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Sammanfattning 

Veckologgen är ett webbaserat verktyg med vilket en medarbetare skall kunna reflektera över 
sin egen insats på veckobasis. Dessutom skall projektledare och närmaste chef kunna följa en 
medarbetares tillstånd och utveckling på distans samt kunna ge återkoppling för att vägleda 
medarbetaren mot ett givet mål. Studien rör användningen av verktyget inom en IT-konsult 
verksamhet. Syftet med studien är att förbättra verktygets kvalitet genom att undersöka 
användarnas inställning och hänvisa till relevant litteratur. Dessutom är uppsatsens syfte att 
undersöka användarens attityd kring användning av Veckloggen. För att tillgodose samtliga 
syften har en empirisk studie genomförts efter att först ha studerat olika områden inom 
positiv- och arbetspsykologi, särskilt med avseende på begreppet flow och återkoppling. Den 
empiriska studien bestod av två olika datainsamlingsmetoder, en kvantitativ i form av digitala 
enkäter, och en kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer. 

Studien har kommit fram till att den upplevda användbarheten kring designen är 
tillfredställande. Veckloggens primära syfte verkar vara tydligt för en majoritet av deltagarna 
i studien. Däremot verkar det inte finnas någon djup förståelse för potentialen, värdet och 
nyttan av att regelbundet använda verktyget. En vettig introduktion av veckologgen till 
användaren samt en etablering av verktyget inom företagets gemensamma arbetssätt och 
kultur verkar saknas hos verksamheten. Allt detta betraktas av författaren som nödvändigt för 
att veckologgen skall kunna användas framgångsrikt inom verksamheten. 

Framtida studier bör fokusera på tillämpningen av teorierna om flow på det befintliga 
verktyget och designen av de fält som medarbetena och ledare bör besvara i verktyget. 

 

Nyckelord: Flow, återkoppling, ledarskap, motivation, technology mediated reflection 
(TMR). 
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Abstract 

Veckloggen is a web-based tool that allows employees to be able to reflect on their own work 
on a weekly basis. In addition, it enables the project manager and line manager to monitor an 
employee's status and development remotely and be able to provide feedback to guide the 
employee toward a given goal. The study concerns the use of the tool within an IT-consulting 
company. The aim of the study is to improve the tool quality by examining user attitudes and 
referring to relevant literature. In order to do so an empirical study has been conducted after 
having studied relevant literature in the field of positive and occupational psychology, 
particularly with regard to the concept of flow and feedback. The empirical study consisted of 
two different data collection methods, a quantitative as digital surveys and a qualitative one, 
in form of semi-structured interviews. 

The result of the study is the conclusion that the perceived usefulness about Veckologgen’s 
design is satisfactory according to the users. Veckloggen’s primary purpose seems to be 
understood by the majority of the participants in the study. However, the potential, the value 
and the benefits of regular using of the tool do not seem to be perceived. A proper 
introduction of the Veckologgen to the user as well as the establishment of the tool within the 
company's common approach and culture is missing. The author considers these necessary for 
the tool to be used successfully in the business. 

Future studies should focus on the application of the theories of flow to the existing utility, 
and design of the fields that the employees and leaders should respond to in the tool. 

Keywords: Flow, feedback, leadership, motivation, technology mediated reflection (TMR). 
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1 Introduktion  

Uppdraget genomfördes för ett svenskt IT-konsultbolag som är etablerat i Sverige och i de 
nordiska länderna, där också huvudmarknaden finns.  

Arbetet har genomförts på bolagets kontor i Linköping. 

1.1 Bakgrund till arbetet 
Ett konsultbolag är en kunskapsintensiv organisation, där bolagets tillgångar består av de 
anställda och av strukturkapitalet i form av etablerade processer, arbetssätt och 
kunskapsbanker. Konsultbolag skiljer sig vanligtvis från produktbolag genom att många 
medarbetare är utspridda hos sina kunders arbetsställen och därför inte finns samlade i samma 
lokal som deras närmsta chef. Det ställer särskilda krav på ledarskapet. Ett vanligt problem är 
bristen på daglig kommunikation och relevant återkoppling mellan medarbetare och 
projektledare samt övriga chefer. Detta leder till ett större problem för organisationen, 
nämligen att personalen, utan att deras chefer är medvetna om det, kan arbeta ofokuserat eller 
vara omotiverade. Det kan i sin tur få mycket kostsamma konsekvenser som att 
produktiviteten minskar och att personal säger upp sig innan deras chefer har uppmärksammat 
problemen.*  

Företaget har identifierat att det uppstår ett behov av ett verktyg som stödjer 
kommunikationen genom att skapa en rutin för medarbetaren att regelbundet rapportera den 
upplevda kvalitén och tillfredsställelsen på veckans enskilda arbete samt kort beskriva det 
arbetet man har utfört. Verktyget bör även uppmuntra till en personlig reflektion om ens egna 
professionella och personliga mål.  

Projektledare och chefer, som i många fall sitter på en annan plats än konsulten, har ett behov 
av att använda ett verktyg för att ge relevant återkoppling och bedriva ledarskap i en virtuell 
miljö. 

                                                        
* Informationen given av en konsultchef i verksamheten under ett samtal med författaren 
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Konsultbolaget inledde 2015 arbetet med att ta fram en prototyp för ett webb-baserat verktyg 
som kallas Veckologgen. Veckologgen är tänkt att användas av utvalda medarbetare på 
veckobasis. Användaren förväntas skatta sin vecka efter fyra parametrar (Fun, Learning, 
Challenging, Stressfull) på en skala från noll till tio. Man ska även skriva två kommentar, en 
om vad man har gjort och den andra om vad man har lärt sig under veckan. Skattningar och 
kommentarer lagras och syns beroende på andra medarbetares behörighet; normalt kan 
gruppledare, närmaste chef och eventuella administratörer läsa skattningen och 
kommentarerna. Veckologgen erbjuder också andra funktioner som t.ex. visualisering av egna 
värden i en viss period, individuella och/eller gruppmålsättning, med flera.  Veckologgen är 
således ett verktyg med vilket en chef eller projektledare skall kunna följa en medarbetares 
tillstånd och utveckling på distans samt kunna ge återkoppling för att vägleda medarbetaren 
mot ett givet mål.  

