viktiga påverkan som chefers beteende har på 

sina anställdas trivsel och prestation och utgör grundbulten för en organisations utveckling av 

den psykosociala arbetsmiljön. Person-environment fit berör vidare olika perspektiv på hur 

kompatibiliteten mellan individen och den omgivande miljön kan betraktas och vilka 

konsekvenser en bra respektive dålig överenstämmelse kan ha. Eftersom behovsskattning kan 

ge ett underlag för hur kommunikation och ledarskap kan anpassas till individen behandlas 

avslutningsvis hur kommunikation som skräddarsytts efter individers karaktärsdrag, tailored 

communication, kan påverka mottagandet av information på ett positivt sätt och stimulera till 

beteendeförändringar. Utifrån forskning om management citizenship behavior, person-

environment fit och tailored communication möjliggörs en mångfacetterad betraktelse av hur 

behovsskattningar kan fylla en roll i organisatoriska sammanhang. Tillsammans kompletterar 

dessa perspektiv varandra genom att de sätter fokus på relationernas betydelse, effekterna av 

en god person och miljö överensstämmelse och vilken roll kommunikationen spelar vilket är 

viktigt för att nå en förståelse om hur behovsskattningar används i en organisatorisk kontext.  
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Chefers beteenden påverkar de anställdas trivsel och prestation 

Vår tids ekonomi har förändrat arbetets villkor på ett genomgripande sätt. Med en utbredd 

global konkurrens, högre krav på produktivitet, större andel kunskapsorganisationer och 

osäkrare anställningsförhållanden ställs annorlunda krav på hur chefer och ledare kan få de 

anställda att prestera bra trots att arbetsförhållandena har blivit mer utmanande och trygghet 

och stabilitet ersatts med krav på flexibilitet (Rubin & Brody, 2011; Maume et al, 2014). Det 

är mot bakgrund till detta som ett relativt nytt forskningsområde håller på att utvecklas; 

management citizenship behavior (MCB). Det behandlar hur chefers beteenden, både de 

direkt arbetsledande (operativa) och de relationsbyggande (relationella) hänger samman med 

de anställdas prestation och trivsel på arbetsplatsen (Hodson, 1999; Rubin & Brody, 2011; 

Maume et al, 2014). Tidigare forskning inom organizational citizenship behavior har framför 

allt fokuserat på att bedöma de anställdas beteenden och byggt på att det finns ett förtroende 

mellan de anställda och ledningen (Hodson, 1999). Trots detta har chefernas del i denna 

ekvation förblivit ett outforskat område, något som teoribildningen kring MCB försöker råda 

bot på. Hodson (1999) framhåller att även om normerna för verksamhetsledning varierar över 

både tid och rum finns det två kärndimensioner som utgör MCB; nämligen ledningens respekt 

för medarbetarna och deras rättigheter och ledningens förmåga att skapa ett fungerande 

produktionssystem. Både den relationella och den operativa komponenten i MCB kommer att 

påverka hur medarbetarna upplever och presterar på sitt arbete. Lyckas inte ledningen skapa 

ett fungerande produktionssystem, det vill säga, skapa gynnsamma förutsättningar för att det 

dagliga arbetet kan fortskrida utan större störningar har det en mycket negativ inverkan på de 

anställdas prestation. Präglas dessutom det sociala klimatet av ledningens översitteri och 

respektlösa kommunikation saknas förutsättningar för att skapa positiva beteenden hos de 

anställda och nå en tillfredställande produktivitet. Hodson (1999), fann tydliga belägg för att 

de anställda motiveras av positiva chefsbeteenden och att ledningen underhåller en 

fungerande arbetsproduktion är en avgörande faktor för hur de anställda bedömer sin 

arbetsplats. Detta positiva klimat påverkar både de anställdas beteenden och de vertikala och 

de horisontella relationerna mellan medarbetarna till att präglas av samarbete och harmoni. De 

mekanismer som är verksamma i denna process är socialt utbyte och reciprocitet vilket leder 

till att individer vill återgälda positiva beteenden och en positiv spiral skapas. Rubin och 

Brody (2011) har dessutom föreslagit att begreppet MCB breddas ytterligare, till att omfatta 

även i vilken mån chefer agerar på ett etiskt vis och hur väl de stödjer sina anställda i att skapa 
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en balans mellan familj och arbete, och funnit starkt stöd för att även dessa faktorer har en 

positiv effekt på de anställdas arbetstillfredsställelse och engagemang.  

 

Kompatibilitet mellan person och miljö 

Hur väl en individ och dennes omgivning passar ihop, person-environment fit, och vilka 

implikationer det har för arbetslivet är ett välbeforskat område. Det finns många inriktningar 

inom detta fält som bland annat berör kompatibiliteten mellan person-organisation, person-

arbete, person-arbetsgrupp och person-chef (Kristof-Brown et al 2005). Denna forskning 

bygger på den interaktionistiska psykologin och person-miljö överensstämmelse uppstår när 

det finns en god matchning mellan egenskaperna hos personen respektive miljön (Kristof-

Brown et al 2005). De studerade egenskaperna hos organisationen är vanligtvis kultur och 

arbetsklimat, värderingar, normer och mål. Hos individen å andra sidan studeras ofta attityd, 

personlighet, värderingar och mål (Kristof, 1996).  

Förutom de olika kompatibilitetsdimensionerna finns det även olika typer av 

överensstämmelse så som mellan krav-förmågor och behov-resurser (Edwards et al 2006). 

Krav-förmågor kompatibiliteten jämför överensstämmelsen mellan omgivningens 

(organisationens) krav på personens kunskaper, förmågor, färdigheter och energi. Behov-

resurser kompatibiliteten jämför istället överensstämmelsen mellan personens psykologiska 

behov så som värderingar, mål och önskningar och omgivningens resurser som kan 

tillfredsställa dessa behov. Då arbetet tillfredsställer människors psykologiska behov påverkar 

det attityden till arbete på ett positivt sätt och Kristof-Brown et als (2005) metaanalys av 

kompatibilitetsforskningen visar att det finns starka positiva samband mellan person-arbete 

kompatibiliteten och arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och ett negativt 

samband mellan person-arbete kompatibiliteten och intention att säga upp sig.  

En tredje huvudinriktning (Kristof, 1996) inom detta fält är vad som kallas kompletterande 

överensstämmelse och behandlar likheten hos personen och dennes omgivning, som kan 

utgöras av såväl individuella personer, grupper eller organisationen i stort. Finns det en god 

likhet mellan personen och den omgivande miljön påverkar även detta människors attityder 

till sitt arbete på ett positivt sätt, eftersom människor har ett behov att få bekräftelse på sina 

åsikter och perspektiv från personer i sin omgivning. Detta kan uppnås genom att 

omgivningen tillhandahåller interaktion med likasinnade medmänniskor (Kristof-Brown et al, 

2005).  
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Samtidigt är denna spridning av begrepp och de många olika mät- och analysmetoder som 

använts under årens lopp en orsak till att kompatibilitetsforskningen är svår att definiera i en 

och samma teoretiska konstruktion (Kristof-Brown et al, 2005). Edwards et al (2006) påtalar 

dessutom att själva sambanden mellan hur en person uppfattar sin kompatibilitet med den 

omgivande miljön inte är fullt så okomplicerade som de verkar vid första anblicken. De menar 

att vad de olika självrapporterade uppfattningarna om överensstämmelse egentligen har för 

innebörd, hittills inte har behandlats av forskningen. Edwards et al (2006) presenterar en 

klargörande modell som lösning på denna problematik och behandlar person-miljö 

kompatibiliteten ur tre distinkta perspektiv. Det atomistiska perspektivet studerar 

uppfattningar om personen och miljön som separata enheter; det molekylära perspektivet 

studerar jämförelsen mellan personen och omgivningen; och det 'molära' perspektivet (eng. 

molar) studerar överensstämmelsen eller matchningen mellan personen och miljön. Edwards 

et al hävdar att de tre perspektiven inte är utbytbara mellan varandra och framhåller att 

forskningen måste ta hänsyn till detta vid studier av person-miljö kompatibilitet.  

 

Arbetsanpassningsteorin - theory of work adjustment 

Arbetsanpassningsteorin är en person-environment fit modell som konstruerades av Dawis 

(1980) och dennes kollegor vid University of Minnesota och själva kärnan för denna teori, 

utgörs av individens interaktion med den omgivande miljön och den reciprocitetsprocess som 

uppstår vid detta utbyte. Miljö kan utgöras av såväl den fysiska, psykosociala som den 

organisatoriska omgivningen. Både individen och omgivningen har specifika behov som 

behöver uppfyllas för att interaktionen ska uppfattas som fruktbar. Individens behov kan vara 

relaterade till status, värderingar, arbetsförhållanden, anställningstrygghet eller i vilken 

utsträckning arbetet ger utrymme att tjäna sina medmänniskor. Organisationens mål kan å 

andra sidan handla om att gå med vinst, överleva, uppnå stabilitet eller tillväxt, eller att 

dominera en viss marknad. Oavsett vilket är organisationen i behov av att medlemmarna i den 

är kapabla till att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att nå detta mål. Organisationens 

behov handlar således alltid om att arbetsuppgifter utförs på ett tillfredställande sätt. De 

resurser som individen har för att möta organisationens behov består enligt Dawies (1980) av 

färdigheter. De resurser som organisationen kan använda för att tillfredsställa individens 

behov benämns i sin tur 'förstärkare' (eng. reinforcers). Beroende på i vilken utsträckning 

både organisationen och individen får sina behov tillfredsställda ger detta upphov till 

anställningsförhållandets varaktighet (Eggerth, 2008). Är endera parten missnöjd med den 
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andra kan detta leda till en separation om missnöjdheten blir för stor. Denna del av 

arbetsanpassningsteorin kallas för prediktionsmodellen.  

Interaktionsmodellen (figur 1) (Eggerth, 2008), utgör en annan del av arbetsanpassningsteorin 

och omfattas av den anpassningsprocess som uppstår när individen och eller miljön förändras 

för att uppnå eller bibehålla överensstämmelse dem emellan. Denna anpassning ses som ett 

spektrum där de två ytterligheterna utgörs av perfekt överensstämmelse och fullständig 

missanpassning. Små diskrepanser mellan individen och omgivningen är inte tillräckligt för 

att anpassningsprocessen ska ta fart. Som figuren visar behövs en viss nivå av missnöje (den 

nedre tröskeln) innan processen startar. Avståndet mellan perfekt överensstämmelse och den 

nedre tröskeln definieras som individens flexibilitet att utstå mindre än perfekta förhållanden. 

Anpassningen kan ske antingen hos individen (reaktivt förhållande) eller hos arbetsmiljön 

(aktivt förhållande). Förändringsursprung definieras av vad som faktiskt förändras, den 

anställda eller arbetet. Modellen tar även hänsyn till om det är den anställa eller arbetsgivaren 

som initierar en förändringsprocess (initiativursprung). Upplever individen tillräckligt 

missnöje med omgivningens erbjudanden har den nått den övre tröskeln som indikerar att 

anpassningsprocessen upphör och individen lämnar sin omgivning.  

 

Figur 1. Interaktionsmodellen inom theory of work adjustment. (Bildkälla: Eggerth, 2008) 
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Avståndet mellan den övre och den nedre tröskeln definieras som individens uthållighet i 

anpassningsprocessen. Var dessa specifika trösklar befinner sig varierar från person till 

person. Konceptet som presenterats ovan har behandlat interaktionsmodellen ur den anställdes 

perspektiv men kan utan problem även tillämpas ur arbetsgivarens perspektiv (Eggerth, 2008). 

 

Individens omformning av sitt arbete - job crafting  

Job design teori har hittills handlat om hur ledningen omstrukturerar arbetets innehåll för att 

passa verksamhetens behov bättre. På senare år har dock detta toppstyrda perspektiv fått 

sällskap av ett alternativt synsätt där det istället är den anställdas omformning av sitt arbete, 

för att bättre passa sina individuella behov och preferenser, som står i fokus (Tims & Bakker, 

2010). Wrzesniewski och Dutton (2010) definierar job crafting som en process som innehåller 

de förändringar som initieras av individen, på såväl den fysiska som den kognitiva nivån, 

rörande arbetets innehåll och dess sociala förutsättningar. Tims och Bakker (2010) har använt 

sig av job demands-resources modellen för att skapa en bättre teoretisk förståelse av vad 

fenomenet job crafting innebär och menar att individen kan omforma sitt arbete genom att 

antingen öka arbetsresurserna, minska arbetskraven eller öka arbetsutmaningarna. Till 

arbetsresurser räknas alla fysiska, sociala, organisatoriska eller psykologiska aspekter som på 

ett eller annat sätt stöttar eller utvecklar individen i sitt arbete. Hit hör exempelvis socialt stöd, 

arbetsautonomi, och feedback (Bakker & Demereouti, 2007). Dessa innehåller både element 

av inre och yttre motivation beroende på hur de är beskaffade. Arbetskraven är istället de 

faktorer som orsakar ansträngning, stress och i slutänden utmattning när de överstiger 

individens anpassningsförmåga och tär i längden på dennes resurser. Hit räknas till exempel 

hög arbetsbelastning, känslomässiga krav och otydliga roller (Bakker & Demereouti, 2007). 

Det finns dock en speciell typ av arbetskrav som mer påminner om utmaningar, som istället 

har en positiv effekt på de anställdas välmående även om de kräver en extra ansträngning. 

Kan individen svara upp mot dessa upplevs de som utvecklande och stärkande (Tims, Bakker 

& Derks, 2013). 

Wrzesniewski & Dutton (2001) har definierat tre olika typer av förändring som individen kan 

tillämpa för att omforma sitt arbete. För det första kan individen förändra vilken typ av 

arbetsuppgifter den utför och deras antal. För det andra kan individen förändra sin sociala 

miljö genom att förändra med vilka kollegor personen samarbetar och hur interaktionen 

gestaltas. För det tredje kan individen ändra sin kognitiva uppfattning av delar eller hela sitt 

arbete och på så sätt ändra betydelsen av arbetets innehåll. Job crafting påverkar med andra 
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ord hur individen upplever sitt arbete och flera studier har visat på fenomenets positiva 

effekter på de anställdas välmående (Tims, Bakker & Derks, 2013; Tims & Bakker, 2010) och 

engagemang (Chen et al, 2014). Genom att individen identifierar aspekter av sitt arbete som 

inte stämmer överens med dennes behov eller förmågor kan den utifrån detta omforma sitt 

arbete på en eller annan nivå för att uppnå en bättre matchning mellan sina personliga 

karaktärsdrag och arbetets egenskaper. Just denna diskrepans är en av de huvudsakliga 

orsakerna till att en person tar initiativet till att omforma sitt arbete (Chen et al, 2013; Tims & 

Bakker, 2010). Tims och Bakker (2010) har dessutom identifierat ett flertal andra 

förutsättningar som till exempel arbetsautonomi, självständigt arbete, det vill säga arbete, som 

inte är direkt beroende av kollegors insatser, och proaktiva personlighetsdrag för att individer 

ska komma att ägna sig åt arbetsomformande beteenden. Både Tims et al (2013) och Chen et 

al (2014) påtalar vikten av att chefer inser vilka fördelar det finns med job crafting och hur det 

kan påverka arbetsklimatet. Genom att uppmuntra och tillhandahålla förutsättningar för att job 

crafting beteenden kan uppstå, kan anställda hitta möjligheter att anpassa arbetet mer efter 

sina egna behov och förmågor och därigenom uppleva ett större välmående och engagemang i 

sitt arbete. 

 

Skräddarsydd kommunikation påverkar mottagaren 

Eftersom behovsskattning kan ge ett underlag till hur kommunikation på bästa sätt kan 

anpassas till individen kan det vara relevant att undersöka teoribildningen kring information 

som anpassats på ett aktivt sätt efter individen. Ett sätt att klassificera 

kommunikationsstrategier är dela in de i olika grupper efter hur generella eller riktade de är 

till olika karaktärsdrag hos mottagarna (Kreuter & Wray, 2003). Generisk information hyser 

ingen anpassning mot särskilda grupper eller individer medan skräddarsydd kommunikation 

anpassas efter individen som ska motta budskapet (Tims & Bakker, 2010). Detta innebär 

bland annat att kommunikationen strömlinjeformas genom att överflödig information inte tas 

med (Van Dulmen, 2011). Skinner et al (1999) fann att skräddarsydd, tryckt information 

ökade sannolikheten för att människor skulle läsa, komma ihåg och använda den i framtiden. 

En meta-analys som Noar et al (2007) genomförde på 57 studier om skräddarsydd 

kommunikation för att stimulera hälsofrämjande beteende, visade att anpassade budskap hade 

en större förmåga att skapa häslofrämjande beteendeförändringar. Vandelanotte et al (2007) 

kunde dessutom visa att anpassad informationen även hade en bättre effekt över längre tid än 

icke-anpassad information vad gäller ihållande beteendeförändringar. Samtidigt framhåller 
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Skinner et al (1999) att även om metodens effektivitet har ett gott vetenskapligt stöd är utfallet 

alltid beroende av kvalitén på anpassningen och de budskap som ska kommuniceras. Detta 

innebär att såväl metoden som budskapen måste hålla en god kvalité för att de positiva 

effekter som ovan nämnda studier påvisat ska kunna uppstå.  

 

Metod  

I detta avsnitt redogörs för studiens metodologiska överväganden. Arbetsgången vid 

datainsamling och urval beskrivs. Sedan följer ett avsnitt med en beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt och de etiska övervägandena diskuteras. Avslutningsvis presenteras hur 

datamaterialet bearbetats och allra sist förs ett resonemang om studiens kvalité.  