På detta vis blir det enklare för projektledare och chefer att upptäcka mönster och 
förändringar i konsultens beteende, och att agera på dessa. Medarbetaren blir också uppmanad 
att på egen hand reflektera över sin vecka, vad man har åstadkommit och hur man mår. Det 
krävs en hög grad av ärlighet och seriositet från alla inblandade för att resultatet skall vara 
användbart både för den enskilde medarbetaren och för ledningen. Medarbetaren kan på detta 
sätt mera aktivt påverka sin arbetssituation, och för projektledare och chefer blir verktyget ett 
redskap för att tidigt upptäcka problem eller missnöjen hos enskilda konsulter eller i 
arbetsgruppen.  

Veckologgen skapades utifrån ett behov som är specifikt för en konsultverksamhet med 
många anställda fördelade på olika arbetsorter och indelade i olika grupper och projekt. 
Verktyget är inte fullt ut implementerat i organisationen. I nuläget är det främst ett internt 
kommunikationsverktyg. Veckologgen är idag att betrakta som en beta-version som nyttjas av 
ett begränsat antal användare i organisationen. 

Idag grundas verktyget inte på någon teori, varken inom arbetspsykologi, socialpsykologi, 
människa-teknikinteraktion eller användarcentrerad design, utan enbart på erfarenhet från 
projektledning och ledarskap inom företaget.  

Dessutom undersöks i detta arbete användarens behov och upplevelse av veckloggen, med 
syfte att i framtiden kunna skapa en produkt eller tjänst som dels är användbart, önskvärt, och 
värdefullt för användaren. Det är önskvärt att produkten inte ska upplevas som ytterligare ett 
rent rapporteringsverktyg som måste fyllas i varje vecka (jämför t.ex. med vanlig 
tidrapportering). 

Inom psykologin finns ett begrepp som kallas flow. Den här uppsatsen undersöker om 
teorierna kring flow kan appliceras på konsultbolagets problemformulering och användas för 
att förbättra veckologgen, både med avseende på frågesidan såväl som utvärderingssidan av 
verktyget. Flow är ett positivt tillstånd då en individ blir mycket engagerad och helt upptagen 
av en aktivitet, vilket i sin tur leder till en kompetens och personlighetsutveckling 
(Csikszentmihalyi, 2003). En individ befinner sig i ett tillstånd av flow då individen utför 
utmanade aktiviteter (Csikszentmihalyi, 2003). I takt med att färdighetsnivån ökar måste man 
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sträva efter att öka graden av utmaning för att behålla flow och förhindra att aktiviteten blir 
rutinartad och uttråkande (Csikszentmihalyi, 2003). Det är även viktigt att inte öka graden av 
utmaning snabbare än att individens färdigheter hänger med, eftersom det kan leda till oro och 
ångest om aktiviteten upplevs vara för svår (Csikszentmihalyi, 2003).  

Konsultbolaget vill sträva efter att deras medarbetare befinner sig i ett tillstånd av flow, 
eftersom det ökar deras välbefinnande och produktivitet. Veckologgen är ett verktyg som om 
rätt designat och använt, skall kunna användas av medarbetare, chefer och projektledare för 
att kunna bedöma i vilken utsträckning medarbetaren befinner sig i flow, är uttråkad eller 
ångestfylld över sitt arbete. 

1.2 Personalutvecklingsprojektet  
Bakgrunden till detta arbete är ett personalutvecklingsprojekt som lanserades förra året av 
bolagets Human Resources (HR) avdelning i Stockholm. Projektets syfte är att skapa och 
etablera ett gemensamt tanke- och arbetssätt kring medarbetarens professionella utveckling.  

Bolaget genomför varje år en medarbetarundersökning. Projektet tillsattes efter att en sådan 
undersökning visade på både styrkor men också förbättringsområden i verksamheten. Flera 
förbättringsområden som är relevanta för denna uppsats lyftes fram. Exempelvis konsulternas 
behov av relevant återkoppling mellan medarbetare och chefer, önskan om regelbunden 
rotation mellan konsultuppdrag, modernisering av modeller för konsulternas professionella 
utveckling och införande av ett system eller verktyg som stöd för chefer och medarbetare i 
den professionella utvecklingen.  

Uppdraget för uppsatsen har därför sitt ursprung inom ett behov av att modernisera hur 
verksamheten bedriver personalutveckling. Tanken är att medarbetarens utveckling och 
samarbete med kollegor stöttas av ett kommunikationsverktyg, kallat veckloggen, som 
dessutom underlättar ledarskapet på distans. Möjliga funktioner med veckloggen återges i 
Figur 1. 
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Figur 1: Möjliga funktioner av veckloggen, där nyttan för både medarbetaren och ledningen 
återges. 

1.3 Uppsatsens syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett befintligt webbaserat verktyg kan förbättras 
för att stödja medarbetarnas utveckling och kunna driva ledarskap på distans i en 
konsultverksamhet. 