 

Metodologiska överväganden och datainsamlingsmetod 

Eftersom behovsskattning är ett relativt outforskat område har denna studies fokus legat på att 

beskriva praktiken och redogöra för de erfarenheter som chefer och arbetsledare upplever 

finns förenade med detta arbete. Studien är med andra ord deskriptiv till sin natur för att 

kunna skapa en så bred och nyanserad bild av denna praktik som möjligt. Till studien har 

semistrukturerade intervjuer valts som datainsamlingsmetod eftersom fokus legat på att få 

fram så rika beskrivningar som möjligt vilket ligger väl i linje med studiens syfte, nämligen 

att beskriva vilka erfarenheter och upplevelser som användarna av behovsskattningsverktyg 

har. Eftersom ett flertal av de sex respondenterna som studien omfattar, arbetar på annan ort 

och endast kunde delta i telefonintervjuer, valde jag att genomföra alla intervjuer över telefon 

så att samtliga deltagare skulle få samma förutsättningar. Bryman (2008) menar att de 

responser man får vid en telefonintervju inte skiljer sig nämnvärt från de man får vid en direkt 

intervju men framhåller dock att längre intervjuer är olämpliga att hålla via telefon. Eftersom 

mina intervjuer var relativt korta, mellan 20 och 42 minuter, fungerade det bra att ta de via 

telefon. Jag upplevde också att det var lättare för både mig som intervjuare och för 

informanten att hålla sig till ämnet och intervjuerna blev tydliga och kärnfulla. En fördel kan 

också vara att informanterna inte påverkades lika mycket av min närvaro som intervjuare 

något som är mera påtagligt vid ett fysiskt möte och Bryman (2008) menar även att 

informanterna kan ha lättare att ta upp känsliga ämnen över telefon än öga mot öga. Samtidigt 

kan jag som intervjuare inte undgå att påverka informanten helt och hållet vilket å andra sidan 

inte behöver vara enbart av ondo om man som forskare har den inställningen att man under en 

intervju faktiskt skapar datamaterialet tillsammans med informanten.  
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Urval av informanter 

Studien omfattar två olika organisationer som använt individuella behovsskattningar på sin 

personal. Eftersom det använda behovsskattningsverktyget är relativt nyutvecklat har dessa 

organisationer valts ut på grund av att de kommit längst i sin tillämpning av resultaten av 

behovsskattningarna och därmed varit mest lämpade att kunna uttala sig om användningen av 

verktyget. Urvalet har skett genom en variant på gatekeeper-urval då uppgifterna om vilka 

organisationer som skulle kunna omfattas av studien kommit från utvecklaren av MyNeeds 

verktyget. Jag kontaktade sedan i min tur dessa organisationer via mail respektive telefon där 

jag berättade om upplägget på min studie och frågade om de eventuellt skulle kunna tänka sig 

att delta i intervjuer rörande upplevelserna av de genomförda behovsskattningarna. 

 

Den ena organisationen är ett företag inom IT-sektorn (hädanefter kallad Organisation IT) och 

har använt sig av individuella behovsskattningar på delar av sin personal i Norrland. På 

Organisation IT valde verksamhetschefen ut tre arbetsledare som gjort behovsskattningar, dels 

för egen del och på sina medarbetare, och deltog även själv vid en intervju. Varje arbetsledare 

ansvarar för mellan två till fem medarbetare. Den andra organisationen består av två delägare, 

som gemensamt driver ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling (hädanefter kallad 

Organisation Verksamhetsutveckling) på en större ort i Norrland. Båda delägare på 

Organisation Verksamhetsutveckling tackade ja till att delta i varsin intervju. Av dessa sex 

informanter är en kvinna och fem män.  

 

Tillvägagångssätt 

Min första kontakt med de två organisationerna följdes upp med ett telefonsamtal där tid och 

datum för de olika intervjuerna bokades in. På Organisation IT bokade verksamhetschefen tid 

till sig själv respektive de tre arbetsledarna och på Organisation Verksamhetsutveckling 

kontaktades de två delägarna separat och tid och datum bestämdes. Alla intervjuer 

genomfördes över telefon och spelades in. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer som 

varade mellan 20 och 42 minuter. Det var jag som ringde upp informanterna på det datum och 

klockslag som vi kommit överens om och alla utom en deltagare svarade omedelbart och vi 

kunde genomföra intervjun på utsatt tid. Den sista informanten kunde intervjuas några timmar 

senare än bestämt.  
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För att få så rika beskrivningar som möjligt använde jag mig av en blandning av öppna frågor 

och mer preciserande och specifika frågor beroende på hur mycket informanten ifråga 

berättade av sig själv. Eftersom jag genomförde semistrukturerade intervjuer var min 

intervjuguide ett stöd under intervjun utan att för den skull bli ett hinder för flexibilitet, vissa 

frågor besvarades exempelvis utan att jag behövde ställa de och ibland kom frågorna i en 

annan ordning. Denna flexibilitet är en styrka som den semistrukturerade intervjun har och 

framhålls bland annat av Bryman (2008). 

 

Intervjuguiden konstruerades med utgångspunkt i studiens frågeställningar och var ämnad till 

att samla ett brett spektra av informantens upplevelser och erfarenheter av de genomförda 

behovsskattningarna. För att kunna placera respondenternas svar i ett större sammanhang 

ställdes en del inledande frågor om deras arbete för att jag skulle få en inblick i deras 

organisatoriska bakgrund (se Bilaga 1). Vidare samlades frågorna under fyra olika teman; 

bakgrunden till valet av MyNeeds, hur resultaten implementerats i verksamheten, hur 

informanten utvärderat interventionen och slutligen några avslutande frågor. Jag genomförde 

en pilotintervju med kurskamrat som fick gå in i rollen som chef för att jag skulle bli bekväm 

med min intervjuguide och kontrollera att frågorna var begripliga för andra än mig själv. Jag 

fick en del konstruktiva kommentarer som gjorde att jag kunde förbättra intervjuguiden inför 

de riktiga intervjuerna. Jag förberedde mig även för intervjuerna genom att ta del av Brymans 

(2008) uppställning av viktiga kriterier att ta hänsyn till under kvalitativa intervjuer och 

försökte att ikläda mig rollen som en framgångsrik intervjuare. Under intervjuerna var jag 

uppmärksam på att reda ut eventuella oklarheter och följa upp intressanta spår genom 

sonderande frågor. Samtidigt var jag noga med att ge informanten utrymme att tala till punkt 

och tid att tänka efter. På så sätt kunde jag få fram så utförliga beskrivningar som möjligt för 

att kunna skapa en bra utgångspunkt för den efterföljande dataanalysen. Samtliga intervjuer 

spelades in för att senare kunna transkriberas.  

 

Etiska överväganden 

För att säkerställa att min studie höll en hög etisk kvalitet tillämpade jag Vetenskapsrådets 

etiska föreskrifter (2002) i min undersökning. I början av varje intervju berättade jag återigen 

för informanterna om studiens syfte, att det insamlade materialet endast skulle användas för 

denna uppsats och att det endast var jag som skulle bearbeta materialet. Jag informerade dem 

om att datamaterialet skulle behandlas konfidentiellt, att deras namn skulle anonymiseras och 



13 

att det var frivilligt att delta i studien. Jag frågade även om tillåtelse att få spela in 

intervjuerna, något som alla informanter gick med på. På så sätt försäkrade jag mig om att 

skapa de bästa förutsättningarna för att informanterna skulle kunna känna sig trygga i sitt 

deltagande i intervjuerna vilket också gav goda förutsättningar för att de skulle kunna tala fritt 

om sina upplevelser. Jag valde även att presentera mitt resultat på ett sådant sätt att uttalanden 

som skulle kunna leda till att en persons identitet röjdes gjordes om på ett sådant sätt att detta 

inte skulle kunna ske, utan att för den skull förlora innebörden i det som sades. Samtidigt 

kunde jag inte garantera informanterna fullständig anonymitet eftersom jag fick kontakt med 

dem via andra personer. De som hjälpte mig vid urvalet är ju medvetna om vilka en del av 

mina informanter är. Å andra sidan har intervjupersonerna varit medvetna om detta och ändå 

valt att delta i studien.  

 

Bearbetning av datamaterialet 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i nära anslutning till intervjuerna. Jag 

förde även anteckningar i samband med intervjuerna för att fånga de allmänna intryck jag fick 

under samtalet som skulle kunna bidra till min förståelse av materialet. Transkriptionerna 

gjordes så nära deltagarnas uttalanden som möjligt för att inte förvränga innebörden under den 

översättning från tal- till skriftspråk som en transkribering innebär. Vid de avsnitt som var 

svåra att höra lät jag kontexten i vilket uttalandet gjordes guida mig till innebörden av 

utsagan. Jag gjorde en markering i texten för att jag vid analysen skulle kunna dra mig till 

minnes att jag gjort en tolkning av det specifika uttalandet och betrakta det med viss 

försiktighet. Transkriptionerna skrevs sedan ut vilket gjorde att jag kunde analysera texten i 

fysisk form.  

 

Analysmetod 

Efter en första genomläsning av samtliga intervjuer gjordes en mer detaljerad läsning med den 

övergripande frågan 'vad är detta ett uttryck för?' i åtanke (Lofland och Lofland (1995) i 

Bryman, 2008). Med hjälp av den frågan gjordes noteringar i marginalen för att fånga kärnan i 

uttalandena. Hela tiden var jag uppmärksam på att ha mina forskningsfrågor som en ledstjärna 

för att kunna identifiera det relevanta i texten i förhållande till dem. På så sätt gick jag igenom 

texten ett flertal gånger och valde ut de relevanta textavsnitten som skulle utgöra grunden för 

min analys. Nästa steg blev att relatera de olika utsagorna till varandra för att hitta skillnader 

och likheter och samband som inte var uppenbara vid första anblicken. Därpå följde en 
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gruppering av liknande uttalanden under fyra specifika teman; bakgrund, resultatanvändning, 

effekt och inställning. En del uttalanden blev användbara när jag istället gjorde en tolkning av 

vad de innebar och på så sätt placerade in de i en bredare referensram. När resultaten sedan 

skulle återges i text visade det sig att de båda temana effekt och resultatanvändning var så 

nära förbundna med varandra att en åtskillnad dem emellan inte skulle gynna textens kvalitet 

och de slogs ihop till ett tema. Att på detta sätt använda sig av blandade tekniker och sätta 

ihop de till något praktiskt användbart omnämner Kvale och Brinkman (2009) som bricolage 

och är en användbar metod då intervjuernas innebörd inte är helt enhetlig och eftersom min 

studie omfattade två väldigt olika organisationskontexter var denna analysmetod lämplig då 

jag kunde betrakta mitt datamaterial från flera olika vinklar. Dessutom var mitt datamaterial 

relativt litet och denna analysmetod av blandade tekniker gjorde att jag kunde få ut så mycket 

som möjligt från mitt material.  

 

Kvalitétskriterier 

I kvalitativ forskning kan det vara lämpligt att diskutera andra kvalitetsbegrepp än de vanligt 

förekommande valididets och reliabilitetsbegreppen (Fejes & Thornberg, 2011). Här kan det 

istället vara mer passande att redogöra för hur noggrann och systematisk forskaren varit under 

forskningsprocessen och hur trovärdiga studiens resultat är som en följd av detta (ibid.). I 

denna studie har jag lagt ned mycket möda på att säkerställa att syftet och forskningsfrågorna 

verkligen hängde ihop med de frågor som ställdes under intervjuerna så att resultet verkligen 

kunde besvara forskningsfrågorna. Dessutom har jag mycket noggrant beskrivit 

tillvägagångssättet under forskningsprocessen för att skapa en god transparens i mitt arbete. 

Under dataanalysen lades stor vikt vid att de relsultat som lyftes fram var väl förankrade i data 

och kunde illustreras med empiriska exempel. Stor vikt lades vid att strukturera resultat och 

diskussionsdelarna på ett sätt som tydligt svarade upp mot studiens syfte och frågeställningar.   

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från intervjuundersökningen. Den första rubriken 

’Behovsskattningar som personalvård eller kul grej’ behandlar själva bakgrunden till att 

chefer använder av behovsskattningar. Under ’Implementering av resultaten’ samlas hur 

organisationerna använt sig av testresultaten i verksamheten och vilka effekter som uppstått 

till följd av testanvändningen.  Avsnittet har flera underrubriker där olika resultat och effekter 

samlats under olika teman.  Rubriken ’Inställning till testanvändningen’ ger både en bild av 
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inställningen inför och efter testanvändningen.  Kapitlet avslutas med en 

resultatsammanfattning där de viktigaste temana presenteras i koncentrerad form. 

 

Bakgrund - behovsskattningar som personalvård eller ’kul grej’  

Bakgrunden till att de två studerade organisationerna har valt att arbeta med 

behovsskattningar skiljer sig åt en del. I det ena synsättet ses behovsskattningarna som ett sätt 

att investera i personalen och göra aktiva satsningar för att förbättra deras upplevelse av sitt 

arbete. Visserligen lyfts verksamhetens ekonomiska mål fram som omöjliga att bortse från 

och behovsskattningarna används för att belöna personalen för de senaste årens hårda arbete 

mot högt ställda debiteringsmål. Samtidigt ses satsningen på de anställdas trivsel som en 

faktor som kan ge verksamheten fortsatt konkurrenskraft, då det finns en tro på att personalen 

både kommer att prestera bra och vilja stanna kvar i verksamheten.  

 

...nu är det viktigt att säkerställa att alla trivs och göra så mycket som 

möjligt för personalen.//Det [är] viktigt för oss att vi får behålla den 

personal vi har eftersom de är så himla bra och då känns det viktigt att 

kunna möta deras behov för att de ska trivas så bra som möjligt. 

(Verksamhetschefen, Organisation IT.) 

Det andra synsättet är att behovsskattningen var en möjlighet som presenterade sig mer på 

grund av tillfälligheter än ett aktivt sökande efter en ny form av verksamhetsutveckling. 

Eftersom verktyget hade beröringspunkter med den organisationens verksamhetsområde fanns 

ett intresse av att undersöka om verktyget kunde bli användbart för att kartlägga om arbetet 

fördelades på rätt sätt inom bolaget. Det sågs även som en möjlighet att lära känna en produkt 

som skulle kunna stärka det egna bolagets erbjudande gentemot sina kunder som upplevde 

missnöje och konflikter inom sin organisation utan att förstå bakgrunden till detta.  

Förenat med det första synsättet finns även en sedan tidigare rätt stark övertygelse om 

ledarskapets betydelse, något som avspeglas i de satsningar på utbildningar i personligt 

ledarskap som samtliga chefer fått genomgå under det senaste året. Även de förändringar som 

präglat organisationen de senaste åren, som bland annat inneburit att alla arbetsledare fått 

ansvara för ny personal och att arbetsledarrollen är ny för de flesta, ger upphov till 

uppfattningen att det varit extra viktigt att få ledarna att förstå sin personal bättre. Dessutom 

beskrivs att personlighetstester, som tidigare använts i ett försök till liknande 
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verksamhetsutveckling, inte visat sig vara så användbara som förväntat. Personlighetstester 

anses vara mer lämpade vid rekrytering eller då en ny arbetsgrupp ska sättas samman men 

upplevs inte ge några konkreta grunder för förändring av den operativa verksamheten. 

Visserligen pekar materialet på den allmänna uppfattningen att behovsskattningar anses mäta 

personlighetsdrag men detta ska nog mer ses som ett uttryck för en oreflekterad användning 

av begrepp. En viktig skillnad är just att behovsskattningarna presenterar individens två 

starkaste behov och inte, till skillnad från personlighetstester, vilka egenskaper en person 

besitter. Att behovsskattningarna omtalas som mer användbara beror på att de ses som en 

guide för hur ledarskapet och kommunikationen kan utformas för att passa individen bättre. 

Detta resulterar i att det blir lättare att nå fram till varje individ eftersom hänsyn kan tas till 

vad den individen uppfattar som motiverande. Behovsskattningarna kan bli ett användbart 

verktyg för en organisation som redan insett vikten av en god psykosocial arbetsmiljö och att 

denna till stor del bestäms av beteendet hos personer i arbetsledande ställning.  

 

Implementering av testresultaten – resultat och effekter 

Samtal om arbetssituationen med utgångspunkt i testresultaten   

De individuella testresultaten distribuerades via mail till samtliga testanvändare och personer i 

arbetsledande ställning fick ta del av sina underställdas resultat. Behovsskattningarna har i 

båda de studerade organisationerna legat till grund för samtal om den aktuella 

arbetssituationen och hur denna eventuellt kan förbättras. Hos Organisation IT skedde detta 

genom att verksamhetschefen hållit medarbetarsamtal med samtliga anställda; hos 

Organisation Verksamhetsutveckling diskuterades testresultaten under ett strategimöte om 

företagets framtida utveckling.  Det finns en samstämmighet i materialet från de båda 

organisationerna att behovsskattningarna kan ge en god förståelse för hur arbetet kan anpassas 

för att passa individen bättre. Huruvida denna insikt leder till några konkreta förändringar 

beror dels på organisationens förutsättningar och dels på om det föreligger en aktuell 

diskrepans mellan individens behov och arbetets karaktärsdrag. Hos de två studerade 

organisationerna fanns relativt goda organisatoriska förutsättningar till arbetsanpassning även 

om det mindre företaget uppvisade något sämre möjlighet till detta på grund av sin ringa 

storlek.  

Inom Organisation IT upplevs de senaste medarbetarsamtalen som mer givande än vid 

tidigare tillfällen eftersom resultaten från behovsskattningarna gjort det lättare att förstå varje 
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individ och nå fram till dem. Att testdistributören dessutom deltog vid medarbetarsamtalen för 

att svara på frågor, förklara resultatet mer ingående och även lyfta fram viktiga aspekter att 

tänka på relaterat till varje persons profil och arbetsuppgifter, kan vara en bidragande orsak 

till att resultaten kom till användning på bästa sätt.  

 

Självinsikt och arbetsanpassning  

Det finns exempel på att resultaten från behovsskattningarna har kunnat användas för att 

tilldela personer andra arbetsuppgifter som bättre stämmer överens med individens 

psykologiska behov. Även om det sedan tidigare varit uppenbart att det funnits ett visst 

arbetsrelaterat missnöje hos en del personer har det inte varit tydligt vilka förändringar som 

skull gynna trivsel och arbetsengagemang hos dem. Genom testen framkom att medarbetarens 

behov krockat med den stabilitet som arbetsplatsen erbjudit och gett upphov till missnöjet. Att 

fördela om arbetsuppgifter är dock en process som tar en viss tid att genomföra men samtidigt 

gör själva vetskapen om att en förändring är på gång att situationen inte känns lika hopplös 

och har en psykologisk effekt i sig. Detta illustrerar också det faktum att personer inte alltid 

har full förståelse för sig själva och följaktligen vilka arbetsuppgifter de skulle komma att 

trivas med.  

 

Konsulterna förstod inte sig själva riktigt heller. Exakt vilken typ av 

uppdrag de skulle trivas ihop med. Men då vi haft medarbetarsamtalen och 

kopplat allting till testerna så har det kommit fram vad var och en trivs bäst 

med och det är ju kopplat till deras behov. Det är ju det som inte kommit 

fram [tidigare]. Det har varit svårt att veta. (Verksamhetschef, Organisation 

IT.) 

Att behovsskattningarna just kan leda fram till en större självinsikt framhålls av en majoritet 

av informanterna och genom att individen medvetandegörs om sina behov kan även de styrkor 

och svagheter som är förenade med dessa lyftas fram i ljuset. På så sätt identifieras tydliga 

utvecklingsområden. ”Det är en liten bekräftelse på att det är som man befarar, att det är de 

här sakerna som kom upp, att det var dem man skulle jobba med.” (Delägare, Organisation 

Verksamhetsutveckling.) Flera av informanterna i denna studie har haft möjligheten att 

komma till självinsikt genom utbildning i personligt ledarskap vilket kanske gör dessa 

personer mer medvetna om sitt själv än gemene man. Resultaten från behovsskattningarna 

ansågs ligga väl i linje med det som framkommit under denna årslånga utbildning.   
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En annan effekt som behovsskattningarna lett fram till är att nya, tidigare okända sidor 

upptäckts hos vissa medarbetare. Detta har inneburit att utökade ansvarsområden kunnat delas 

ut, på grund av den potential som identifierats. Mer konkret har en person som tidigare inte 

varit en del av ledningsgruppen, nu tagits in i den eftersom dennes profil ansågs komplettera 

de övrigas på ett fördelaktigt sätt. Trots att förändringen gjordes nyligen, har den redan visat 

sig vara ett gynnsamt drag och uppges bidra till att nya perspektiv lyfts fram vid 

ledningsgruppsmötena.  