Syftet kan brytas ner i ett antal delmål, här formulerade som frågeställningar:  

• Hur används och uppfattas verktyget idag? 
• Är veckologgen ett lämpligt verktyg för att tillgodose syftet? 
• Kan teorierna om flow tillämpas, och i så fall på vilket sätt kan de tillämpas till 

veckologgen? 
• Hur ska verktyget stötta ett beteende hos medarbetaren som uppmuntrar till 

självreflektion och en öppen kommunikation mellan medarbetare och chef? 
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1.4 Uppsatsens avgränsningar 
Arbetets omfattning kommer att avgränsas genom följande punkter: 

• Litteraturstudien och de beskrivna lösningarna på verktyget kommer enbart att 
inriktas på konsultverksamhet och inte på en generell verksamhet (t.ex. ett 
produktbolag), vilket betyder att ett tänkt verktyg kommer att kunna tillämpas på de 
specifika behoven som finns inom konsultverksamheter. 
 

• Arbetet kommer att kartlägga medarbetarens informations- och 
kommunikationsbehov, och utifrån teori, litteraturstudier och kvalitativa 
djupintervjuer, ta fram konceptuella förbättringsförslag för verktyget enligt en 
användarcentrerad ansats. Inom ramarna för arbetet kommer ingen prototyp att tas 
fram, eller anpassningar av verktyget att genomföras. 

1.5 Metod 
Litteraturstudien utgick ifrån Csikszentmihalyis teorin om flow (Csikszentmihalyi, 2003), två 
doktorsavhandlingar, (Appelgren, 2015) och (Fagerlind Ståhl, 2015), samt författarens 
deltagande vid två separata seminarier då dessa två avhandlingar presenterades. Vidare 
litteratur fanns genom databassökning med ämnesord och fritextsträngar i både engelska och 
svenska. Utöver dessa undersöktes referenser till de båda avhandlingarna samt intressant 
litteratur som funnits i databassökningarna. 

En webbaserad medarbetarenkät och semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes 
med användare av veckologgen, där omfattningen och fördelningen mellan enkät och intervju 
beror på stickprovets storlek. Resultaten från intervjuerna särredovisades för konsulter och 
projektledare eftersom dessa grupper använder verktyget på olika sätt. Resultatet från studien 
och undersökningen resulterar slutligen i rekommendationer. 

1.6 Uppsatsens disposition 
Kapitel 2 innehåller den teoretiska biten av arbetet och fokuserar på litteraturen och teorierna 
om flow, ledarens återkoppling och medarbetarens motivation. 

Metodval och genomförande av studierna beskrivs i Kapitel 3. 

Resultatet för både den kvantitativa enkätstudien och kvalitativa studien som baseras på 
intervjuer redovisas i Kapitel 4. 

I Kapitel 5 sammanställs resultaten från de två studierna, analyseras och utvärderas 
tillsammans med kunskapen från litteraturstudien. Likheter och avvikelser diskuteras. 

Uppsatsen avslutas med en summering av slutsatser och framtida forskning i Kapitel 6. 

Efter referenslistan finns ett antal appendix som innehåller enkätmallen, intervjuunderlag 
samt introduktionsbreven för både enkät och intervju.  
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2 Teorier om flow 

Veckologgens primära uppgift är att ta puls på verksamheten, på både en individuell nivå och 
en gruppnivå. För att kunna göra det är det viktigt att ta reda på om och hur ofta 
medarbetaren, enskilt och i teamet, upplever ett optimalt tillstånd av totalt engagemang i sitt 
dagliga arbete och i sina uppgifter, en upplevelse av inre motivation, fullt fokus, nöje och 
välbefinnande i att genomföra uppgifter (Csikszentmihalyi, 2003). Den här upplevelsen kallas 
för flow.  

Teorin kring flow utgår ifrån att människan primärt inte blir motiverad av en hägrande 
belöning då de är klara med uppgiften, utan att personer istället upplever en inre belöning för 
sig själva då de entusiastiskt genomför ett arbete (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). 
Forskningen handlar om hur en person känner och upplever situationen då de utför en 
arbetsuppgift, och inte om hur de utför själva uppgiften. Människan upplever glädje när de är 
i ett tillstånd av flow, de är engagerade, fokuserade och totalt upptagna av uppgiften, de 
upplever ett egenvärde i att utför själva uppgiften, och de pressar sin förmåga och kunskap till 
sina yttre gränser (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). Det finns inga störningar eller tvivel på 
ens förmåga. Man upplever en önskan att ägna sig åt uppgiften för dess egna skull (Fagerlind 
Ståhl, 2015). 

För att förstå flow som tillstånd bättre har Csikszentmihalyi utgått från typiska 
sinnesstämningar hos en individ och grafiskt illustrerat dem i ett diagram, där den horisontella 
axeln beskriver en persons förmåga och den vertikala axeln beskriver den utmaning en person 
upplever vid en given tidpunkt, se Figur 2. Alla uppgifter som en individ utför medför en 
kombination av utmaning och egen förmåga, och omfattningen av dessa leder till en 
sinnesstämning. En person befinner sig i flow då de utför en uppgift som är utmanande och 
ställer höga krav på förmågan och där balansen mellan dessa är jämn (Marer, Buzady, & 
Vecsey, 2015). 
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Figur 2: En teoretisk modell av en persons typiska sinnestillstånd, som är inspirerad av (Marer, 
Buzady, & Vecsey, 2015). 

Utöver vad som beskrivits ovan, karakteriseras flow av att målen är tydliga och individen 
erhåller omedelbar, konstruktiv och tydlig återkoppling på sitt arbete. En individ som befinner 
sig i ett tillstånd av flow glömmer rutiner, tappar känslan för tid, rum, hunger och är mindre 
lättstörd av händelser i omgivningen (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). 

Ångest är en sinnesstämning som personer befinner sig i på sin arbetsplats om utmaningen att 
genomföra uppgiften är större än ens förmåga eller befogenhet. Det leder till ångest, stress 
och förtvivlan över att uppgiften är oöverkomlig, vilket i sin tur kan leda till att man ger upp 
(Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). Enligt Fagerlind Ståhl (2015) kan ett längre tillstånd av 
höga utmaningar och låg förmåga eller utrymme att fatta egna beslut, inte bara leda till ångest 
utan kan även leda till hälsoproblem såsom depression och hjärt-kärlsjukdomar. 