 

Potentiella användningsområden 

Kompetensutvecklingsplaner identifieras som ett potentiellt användningsområde hos 

behovsskattningarna och anses även kunna bidra med information om vilken typ av stöd som 

varje individ är mest hjälpt av. Detta hänger ihop med ett annat näraliggande 

användningsområde som identifierats, nämligen organisationers värdegrundsarbete. 

Testresultatet ses som tänkbart stöd vid diskussioner om hur varje individ ska förhålla sig till 

värdegrunden i sitt dagliga arbete och utgör på så sätt ett mer konkret alternativ till hur 

värdegrunden kan komma till liv. Huruvida testresultaten är lämpade att användas till just 

kompetensutveckling råder det dock delade meningar om. Verksamhetschefen i Organisation 

IT anser exempelvis inte att det framkommit speciellt mycket nytt i detta avseende. Om detta 

beror på testet som sådant eller på att organisationen sedan tidigare noggrant arbetat med 

utvecklingsplaner låter sig dock inte sägas utifrån det existerande datamaterialet.  

 

Användarvänlighet - om tillämpning och fallgropar 

Det framkommer en tydlig skillnad i hur användarvänliga behovsskattningarnas resultat 

upplevs vara. Den ena gruppen upplever att de kommer att få stor användning för resultaten 

och ser inga problem i att hitta konkreta situationer att tillämpa dem på. Den andra är mer 

osäker på vad de konkret kommer att förändra i sitt sätt att leda och fördela arbetet. Svaret på 

frågan vad som varit problematiskt eller svårt i samband med testen illustrerar detta dilemma: 

”...att hitta situationer där man kan applicera det...” (Arbetsledare, Organisation IT) 

En tänkbar orsak till dessa olika uppfattningar är att möjligheten att diskutera testresultaten 

och deras tillämpning tillsammans med testutvecklaren och varje anställd och därigenom få en 

ökad förståelse, gynnar den konkreta användningen. Detta är dock inte något som varje 

informant varit delaktig i, vilket delvis avspeglas i svaren. Samtidigt kan detta bara vara en av 

flera anledningar eftersom materialet tydligt visar att det också är beroende på varje persons 
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inställning och dennes tanke om hur den planerar att implementera testresultaten i sin 

arbetsvardag vilket avspeglas särskilt väl i detta uttalande: 

 

[Vi] installerar IT-lösningar och många av de här lösningarna de måste man 

ju jobba med och lära sig/.../Det räcker inte med att vi åker dit och 

installerar, jag måste använda och utnyttja det också. Det är något som vi 

trycker jättemycket på. Men tyvärr så/.../prioriterar många bort utbildning. 

Men det är ju som att leverera en bil men kunden kan bara växla upp till 

tvåan och kan bara köra 50 km/h med bilen. Våra kunder nöjer sig så, vi får 

bara ut det här men vi betalar för allting. (Arbetsledare, Organisation IT.) 

Hur användarvänliga testresultaten upplevs vara kan med andra ord både härledas till 

individfaktorer och till de mer strukturella faktorerna kring implementeringen. Att själva 

genomförandet av testen bara är början på användningen av behovsskattningarna lyfts fram 

som en potentiell fallgrop eftersom det är lätt att resultaten blir liggande och inte kommer till 

användning om användningsområdena inte blivit tydliggjorda.  

 

Jag har ju en plan för hur jag ska hantera och jobba med det här, men 

däremot kan jag tänka mig att det är många som behöver lite extra stöd med 

det/.../Man gör testet men sen så gör man inget av det. Då har man ju kastat 

bort det. (Arbetsledare, Organisation IT.) 

Samtliga ledare inom Organisation IT menar ändå att behovsskattningarna ger dem möjlighet 

att anpassa sitt ledarskap och sin kommunikation för att passa varje individ bättre, även om 

konkreta exempel inte alltid kan ges. Effekten av behovsskattningarna ses som positiv på en 

generell nivå trots att skillnader och förändringar inte alltid är påvisbara. Bara genom att 

arbetsgivaren intresserar sig för personalfrågor och lyfter upp dem till diskussion resulterar i 

att arbetsmiljön förbättras. ”...att man lyfter sådana här frågor till ytan/.../ja att sådana saker 

lyfts fram ifrån ledningen/.../att personalen ska ha en trevligare arbetsplats och i och med det 

blir det en trevligare arbetsplats.”  (Arbetsledare, Organisation IT).  

 

Behovsskattning gynnar mellanmänsklig förståelse  

Ett återkommande tema är att testresultaten gör att personerna inom organisationen kan få en 

större förståelse för varandra. Genom att individernas starkaste behov tydliggörs skapas en 
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legitimitet runt personers olikheter. Detta står i kontrast till den oförståelse och ifrågasättande 

som ofta präglar mänskliga relationer när andra personer avviker från personliga preferenser. 

”....det som har blivit bättre kan jag tycka är att vi har fått en förståelse för hur den andra 

tänker. Kollegan har tidigare tyckt att 'du gör inte som jag, varför funkar inte du som jag?'” 

(Delägare, Organisation Verksamhetsutveckling.) Stora vinster anses vara förenade med att 

kunna dela resultaten även kollegor emellan, även om det finns vissa betänkligheter gällande 

den personliga integriteten vid ett sådant förfarande. I nuläget har inte resultaten delats mellan 

de anställda i arbetsgrupperna i Organisation IT men så fort alla anställda gett sitt medgivande 

till detta finns det planer på att så ska ske. Potentialen ses framförallt ligga i att samarbetet 

kan förbättras genom att kollegorna lär känna varandra snabbare och kan lära sig anpassa sitt 

eget beteende efter varandras behov och därigenom undvika frustration och missförstånd: 

 

Vet de att NN han är på det här sättet/../så då kanske jag inte ska/.../störa 

honom när han är koncentrerad för då blir han irriterad/.../då kanske jag 

väntar tills han är klar, då kan jag gå och fråga. Då får vi en bättre förståelse 

för varandra. (Arbetsledare, Organisation IT.) 

 

Inställning till testanvändningen 

Själva initiativet till att använda sig av behovsskattningar kom i Organisation IT från 

verksamhetschefen och omnämns i positiva ordalag av samtliga arbetsledare även om det 

initialt fanns vissa oklarheter runt nyttan av och anledningen till behovsskattningarnas 

genomförande. Detta kan ha berott på att informationen angående testet i huvudsak skickades 

ut via mail till arbetsledarna och inte uppmärksammades av dessa. Dessutom är verksamheten 

hårt styrd av timdebitering och allt som tar tid från den operativa verksamheten måste ha ett 

tydligt syfte och goda anledningar för att arbetsledarna ska vilja avsätta tid för sådana 

interventioner. Även om initiativet till testanvändningen härstammade från 

verksamhetschefen talar alla arbetsledarna gott om att testen har genomförts och samtliga ser 

värdet av att kunna använda det för att förstå sin personal bättre och anpassa sitt ledarskap till 

dem. Utöver medarbetarsamtalen har en del arbetsledare även hållit individuella samtal med 

sina anställda för att diskutera hur de upplevde testet och om de kände igen sig i resultatet.  

Inställningen från medarbetarna i Organisation IT var till en början präglad av en viss skepsis 

och oro för att bli psykiskt bedömd. Detta kunde dock hanteras med tydlig information före 

och med de uppföljningsmöten som hölls efter att testresultaten distribuerats, där varje 
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medarbetare hade möjlighet att ställa frågor om sitt resultat till testutvecklaren. Ingen av 

ledarna anger att det skulle framkommit några protester eller missnöje i efterhand. Dessa 

möten fyllde en viktig funktion genom att de gjorde resultaten mer begripliga för varje individ 

och kan ha varit en bidragande anledning till att medarbetarna accepterade testanvändningen 

och kände sig positivt inställda till den.  Konsulterna har snarare tyckt att testen inte kändes 

integritetskränkande och att de varit lite förvånade över att de lett fram till så pass uppskattade 

förändringar.  

Vad gäller själva testets träffsäkerhet är den allmänna åsikten bland samtliga informanter att 

testet lyckades fånga själva essensen av deras person även om överensstämmelsen på 

detaljnivå var sämre. De behov som skrevs fram som mest signifikanta för varje individ 

stämde ihop med hur personerna uppfattar sig själva. Förtroendet för testets kvalitet kan 

utifrån informanternas utsagor bedömas som tillräckligt gott för att omnämna testet i 

mestadels positiva ordalag och behovsskattningar lyfts också fram som ett lämpligt 

instegsverktyg för organisationer som har ett gryende intresse för att arbeta mer aktivt med 

personalfrågor och utveckling av arbetsmiljön.  

Det framkom dock en oro för att testresultaten enkelt kan manipuleras av en person som inte 

svarar ärligt på frågorna och vissa informanter menar att det vore enkelt för dem att 

manipulera testresultatet.  

 

Jag tror mig inte ha något problem att manipulera systemet, självklart 

handlar det om att man ska vara ärlig/.../men skulle jag som anställd vilja 

mörka saker. Jag kan göra om det, bestäm vilken person du vill att jag ska 

vara så kan jag vara det. (Delägare, Organisation Verksamhetsutveckling.) 