En person upplever å andra sidan långtråkighet då ens förmåga överstiger utmaningen i 
uppgiften, vilket leder till låg tillfredsställelse, och att man inte ser någon möjlighet att öva 
upp sin skicklighet eller ta till sig ny kunskap (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). 

Viljelöshet uppfattas av de flesta personer som den värsta sinnesstämningen att befinna sig i 
och man tenderar därför att undfly den genom att sysselsätta sig med passiva uppgifter som 
t.ex. att titta på TV eller surfa på Internet utan något egentligt syfte (Marer, Buzady, & 
Vecsey, 2015). 

För att en person som befinner sig i flow skall kunna upprätthålla det tillståndet krävs det att 
man pendlar mellan att lära sig mera och successivt öka utmaningen. Rent praktiskt brukar det 
gå till så att man genomför en arbetsuppgift, lär sig mera och ökar sina färdigheter. Innan man 
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dock riskerar att glida in i ett tillstånd av långtråkighet, så måste man ge sig själv en lite mera 
utmanade uppgift. Blir uppgiften för utmanande kan man glida in i ett tillstånd av flow igen 
genom att öva och öka sina färdigheter. När man pendlar mellan flows ytterkanter är det 
viktigt att man inte rör sig för långt bort in i långtråkighet eller ångest, eftersom det lätt är 
hänt att man tappar motivationen och det tar för lång tid att uppnå flow igen (Marer, Buzady, 
& Vecsey, 2015). 

2.1 Varför flow? 
Att känna tillfredsställelse över det vi gör på vår arbetsplats bidrar till ökad glädje i vår 
vardag (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). Arbetsgivarens incitament för att skapa ett 
arbetsklimat som uppmuntrar flow handlar om att skapa ett klimat där medarbetarna gillar sitt 
arbete och samtidigt ökar sitt kunnande och sina färdigheter då de utför det. Fagerlind Ståhl 
(2015) skriver att lärande i arbetet minskar de negativa effekterna av stress och ökar 
prestationen. Enligt teorierna om flow skapas en hög arbetsglädje om arbetsmiljön tillåter 
många och långvariga perioder av flow (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). 

Fagerlind Ståhl (2015) beskriver begreppet positiv hälsa, vilket är mer än bara avsaknaden av 
sjukdom. Positiv hälsan försöker beskriva förutsättningar för hälsa som ger positiv 
arbetserfarenhet och personlig såväl som organisatorisk tillväxt och välgång. Fagerlind Ståhl 
(2015) definierar hälsa som jämnvikten mellan förmågan att agera och målen en person 
behöver åstadkomma för att uppnå ett minimum av glädje, givet sociala och kulturella 
förutsättningar i ens omgivning. Den definitionen passar väl in på flow. God hälsa, hög 
motivation och en positiv attityd är en resurs som leder till hög produktivitet och prestation. 
Enligt Fagerlind Ståhl (2015) finns det dock inga bevis i litteraturen för att arbetsrelaterad 
flow leder till en bättre prestation för företaget. 

Fagerlind Ståhl (2015) skriver vidare att det bör ifrågasättas om en person som blir totalt 
uppslukad av en arbetsuppgift alltid är positivt relaterat till hälsa. Ett för högt engagemang, ett 
högt behov av kontroll, en vilja att erhålla aktning av andra och en oförmåga att släppa arbetet 
är kända faktorer som kan leda till hjärt- och kärl sjukdomar. Detta beteende brukar gå under 
beteckningen workoholism (Fagerlind Ståhl, 2015). Därför bör det förtydligas att ett tillstånd 
av flow alltid även innehåller inre motivation och glädje. 

2.2 Syftet och målet på arbetsplatsen 
Problemet på många större arbetsplatser är att syftet och målet för företaget eller det projekt 
man arbetar inom blir väldigt otydligt för den enskilde medarbetaren. Det kan även vara svårt 
att förstå hur ens eget arbete kan bidra till det större målet. Medarbetare som upplever att de 
är en liten kugge i en stor maskin har svårt att känna tillfredsställelse över sitt arbete, särskilt 
för konsulter som är inhyrda en kortare tid i ett större projekt hos ett annat företag (Marer, 
Buzady, & Vecsey, 2015). 

Välutbildade medarbetare värdesätter mer än lön då de söker en arbetsplats, och arbetsplatser 
som möjliggör flow är ett exempel på en sådan faktor (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). 
Medarbetare arbetar inte enbart för att försörja sig och det är ledarens ansvar att tydliggöra 
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syftet och orsak i arbetet. En ledare skall kunna förklara varför vi gör något, inte bara vad vi 
skall göra. Arbetsplatser där det råder en attityd, där medarbetare och chefer stöttar varandra 
att uppnå flow ger ett bättre arbetsklimat, en attraktivare arbetsplats och ett effektivare utfall 
och högre värde på det arbete som genomförs. Arbetsplatser som satsar på att medarbetare 
ökar sina färdigheter i takt med att utmaningarna höjs ger engagerade och nöjda medarbetare 
vilket i sin tur leder till högt presterade organisationer. Motsatsen sker då medarbetare pressas 
till det yttersta för att uppnå kortsiktiga resultat, vilket skapar missnöje och själviskhet.  
(Marer, Buzady, & Vecsey, 2015) 

Möjligheterna för flow ökar om medarbetare uppmuntras att ta egna initiativ, utforska nya 
innovativa metoder och föreslår förbättrade arbetssätt (Fagerlind Ståhl, Live long and prosper 
- Health-promoting conditions at work, 2015). Medarbetarens möjlighet att påverka ett 
innovativt klimat skapar större utmaningar i arbetet än vad tid och arbetsmängd gör 
(Fagerlind, Gustavsson, Johansson, & Ekberg, 2013). 

2.3 Återkoppling 
Återkoppling är generellt sätt bra för att lära sig mera och för att uppnå en högre presentation 
(Appelgren, 2015). Däremot har det visat sig att återkopplingens effekt beror på typen av 
återkoppling, när den ges i tiden, i vilket sammanhang den ges och på mottagarens 
sinnesstämning (Appelgren, 2015). Typen av återkoppling kan delas in i fyra kategorier 
(Hattie & Timperley, 2007): 

1. Information om korrektheten i något (återkoppling på resultatet). 
2. Information om hur något genomfördes (återkoppling på processen). 
3. Information om varför man bör fortsätta eller ändras (regleringsåterkoppling). 
4. Information om en själv (återkoppling på personen).  

De två första är sakrelaterade och oftast väldigt konkreta för att förbättra utfallet. Den tredje 
är uppmuntrande av en persons insatser och den fjärde är helt personrelaterad. Återkopplingen 
kan även delas in om den kommer inifrån eller från en persons omgivning (Appelgren, 2015). 

Mängden återkoppling har visat sig påverka presentationen, både för mycket och för lite 
återkoppling påverkar prestationen negativt (Appelgren, 2015). Även uppskattning eller 
beundran över en persons karaktärsdrag har visat sig ha negativ effekt på en persons 
prestationer (Appelgren, 2015). En människa har lättare för att ändra på beteenden, dvs. hur 
man genomför en uppgift eller vad det resulterar i, än att ändra på sina egenskaper och 
karaktärsdrag; därför ger återkoppling som är sakrelaterade ofta högre motivation och ökad 
prestation (Appelgren, 2015). 

2.4 Återkoppling för att bibehålla flow 
Ovan beskrevs att ett vanligt problem på många företag är att syftet och målet är otydligt för 
medarbetaren. Ett annat problem är bristen på tillräcklig återkoppling, som är specifik, som 
man kan agera på, som är relevant, konkret, ärlig och artig. När en chef diskuterar och 
återkopplar till en medarbetare så är det viktigt att få med en förståelse för om medarbetaren 
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har ett behov av att få utökade utmaningar och därmed färdigheter för att kunna möjliggöra ett 
tillstånd av flow. Kommer parterna fram till att utmaningarna behöver utökas så behövs det 
dokumenteras och en skriftlig plan på hur det omsätts skall tas fram (Marer, Buzady, & 
Vecsey, 2015). 

En bra ledare bör ha en bra förståelse för sina medarbetares färdigheter och anpassa 
arbetsuppgifterna därefter, så att nya utmaningar alltid är något högre än färdigheterna och 
därigenom ge medarbetaren möjlighet att uppleva flow (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). 
Ledaren bör hela tiden försöka få en så bra och aktuell uppfattning som möjligt om 
medarbetarens intressen, färdigheter och kunskap för att hela tiden kunna anpassa och fördela 
arbetsuppgifter på bästa sätt bland sina medarbetare (Marer, Buzady, & Vecsey, 2015). Då 
ledaren och medarbetaren är stationerade på olika platser kan Veckologgen enligt företaget 
(bakgrunden till arbetet) vara ett digitalt verktyg för att ledaren skall kunna observera 
medarbetarens tillstånd och kunna påverka medarbetaren genom återkoppling med syfte att 
medarbetaren skall kunna uppnå flow, se Figur 3. 

 

Figur 3: Veckloggen som verktyg för att kommunicera på distans, samt för chef att observera 
medarbetarens tillstånd och kunna återkoppla för att uppnå flow.  

En ledare bör även ha en bra förståelse för vilka medarbetare som arbetar för gruppens bästa 
och vilka som arbetar introvert eller själviskt för att uppnå enbart sina egna mål (Marer, 
Buzady, & Vecsey, 2015). Att fördela arbetsuppgifter och ge utmaningar till dem med rätt 
attityd gentemot sin arbetsgivare och sitt team ger oftast ett bättre utfall för organisationen i 
sin helhet, istället för att se sig blind på enskilda medarbetares egenorienterade 
resultatlystnad. Även om en medarbetares förmåga att kunna fatta beslut efter sin egen 
förmåga för att uppnå de utmaningar som satts är bra för hälsan, så arbetar man i praktiken 
ofta i en grupp som man måste förhålla sig till (Fagerlind Ståhl, 2015), då är förtroendet som 
upplevs mellan medarbetare en viktig faktor som påverkar deras hälsa. Arbetar en grupp bra 
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tillsammans så kan man dela med sig av färdigheter och erfarenheter och på det sättet kan 
enskilda individer både lära sig mer än om de arbetar själva men även bemästra större 
utmaningar och finnas kvar i ett tillstånd av flow. 

2.5 Självreflektion 
Det har länge funnits ett intresse, både inom olika utbildningar och inom professionell 
utveckling, för metoder som kan stimulera till reflektion och då också förstärka en utveckling 
till självreglerat lärande. 