 

Resultatsammanfattning 

Gällande den första forskningsfrågan som handlade om bakgrunden till att chefer använder 

sig av behovsskattningsverktyg, kan uppsatsens resultat i sammanfattning sägas visa på två 

huvudsakliga argumentationssätt. Det ena är en önskan att kunna använda behovsskattning till 

att anpassa arbetet för att kunna påverka de anställdas upplevelse av sitt arbete på ett positivt 

sätt. Behovsskattningar anses erbjuda andra insikter i människors drivkrafter än vad 

personlighetstester gör och riktar fokus mot behov istället för egenskaper. I det andra väljs 



22 

behovsskattningen mer utifrån en nyfikenhet och ses som ett verktyg som kan stärka det egna 

bolagets erbjudande gentemot sina kunder. 

Vad gäller den andra forskningsfrågan som berörde hur resultaten används inom 

organisationen och vilka effekter behovsskattningarna gett upphov till, indikerar resultatet att 

testresultaten har implementerats i verksamheten inom flera olika områden. De 

medarbetarsamtal som hållits efter att behovsskattningarna genomförts ses som mer givande 

än tidigare år eftersom det varit lättare att förstå, och nå fram till varje person. 

Verksamhetschefen, som använt testresultaten i medarbetarsamtalen, är den som lyfter fram 

allra flest positiva aspekter av behovsskattningarna, något som kan tänkas bero på att hen är 

den som kunnat arbeta mest konkret med resultaten och även diskuterat deras tillämpning 

direkt med testdistributören specifikt för varje individ. Samtliga informanter från Organisation 

IT framhåller ändå att testen ses som en vägledning för hur de ska kunna anpassa sitt 

ledarskap och sin kommunikation efter varje persons behov för att nå fram på bästa sätt. 

Behovsskattningarna ses som ett sätt att lättare kunna motivera enskilda anställda eftersom 

individens behov blivit tydliggjorda. Dessutom ses behovsskattningarna som en möjlighet att 

satsa på personalen och genom arbetsanpassning kunna öka medarbetarnas trivsel och vilja att 

stanna kvar i organisationen.  

Avgörande för hur väl testanvändningen faller ut är om lämpliga tillämpningsområden kan 

identifieras relaterat till den organisatoriska kontexten. Att bara genomföra testerna ses inte 

som tillräckligt. Ett sådant förfarande ses istället som bortkastat. Nyttan uppstår först vid den 

konkreta användningen av testresultaten. Inom Organisation IT verkar ledarna vara relativt 

väl rustade för denna uppgift men vissa arbetsledare efterlyser likväl mer stöd (från 

testdistributören) för att förbättra denna process ytterligare.  

Ett annat tema som genomsyrar datamaterialet är att behovsskattningarna lett till att 

intervjupersonerna fått en större förståelse för sina medmänniskors beteende. Uppföranden 

som tidigare var svåra att förstå har fått en annan innebörd i och med att de kopplats till 

individens behov och kommunikationen har kunna nå fram på ett annat sätt. Samtidigt har den 

självinsikt som testerna bidragit med lett till att personer som tidigare varit missnöjda med sitt 

arbete kunnat identifiera vilka uppgifter de skulle trivas bättre med. Dessutom har 

testanvändarna fått kännedom om sina personliga utvecklingsområden relaterat till personens 

drivkrafter och behov, något som till exempel skulle kunna användas vid skapandet av 

kompetensutvecklingsplaner, men även vid värdegrundsarbete.  
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Slutligen rörande den tredje forskningsfrågan, som var inriktad på vilken inställning 

testanvändarna har till behovskattningen, kan det konstateras att intervjupersonerna på det 

hela taget verkar vara nöjda med användandet av behovsskattningarna och anser att det 

bidragit till att utveckla organisationen i positiv riktning. Även om det från medarbetarnas 

sida initialt fanns en viss skepsis mot psykologiska tester och en oro för vad resultaten skulle 

avslöja har inga negativa åsikter framkommit efter testens genomförande. Istället verkar såväl 

medarbetare som ledare vara tillfredsställda med de användningsområden som identifierats 

och de effekter som behovsskattningarna lett till. Testet uppfattas även som tillräckligt 

träffsäkert av testanvändarna för att de ska hysa förtroende för det.  

 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur resultaten från denna studie kan förstås utifrån litteraturen som 

presenterades i forskningsgenomgången. Avsnittet är uppdelat i tre huvudteman; 

’Kompatibilitetstänkande’, ’I nyttan uppstår användbarheten’ och ’Den organisatoriska 

kontextens påverkan’. Därefter följer en sammanställning av de slutsatser som kan dras 

utifrån diskussionen och sedan presenteras ett avsnitt med metoddiskussion och förslag på 

fortsatt forskning. Allra sist redogörs för några avslutande reflektioner.  

 

Kompatibilitetstänkande bakgrunden till valet av behovsskattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur chefer och arbetsledare arbetar med systematisk 

verksamhetsutveckling genom användandet av individuella behovsskattningar på sin personal 

och samla erfarenheter kring vilka positiva effekter och utmaningar som är förenade med 

detta arbete. Den första frågeställningen rörde argumentationen bakom valet av 

behovsskattningar som verksamhetsutvecklingsmetod. Resultatet visar att idén bakom 

behovsskattningarnas effektivitet bygger på antagandet att det finns vinster med att skapa en 

god överenstämmelse mellan personen och dennes arbete. Detta synsätt får stöd av forskning 

inom området person-arbete kompatibilitet och Kristof-Brown et al (2005) har kunnat visa att 

en god överenstämmelse mellan person och arbete har starka samband med 

arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang och ett negativt samband med intention att 

säga upp sig. Behovsskattningar verkar till största delen falla under behov-resurs dimensionen 

av person-arbete kompatibiliteten, som bland andra Edwards et al (2006) beskriver, även om 

det också finns exempel på där de även berör krav-förmåge dimensionen. Behov-resurs 

dimensionen, som omfattar överenstämmelsen mellan en persons psykologiska behov och den 
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omgivande miljön, stämmer väl överens med behovsskattningarnas syfte att just tydliggöra 

individens psykologiska behov. Samtidigt visar datamaterialet att behovsskattningar även kan 

komma till användning när det gäller att identifiera en persons förmågor och matcha dessa till 

verksamhetens behov. Gällande den tredje kompatibilitetstypen, kompletterande 

överenstämmelse, som handlar om likheten mellan individen och den omgivande miljön 

(Kristof, 1996; Kristof Brown et al, 2005), finns det goda anledningar att anta att 

behovsskattningarna skulle kunna ligga till grund för att sammanföra personer med likadana 

behov och på så sätt uppnå en högre grad av kompletterande överensstämmelse. Detta skulle 

kunna bli aktuellt vid bildandet av nya arbets- eller projektgrupper. Intervjupersonerna ger å 

andra sidan exempel på att även det omvända kan bli aktuellt, nämligen att uppnå en bättre 

spridning på vilka drivkrafter som finns representerade inom en grupp och på så sätt nå en 

större mångfald av perspektiv. Det finns med andra ord många anledningar till varför 

behovsskattningar anses kunna bidra på ett positivt sätt till verksamheten.  

Kompletterande överenstämmelse har även vissa likheter med en av de tre typerna av 

förändringar (Wrzesniewski & Dutton, 2001) som återfinns inom job crafting forskningen; 

förändringar i den sociala miljön. Även om job crafting förutsätter att det är individen som är 

initiativtagaren till förändringen av sitt arbete, indikerar resultaten av denna studie att det 

finns stora likheter med den förändring som behovsskattningar kan ge upphov till, även om 

det är chefen som initierar dem, eftersom båda tar sin utgångspunkt i individens behov och 

önskemål. De andra två förändringstyperna som job crafting kan omfatta berör förändringar 

av arbetsuppgifter och kognitiva förändringar. Den tidigare kan, som tidigare nämnts, påvisas 

i denna studie. Däremot finns det inga belägg för att behovsskattningarna skulle lett till några 

kognitiva förändringar hos testanvändarna, relaterat till hur de tänker om sitt arbete. 

Wrzesniewski och Dutton (2001) definierar de kognitiva förändringarna som helt och hållet 

skeende inuti individen genom att denne ändrar uppfattning om arbetet utan att arbetet i sig 

förändras. Kanske skulle den självinsikt, som intervjupersonerna framhåller som en effekt av 

behovsskattningarna, kunna räknas hit. Men om denna självinsikt verkligen leder till en 

förändrad upplevelse av arbetet är oklart.  

Ytterligare en anledning till att chefer väljer att använda sig av behovsskattningsverktyg är att 

dessa ses som en form av personalvård, en insats som görs för att förbättra de anställdas 

upplevelse av sitt arbete. Här kan paralleller dras till job demands-resources modellens 

(Bakker & Demerouti, 2007; Tims & Bakker, 2010) där behovsskattningar kan sägas vara ett 
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sätt att öka de anställdas tillgång till arbetsresurser och genom detta skapa ett större 

välbefinnande hos personalen. Detta dels genom att själva genomförandet av 

behovsskattningarna i sig kan ses som ett uttryck för socialt stöd och genom de förändringar 

som dessa kan leda till. Ett annat exempel, som är hämtat från det empiriska materialet, kunde 

vara att en person med behovet variation skulle uppleva en arbetssituation som erbjuder en 

hög grad av stabilitet som tärande ur ett psykologiskt perspektiv, medan ett mer varierat 

arbete skulle uppfattas som mer tillfredsställande. Denna person skulle i Bakker och 

Demeroutis (2007) termer ha upplevt en ökning av sina arbetsresurser som definieras av alla 

de faktorer som på något vis stöttar eller utvecklar en individ i sitt arbete. I detta fall torde det 

röra sig om faktorer som framför allt upplevs som utvecklande.  