Ett digitalt verktyg, likt veckologgen, för att dokumentera dagliga aktiviteter, och kunna gå 
tillbaka i tiden för självreflektion beskrivs i  (Isaacs, et al., 2013). Isaacs et al. beskriver att 
självreflektion, både rörande positiva och negativa erfarenheter, ger positiva psykologiska 
effekter på en individs välbefinnande. Människor tenderar ofta till att minnas positiva 
händelser ur sitt förflutna och att förtränga negativa, men med ett elektroniskt verktyg för att 
dokumentera alla händelser kan dessa lyftas fram igen. Isaacs kallar den här typen av 
verktygsunderstödda självreflektionen för Technology-Mediated Reflection (TMR). Isaacs et 
al.  (2013) har funnit att bara själva nedtecknandet i sig ger ett förstärkt minne, framför allt av 
positiva händelser, vilket styrker välbefinnandet. Individer som dessutom går igenom äldre 
anteckningar och analyserar dessa har lärt sig av sina misstag och vänder det till något positivt 
för senare händelser. Studien är en av de första som undersöker digitala verktyg för 
självreflektion och deras slutsats är att verktygen kan förbättra det psykologiska 
välbefinnandet (Isaacs, et al., 2013). 

Zuder-Gläser (2012) nämner bl.a. portfolios och lärandedagböcker (Learning diaries) som 
exempel. Portfolios kan användas för många olika syften. Ett vanligt syfte är att man sparar 
olika typer av dokument som kan visa vad man gjort eller lärt sig som ett komplement till en 
vanlig CV. Ur utvecklingssynpunkt är det mest intressanta vad som kan kallas en 
reflekterande portfolio (Tillema, 2001). Man väljer ut och sparar dokument som visar 
lärtillfällen som förefallit viktiga/utmanande samtidigt som man skriver något om orsaker, 
känslor och hur detta lärande kan passa in i utbildningens mål. En portfolio kan på detta sätt 
demonstrera en utveckling av tänkande och olika kompetenser. En lärandedagbok kan på 
detta sätt kombineras med en reflekterande portfolio. 

Moon (1999) skriver om meningen med reflektion: 

“We reflect in order to: ︎  

• Consider the process of our own learning – a process of metacognition 
• Critically review something - our own behaviour, that of others or the 

product of behaviour (e.g. an essay, book, painting etc.) ︎  
• Build theory from observations: we draw theory from generalisations - 

sometimes in practical situations, sometimes in thoughts or a mixture of 
the two  

• Engage in personal or self development  
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• Make decisions or resolve uncertainty 
• Empower or emancipate ourselves as individuals (and then it is close to 

self-development) or to empower/emancipate ourselves within the 
context of our social groups.” 

Enligt Moon (1999) kan alltså reflektion bidra till att få oss att tänka om vårt eget tänkande 
(metakognition), olika slags kritiskt tänkande, teori- eller hypotesbyggande, personlig 
utveckling, beslutsfattande och ökad självkontroll och få emancipatoriska effekter, både för 
individen själv och för en individ i förhållande till sin sociala omgivning. 

En annan kvalitativ metod som används i sammanhang med reflektioner och personlig 
utveckling är kritiska händelser (critical incidents) (Flanagan, 1954). Sedan Flanagan 
lanserade metoden har den använts i många olika sammanhang som ett redskap för 
professionell utveckling. Vissa har föreslagit att man på engelska hellre borde tala om viktiga 
händelser (significant incidents) eftersom metoden går ut på att skriva mindre berättelser där 
man beskriver, värderar och analyserar händelser som kan ha varit både positiva eller 
negativa. Det kan alltså gälla händelser som har varit effektiva med att bidra till ett önskat 
resultat men också händelser som försvårat eller varit misslyckanden vad gäller framgång. 

Allt reflekterande innebär att man tar ett steg tillbaka och försöker betrakta något som hänt 
delvis utifrån. Skrivandet är viktigt och det får inte begränsas till enbart beskrivande. Magnell 
(2012), pedagogisk utvecklingsledare vid KTH, citerar Hatton och Smith (1995) som talar om 
fyra olika nivåer i reflekterande skrivande: 

”Nivå 1: Beskrivande, inte reflekterande. Du beskriver händelser och ditt 
agerande i en specifik situation. 

Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar 
bakomliggande orsaker till agerandet. I en reflektion på den andra nivån skriver 
du om dina egna åsikter om varför du tänker eller gör som du gör och du ska 
dessutom försöka förklara orsakerna bakom hur du tänker eller hur du agerar. 

Nivå 3: Inre reflektiv dialog som undersöker bakomliggande orsaker och även 
resonerar kring alternativa lösningar och vilka konsekvenser de skulle kunna få. 
På den tredje nivån ska du försöka reflektera kring alternativa lösningar och 
andra sätt att tänka eller agera men också fundera på vad du tror händer om du 
agerar annorlunda. 

Nivå 4: Kritisk reflektion som tar hänsyn till ett bredare perspektiv, till exempel 
vad gäller effekten av ditt agerande på andra personer, eller ur ett 
samhällsperspektiv. Den fjärde nivån kräver alltså att du lyfter blicken och 
funderar på frågan i ett lite större sammanhang och du lämnar med andra ord 
individperspektivet och antar istället ett grupp- eller till och med ett 
samhällsperspektiv.” 

Hatton och Smiths reflektionsnivåer citeras också i (Watton, Collings, & Moon, 2001). 
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2.6 Medarbetarens motivation 
Personer som är motiverade uppvisar entusiasm, intresse, nyfikenhet och uthållighet att 
genomföra uppgiften. Det krävs en tro och förväntan på att faktiskt lyckas med att genomföra 
uppgiften för att bibehålla en stark motivation (Appelgren, 2015). Motivationen hänger alltså 
ihop med ens förmåga och tro på att lära sig att förbättra sina förmågor för att lyckas med att 
genomföra uppgiften (Appelgren, 2015). Personer som har lågt självförtroende, uppvisar även 
lägre prestation, och en ledare bör uppmärksamma detta och stötta medarbetaren för att höja 
prestationen. Personer som däremot har en hög tilltro till sina förmågor sätter ofta höga mål 
för sig själva, de förbinder sig starkare till målen och de hittar vägar att ta sig an ny kunskap 
för att ta sig förbi hinder och lösa uppgiften (Appelgren, 2015). Om externa belöningar hägrar 
för att lösa uppgiften kan lärandet, som ofta krävs för att lösa dem, tyvärr inte längre upplevas 
lika belönande och tappa effekt. Ges däremot inga externa belöningar så står ofta utmaningen 
i sig samt eventuellt möjligheten att utöka sina färdigheter och sin kunskap i fokus för 
motivationen. (Appelgren, 2015) 

Vissa personer sätter upp lärandemål, för att förbättra sin självkänsla och respekteras av 
andra, andra sätter upp lärandemål för att lyckas med att genomföra en svår uppgift 
(Appelgren, 2015). Enligt Dwecks (1986) studie kan synen på lärande även delas upp i en 
grupp av människor som anser att intelligensen är konstant (fixerat tankesätt) och inte kan 
påverkas och en annan grupp som anser att intelligensen kan påverkas med träning och 
ansträngning (inkrementellt tankesätt). Studier visar att individer tenderar att utveckla ett 
inkrementellt tankesätt om de får positiv återkoppling på processen eller resultatet, dvs. saklig 
återkoppling, jämfört med individer som erhållit personligt återkoppling om ens beteende 
eller karaktär. Innehåller återkopplingen en del som kan relateras till personen tar det helt 
fokus från den del av återkopplingen som relaterar till uppgiften och sakfrågan, och den som 
ger återkoppling bör därför vara extra noggrann med formuleringarna. Personer med ett 
inkrementellt tankesätt ser på motgångar som en utmaning som kan hjälpa dem att förbättra 
sina färdigheter, medan personer med fixerat tankesätt tror att motgångar beror på deras egen 
oförmåga. Det kan leda till att personer med ett fixerat tankesätt är mera hjälplösa och 
undviker utmaningar, vilket även kan leda till depression (Appelgren, 2015). 

Ett högt självförtroende och övertygelse att lyckas med uppgiften hänger enligt Appelgren 
(2015) ofta ihop med en hög uthållighet om svårigheter dyker upp. Det är möjligt att personer 
med högt självförtroende oftare litar på sitt eget omdöme medan personer med sämre 
självförtroende behöver mera guidning och därför också påverkas starkare av extern 
återkoppling (Appelgren, 2015). Det finns en grupp människor vars självförtroende är starkt 
avhängigt av resultatet av deras handlingar. Deras höga självförtroende bibehålls så länge de 
presterar väl, men så fort de stöter på en motgång sjunker det, vilket leder till emotionell 
nedsatthet, att man undviker att testa igen och på längre sikt till och med till utbrändhet 
(Appelgren, 2015). Personer med för högt självförtroende och en orealistisk uppfattning om 
sin egna förmåga i relation till uppgiftens svårighet tenderar till att ge upp efter ett tag och då 
är ofta ens egna återkoppling på misslyckandet relatera till den egna personen. Dessa tankar 
leder i sin tur till att det blir svårare att börja om med samma uppgift igen, vilket leder till en 
negativ spiral med avseende på det egna självförtroendet. Det visar återigen på vikten av en 
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bra balans mellan ens färdigheter och utmaningar i uppgiften enligt teorierna om flow. 
(Appelgren, 2015) 

2.7 Lean och flow 
Lean är ett processverktyg som används för att förbättra resursutnyttjandet i produktionen och 
kvalitén på de producerade produkterna (Fagerlind Ståhl, 2015). Olika lean metoder har under 
de senaste åren implementerats både i produktion, i utveckling och i företagsorganisation i sin 
helhet, med syfte att höja produktiviteten och förbättra effektiviteten. Enligt Fagerlind Ståhl 
(2015) bidrar lean och dess arbetssätt till höjda krav, tempo och kontroll på medarbetare, 
vilket leder till stress och ohälsa som en konsekvens. Många verktyg som används inom lean 
visualiserar arbetsflöden och processer med syftet att underlätta delaktighet bland 
medarbetarna att lösa problem, hjälpas åt med flaskhalsar och kontinuerligt förbättra 
arbetssätten och processerna. Tyvärr leder det i praktiken till att arbetet blir mera monotont, 
mindre utmanande, men med högre tempo och krav. Av dessa skäl kan vissa lean verktyg 
leda till oro, stress, depression, mindre nöjdhet med arbetet och negativt inflytande på hälsan. 
Fagerlind Ståhl (2015) beskriver även positiva aspekter av lean, att det skapar förbättrade 
sociala interaktioner och grupparbete samt att verktygens inbyggda prestationsåterkoppling 
skapar engagemang och att möjligheten att delta och påverka utvecklingen av processerna 
minskar stressen. Reduceringen av flaskhalsar i arbetsflödet kan ha positiv påverkan på flow, 
samt medarbetarnas gemensamma utmaning att lösa upp dessa kan skapa engagemang och 
flow. Fagerlind Ståhl (2015) drar slutsatsen av att det specifika verktyget och hur de används 
påverkar hälsoeffekterna av lean. (Fagerlind Ståhl, 2015) 

Fagerlind Ståhl et al. (2015) har funnit att det mellan verktyg som används inom lean och 
nivån på medbestämmanderätt finns ett positivt samband med ett innovativt lärandeklimat och 
en utbredd möjlighet att dela idéer inom och mellan grupper. Särskilt ett verktyg som 
visualiserar en produkts värdeprocess genom bolaget var positivt förknippad med innovativt 
lärande eftersom det möjliggjorde för medarbetare att vara delaktiga i utformandet av 
processen och föreslå förbättringar. En intressant sidoeffekt var att medarbetare som normalt 
inte hade något större beslutsmandat, genom visualiseringen kunde identifiera förbättringar 
och sprida dessa idéer inom gruppen och därmed påverka ett beslut de annars inte hade 
kunnat vara delaktiga i. (Fagerlind Ståhl et al., 2015) 

2.8 Sammanfattning – åtta kriterier för flow 
Sammanfattningsvis beskriver Csikszentmihalyi (2003) åtta villkor för att uppnå flow. Inte 
alla åtta måste vara uppfyllda och graden av uppfyllelse kan variera: 

1. Målsättningarna är tydliga: Det är viktigt att känna till varje steg i uppgiften, 
njutningen ligger inte alltid i resultatet utan i vägen dit. 