 

Implementering av resultaten och deras effekter - i 

användbarheten uppstår nyttan 

Gällande nästa frågeställning, som behandlade hur resultaten implementerats i verksamheten 

och vilka effekter detta gav upphov till, gav intervjupersonerna uttryck för att 

behovsskattningarna framför allt visat sig ge en utgångspunkt för hur kommunikation och 

ledarskap kunde anpassas till varje person. Detta kom särskilt tydligt till användning vid 

medarbetarsamtalen som blev mer givande till följd av de genomförda behovsskattningarna 

bland annat eftersom kommunikationen kunde anpassas mer till individen. Att skräddarsydd 

kommunikation bättre når fram till mottagaren får stöd av både Skinner et al (1999) och Noar 

et al (2007).  Vissa informanter lyfte samtidigt fram att även om behovsskattningarna bidragit 

med värdefull information om de anställdas drivkrafter var det svårt att direkt utifrån 

resultatet utläsa hur kommunikationen rent konkret kunde anpassas i det aktuella fallet. Även 

om testresultaten lyfte fram varje individs två starkaste behov krävdes ändå en översättning av 

hur detta rent konkret skulle kunna tillämpas vid exempelvis kommunikation. Här märktes en 

tydlig skillnad mellan olika intervjupersoners personliga förståelse för denna process. Vissa 

hade lätt att ta till sig resultaten och kunde genast hitta lämpliga användningsområden medan 

andra var mer osäkra på vad de konkret skulle komma att förändra. Att nyttan först uppstår 

vid användningen av resultaten var intervjupersonerna tämligen överens om. Detta är kanske 

den största fallgropen vid användningen av behovsskattningarna, att tro att processen enbart 

handlar om att fastställa de anställdas behov och inte inse att det verkliga arbetet börjar efter 

detta moment. Det kan vara frestande att ta till systematiserade metoder i ett försök att 

bemästra det komplexa arbete som verksamhetsutveckling innebär och då glömma bort att det 
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standardiserade instrumentet behöver översättas till den egna verksamhetens behov och 

förutsättningar. Under denna anpassningsprocess kan testdistributören spela en viktig roll, 

något som också efterfrågades bland intervjupersonerna. Det kan anas en viss frustration över 

den knappa information som testresultaten lämnar testanvändarna med. Här bör dock nämnas 

att detta framför allt framkom hos de som inte haft möjlighet att diskutera testresultaten 

tillsammans med testdistributören och de berörda medarbetarna. I det studerade materialet är 

det enbart verksamhetschefen som haft möjlighet till detta, något som kan vara en starkt 

bidragande orsak till hens odelat positiva omdöme om behovsskattningarnas användbarhet i 

den studerade organisationen. Detta ger ytterligare stöd åt tesen att nyttan av 

behovsskattningarna är oskiljaktigt förbunden med användbarheten av de samma. Utifrån det 

studerade materialet går det inte att uttala sig om behovsskattningarna förmåga att, via en 

anpassad kommunikation, underlätta beteendeförändringar hos testanvändarna. Bland andra 

Vandelanotte et al (2007) har visat att potentialen till detta existerar hos skräddarsydd 

kommunikation, men om detta även kan bli aktuellt gällande behovsskattningar får framtiden 

utvisa.  

 

Arbetsanpassning  

Ett annat centralt tema som även det är relaterat till hur resultaten implementerats i 

verksamheten är att behovsskattningarna används som ett underlag för att förstå hur arbetet 

bättre kan anpassas efter individens behov. I likhet med interaktionsmodellen inom 

arbetsanpassningsteorin (Eggerth, 2008) kan behovsskattningarna ses som ett sätt att hålla 

medarbetarna så nära den perfekta överenstämmelsen som möjligt. Genom att anpassa arbetet 

till individens behov kan risken att personen hamnar så nära den övre tröskeln att individen 

väljer att lämna sitt arbete, undvikas. Detta blir naturligtvis bara önskvärt i de fall personerna 

inom organisationen ses som värdefulla och det är eftersträvansvärt att behålla dem. Studiens 

resultat åskådliggör att få personalen att stanna i organisationen, var ett av syftena med 

behovsskattningarna. Att just kunna använda behovsskattningar som underlag för lämpliga 

arbetsanpassningar och därigenom få medarbetarna att vilja stanna i organisationen, kan ses 

som ett uttryck för strävan efter stabilitet och är enligt prediktionsmodellen i 

arbetsanpassningsteorin, utfallet om en god anpassning uppnås (Eggerth, 2008). Samtidigt kan 

det finnas arbetsplatser som har begränsade möjligheter att förändra arbetsuppgifter efter 

individuella behov och i de lägena kan behovsskattningar istället användas i 
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rekryteringsprocessen för att säkerställa att de personer som anställs också kommer att trivas 

med arbetet och vilja stanna kvar.  

Behovsskattningar anses även kunna ligga till grund för kompetensutvecklingsplaner och vid 

diskussioner om organisationens värdegrund vilket skulle kunna ses som ett uttryck för att 

behovsskattningar kan bidra till att även organisationens behov uppfylls. Enligt 

teoribildningen runt arbetsanpassningsteorin använder individen sina kunskaper, förmågor 

och färdigheter för att tillfredsställa olika behov som organisationen har (Dawies, 1980; 

Eggerth, 2008). Används den interaktiva modellen av arbetsanpassningsteorin för att 

analysera användandet av behovsskattningar, visar det empiriska materialet att 

testanvändningen kan ge upphov både till det reaktiva och det aktiva förhållandet men att 

initiativursprunget i denna studie endast kan härledas till arbetsgivaren.  

 

Inställningen påverkas av den organisatoriska kontexten 

Vad den sista frågeställningen anbelangar, den som rör testanvändarnas inställning till 

behovsskattningarna, kan slutsatsen dras att de till största delen positiva omdömena härrör 

från blandade orsaker. En organisation som använder sig av behovsskattningar gör inte detta i 

ett vakuum. Den organisatoriska kontexten påverkar naturligtvis utfallet av testanvändningen. 

Hur själva verksamheten fungerar ur ett arbetsproduktionsperspektiv och hur de sociala 

relationerna är beskaffade, har enligt Hodson (1999) en stark påverkan på de anställdas trivsel 

och prestation. Det empiriska materialet ger för handen att dessa båda element fungerade 

tillfredställande hos de studerade organisationerna. Det kan annars tänkas att det kan finnas en 

risk för att behovsskattningarna används som ett kosmetiskt ingrepp på en icke fungerande 

verksamhet utan att några verkliga förändringar faktiskt kommer till stånd. Samtidigt kan man 

fråga sig hur länge personalen låter sig nöjas med sådana pseudoförändringar utan verklig 

effekt och konkreta förbättringar. Vissa intervjupersoner påpekar att en fallgrop vid 

användandet av att behovsskattningarna är just att resultaten blir liggande och inte leder till 

några förändringar. Hos de studerade organisationerna förelåg goda förutsättningar ur ett 

management citizenship behavior perspektiv (Maume et al, 2014) för att resultaten skulle 

komma att falla i god jord. Båda två var välfungerande organisationer med goda sociala 

relationer redan innan behovsskattningarna ägde rum och det kan ha bidragit till att 

interventionen accepterades av de anställda trots en viss initial oro. På grund av detta fanns en 

god utgångspunkt för att resultaten skulle komma till användning eftersom verksamheten i 

stort, redan fungerade tillfredsställande och det fanns utrymme att ta till sig nya arbetssätt. Det 
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finns inga indikationer på att medarbetarna skulle ha någon negativ inställning gentemot 

användningen av behovsskattningarna så här i efterhand. En annan orsak till att 

testanvändningen dominerades av positiva omdömen var att testen var tillräckligt träffsäkra 

för att upplevas som trovärdiga. Ytterligare en anledning kan tänkas vara den effekt som 

intervjupersonerna ofta upprepade, nämligen att behovsskattningarna lett till en större 

förståelse för varandras olikheter. Detta lyfts många gånger fram som den viktigaste effekten 

som behovsskattningarna bidragit med. Dessutom är det intressant att notera att 

behovsskattningarna i vissa fall även lett till att individer fått en större förståelse för sina egna 

drivkrafter. När det gäller arbetsuppgifter är det kanske inte alltid helt enkelt att veta i förväg 

vad man skulle trivas bäst med. Detta är en fördel som behovsskattningarna uppvisar 

gentemot teoribildningen runt ’job crafting’ som tar sin utgångspunkt i att det är individen 

som ska styra förändringen av sitt arbete (Wrzesniewski och Dutton, 2010). Men om 

individen inte själv förstår varför den inte trivs med sitt arbete kan en lyckad förändring vara 

svår att få till stånd. I dessa fall kan behovsskattningar vara mycket användbara genom att de 

ökar de anställdas chanser till att de tilltänkta arbetsanpassningarna verkligen leder till ett ökat 

välbefinnande.  

 

Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att beskriva hur chefer och arbetsledare arbetar med 

systematisk verksamhetsutveckling genom användandet av individuella behovsskattningar på 

sin personal och samla erfarenheter kring vilka positiva effekter och utmaningar som är 

förenade med detta arbete. Bakom valet att använda behovsskattningar som 

verksamhetsutvecklingsmetod finns en övertygelse om vikten av att skapa en god 

överenstämmelse mellan den anställde och dennes arbetsuppgifter, något som också får stöd 

av litteraturen på området (se exempelvis Kristof-Brown et al 2005). Behovsskattningar kan 

även ses som ett sätt att öka de anställdas arbetsresurser vilket enligt jod demands-resources 

modellen har en positiv påverkan på de anställdas välmående (Bakker & Demerouti, 2007; 

Tims & Bakker, 2010).  

 

Testresultaten har på olika sätt kommit till användning i verksamheten. Framför allt har de 

kunnat användas för att skräddarsy kommunikationen vilket bland annat visat sig användbart 

vid medarbetarsamtal. Behovsskattningarna anses rent allmänt ge en guide för hur ledarskap 

och kommunikation bättre kan anpassas efter varje individs behov samtidigt som det visade 
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sig att det inte är helt uppenbart vad som ska förändras. Slutsatsen som kan dras från detta är 

att nyttan först uppstår vid användandet av resultaten. Det är inte tillräckligt att bara 

genomföra testerna. Den stora utmaningen ligger i att hitta konkreta situationer där resultaten 

kan tillämpas och ligga till grund för förändringar, något som underlättas av att 

testanvändarna får diskutera och reflektera över hur denna översättningsprocess kan ske.  

 

Behovsskattningarna visade sig vara mycket användbara vid förståelsen av vilka 

arbetsanpassningar som skulle gynna individen bäst. Genom att anpassa arbetet så att det 

matchar medarbetarnas drivkrafter ökas chanserna för att få personalen att vilja stanna i 

organisationen, något som får stöd av teorin om arbetsanpassning (Eggerth, 2008). En annan 

slutsats som kan dras är att behovsskattningarna både gynnar självinsikt och den 

mellanmänskliga förståelsen. Testanvändarna får en bättre förståelse, inte bara för sina egna 

behov och drivkrafter, utan också för varandras agerande i olika situationer.   

 

Rörande testanvändarnas inställning till behovsskattningarna framkom att den initiala skepsis 

som medarbetarna gav uttryck för ersattes av positiva omdömen då de förändringar som testen 

gett upphov till varit uppskattade av personalen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 

den organisatoriska kontext som behovsskattningarna är tänkt att användas i kommer att 

påverka utfallet. Hos båda studerade organisationer fanns det redan innan testen en 

fungerande verksamhet ur ett management citizenship behavior-perspektiv (Hodson, 1999), 

där de sociala relationerna och arbetsproduktionen fungerade tillfredsställande vilket gav goda 

förutsättningar för att testresultaten kom att falla i god jord.  

 

Metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning 

Att använda sig av semistrukturerade intervjuer vid datainsamlingen har varit en framgångsrik 

metod för denna studie då den möjliggjort rika beskrivningar och fylliga svar. Fördelaktigt var 

även att intressanta spår som dök upp under intervjuns gång kunde följas upp och att 

följdfrågor kunde ställas till intervjupersonerna. Eftersom detta var en deskriptiv studie 

passade den kvalitativa datainsamlingen studiens syfte väl. Intervjumallen som utformats 

inför intervjuerna visade sig täcka in alla relevanta delar och behövde inte justeras under 

arbetets gång. Att en pilotintervju genomfördes bidrog till att höja kvalitén på intervjuerna 

eftersom jag som intervjuare kände mig trygg med intervjumallen och de praktiska detaljerna 

runt intervjuerna. En annan faktor som hade en positiv inverkan på studiens kvalité var att jag 
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var mycket noggrann med att informera intervjupersonerna om de etiska riktlinjerna som 

genomsyrade mitt arbete. Detta gav goda förutsättningar för att intervjupersonerna skulle våga 

slappna av och tala från hjärtat, vilket även var fallet, av intervjumaterialet att döma.  

 

Genom att urvalet skedde genom så kallat gate-keeper urval finns det en viss risk att de 

personer som valdes ut av kontaktpersonerna valdes på grund av sina positiva inställning till 

testanvändningen. Å andra sidan fanns det under rådande omständigheter ingen annan 

möjlighet att komma i kontakt med informanterna, mycket beroende på att testet var relativt 

nyutvecklat. Detta ledde till att det fanns vissa begränsningar gällande tillgången till lämliga  

informanter. Det kan vara en god idé att ta detta faktum i beaktande vid läsningen av studiens 

resultat.  

Trots att de mest lämpade organisationerna valdes ut framkom det ändå vid datainsamlingen 

att det gått relativt kort tid hos de båda organisationerna sedan de utfört behovsskattningarna 

och att detta begränsade intervjupersonernas berättelser om sina erfarenheter. Detta gjorde att 

en del intervjupersoners svar mer rörde hur de skulle komma att använda testresultaten i 

framtiden än hur de hittills använts. Samtidigt kunde tillräckligt med erfarenheter och 

beskrivningar ändå sammanställas för att skapa ett tillfredsställande underlag för denna 

uppsats. De lärdomar som kan dras utifrån arbetet med denna studie är att ett större antal 

informanter hade underlättat resultatanalysen och gett upphov till att studien fått en större 

tyngd. Dessutom kräver ett relativt outforskat område som exempelvis behovsskattning en 

större arbetsinsats vad gäller fastställande av studiens inriktning och de avgränsningar som 

behöver göras eftersom det inte finns speciellt mycket tidigare forskning att samla idéer från. 

En annan reflektion är att det hade varit positivt att ha en medförfattare att diskutera studien 

med. Särskilt vid en mer induktiv ansats kan detta leda till en bättre förståelse av 

forskningsområdet. Den största svårigheten med denna uppsats har varit att identifiera 

relevant, tidigare forskning. Mer träning i hur litteratursökning på bästa sätt genomförs, vilka 

databaser och källor som kan vara mest användbara hade underlättat arbetet avsevärt. Nu 

skedde istället denna lärandeprocess under uppsatsen gång vilket ytterligare bidrog till att öka 

arbetsbördan. 

Gällande förslag till fortsatt forskning kunde det vara intressant att undersöka de två 

organisationer som varit studieobjekt i denna studie efter förslagsvis ett års tid och se hur 

deras beskrivningar och erfarenheter utvecklats med tiden. Det skulle då vara intressant att 
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även få ta del av medarbetarnas uppfattningar och se hur det överensstämmer med det 

perspektiv som ledningen har gett utttryck för.  En annan undersökning skulle kunna behandla 

en större utvärdering av ett flertal organisationers användning av behovsskattningar, med 

fördel genom kvantitativ datainsamling. Mer specifikt skulle det vara givande att studera om 

behovsskattningarna, genom skräddarsydd kommunikation, faktiskt kunde användas för få till 

stånd viktiga beteendeförändringar hos medarbetarna, något som litteraturen om ’tailored 

communication’ antyder (Noar et al, 2007). Dessa studier skulle bidra med att ge en bredare 

kunskap om behovsskattningar som verksamhetsutvecklingsmetod och samla generaliserbara 

insikter om under vilka omständigheter behovsskattningar kan vara användbara, vilka 

utmaningar som förekommer och hur dessa på bästa sätt kan bemästras.  

 

Avslutande reflektioner 

Vår strävan efter att kvantifiera kan vara ett sätt att försöka begripliggöra vår omgivning, 

oavsett om det handlar om den fysiska eller sociala miljön. I bästa fall kan behovsskattning 

fungera som en välskriven instruktionsbok som ger en övergripande förståelse för hur en 

individ fungerar. I andra mindre lyckosamma fall kan resultaten ge upphov till förutfattade 

meningar som som individen får svårt att värja sig emot. Men oavsett hur välformulerade 

bruksanvisningar än är blir ingen människa expert av att studera instruktionsböcker. Den 

verkliga förståelsen skapas genom användningen av nyfunna insikter och perspektiv; i den 

dagliga interaktionen som i det långa loppet kan leda till sann förståelse människor emellan. 

Det är intressant att notera att den effekt som intervjupersonerna allra tydligast pekar på som 

effekt av behovsskattningarna är den förbättrade mellanmänskliga förståelsen. Egentligen är 

det märkligt att ett standardiserat instrument kan ge upphov till en i grunden subjektiv 

upplevelse, som förståelse faktiskt är, men kanske är det ett tecken på att den mänskliga 

varelsen är oerhört komplex. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

GENOMGÅNG AV ETISKA RIKTLINJER 

Studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet och nyttjande. Fråga om inspelning är ok. 

 

ORGANISATORISK BAKGRUND 

Berätta om hur en arbetsvecka kan se ut. 

Hur länge har du arbetat för den här organisationen?  

Beskriv din position i organisationen?  

Hur mycket kontakt har du med din chef/dina kollegor?  

På vilken ort arbetar du? 

 

BAKGRUND 

När genomfördes behovsskattningarna? 

Vad var bakgrunden till att ni valde att använda er av MyNeeds i er verksamhet? 

 

IMPLEMENTERING 

Berätta om hur ni använt er av resultaten i er organisation? 

Har ni använt er av MyNeeds som någon form av medarbetarutveckling? 

Hur har relationen till dina kollegor påverkats? 

Planerar eller fördelar du arbetet annorlunda nu jämfört med före skattningarna var 

genomförda?  
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Har kommunikationen med dina medarbetare förändrats? 

 

UTVÄRDERING 

Vad har den största behållningen varit? 

Har ni stött på några utmaningar vid tillämpningen av resultaten? 

Vad har medarbetarna gett för feedback på användningen av MyNeeds testet? 

 

AVSLUTNING 

Vilka råd skulle du vilja ge till en organisation som ska börja arbeta med MyNeeds? 

Ungefärlig ålder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