2. Feedback sker i nära anslutning till en händelse: För att känna glädje över det man 
gör är det viktigt att få omedelbar återkoppling från sin omgivning så att man vet att 
det man utför betyder något och leder till ett resultat. 
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3. En balans mellan möjlighet och skicklighet: En uppgift som vi själva tror att vi kan 
genomföra är lättare att bli absorberad av. Är den för svår blir vi ängsliga, är den för 
enkel blir vi uttråkade. 

4. Koncentrationen fördjupas: När vi engagerar oss i en uppgift, som egentligen inte är 
så viktig, men vi upplever en extas då vi genomför den eftersom den har tydliga mål 
och ger omedelbar feedback. 

5. Nuet är det som betyder något: Då man koncentrerar sig på nuet finns det ingen plats 
för minnen, händelser ur det förflutna, fixa idéer, eller tankar om framtiden. En 
verklighetsflykt in i en uppgift sker, men till skillnad från droger och alkohol 
utvecklas man som människa under denna flykt. 

6. Kontroll är inget problem: Då man är i flow har man fullständig kontroll över 
situationen och utvecklar nödvändiga färdigheter för att kunna hantera den. 

7. Känslan för tid är förändrad: Då man befinner sig flow anpassas ens känsla för tid till 
den uppgift man utför, ibland upplever man att tiden går snabbare, och ibland kan 
tiden stå stilla i några sekunder då man absorberas i en syssla. 

8. Förlust av egot: Då man fokuserar sin uppmärksamhet på en syssla och befinner sig i 
flow glömmer man inte bara problem i sin omgivning, utan även sitt eget jag. 
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3 Metod 

Att studera litteraturen på området är ett första steg i arbetet att kunna förtydliga och besvara 
uppsatsens frågeställningar. I den här studien kombineras kvalitativa och kvantitativa metoder 
för att svara på frågeställningarna i Avsnitt 1.3. Den kvantitativa studie baserad på enkäter 
med fasta svarsalternativ (men alltid med en möjlighet till öppna svar) och den kvalitativa 
studie baserad på semistrukturerade intervjuer. Tillvägagångssättet att använda olika 
datainsamlingsmetoder benämns ofta metodtriangulering (Bryman, 2002). Det 
rekommenderas ofta att använda flera metoder i just kvalitativa studier eftersom en bredare 
belysning erhålls och metoderna kompletterar varandra, vilket i sin tur höjer trovärdigheten 
(Hedin, 2011). 
3.1 Deltagare och beskrivning av population 
För att få en så bred och noggrann beskrivning av den undersökta företeelsen (fenomenet) 
som möjligt är det önskvärt att välja personer som är så olika varandra som möjligt och har 
olika roller och relation till Veckologgen. Det var även viktigt att välja personer som har 
mycket att berätta om sin användning och uppfattning om veckologgen.  

Antal informanter författaren har fått tillgång till är få eftersom: 

• urvalet är begränsat (få informanter inom de olika arbetsrollerna) 
• begränsad resurs (att intervjuer är mycket tidkrävande) 
• tillgänglighet av informanter (konsulterna arbetar ofta externt hos andra företag) 

Enkäten skickades ut till 108 personer och har besvarats av 31% (varav 15% är kvinnor och 
85% är män), med medelålder 37.75 (standardavvikelse 8.41). Av de som svarade 
genomförde 50% interna projekt på verksamhets kontor och 50% var stationerade hos 
verksamhetens kunder. 

Urvalet av intervju-informanter gjordes för att erhålla en ökad förståelse för variationer av de 
frågeställningar som studeras (SBU, 2014). I den här studien genomfördes ett strategiskt 
urval. Genom att titta på rapporteringsfrekvensen av enskilda användare som finns 
registrerade i systemet valdes de mest intressanta och värdefulla informanterna ut för att delta. 
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Tolv informanter valdes ut och delades upp i tre kategorier enligt deras användningsvanor: 
”hög användning”, ”lagom användning”, ”låg eller icke-användning”. Urvalets storlek 
bestämdes som en balans ur informationsbehovet och resursbegränsningarna att genomföra 
intervjuer.  

3.2 Genomförandet av enkäten 
Syftet med enkäten var att utreda användningsvanor och upplevelse kring veckologgen hos 
användaren samt kartlägga användarens behov och önskemål kring ledarskapet på distans. 
Enkäten innehåller frågor kopplade till teorin om flow, närmare bestämt medarbetarens 
uppfattning om utmaningar i arbetet och hur de matchar till färdigheter och kompetens. 
Enkäten innehåller också frågor som relaterar till den återkoppling som ges av närmaste chef 
eller projektledare. Dessa frågor är matchade till teorierna från litteraturen om återkoppling. 
Respondenten ombeds att besvara frågor om den nuvarande situationen samt även uttrycka 
önskemål om hur Veckologgen kan förbättras med avseende på flow och återkoppling. 

Enkäten är designad för att samla in kvantitativa data, dvs. den är utformad med slutna 
flervalsalternativ och skattningsfrågor för att den skall kunna fyllas i på cirka 10 minuter. Till 
varje fråga finns möjligheten att ge ett öppet svar, dvs. en mera kvalitativ form för att fånga 
upp om något alternativ saknades bland svarsmöjligheterna. 

Enkäten delades in i 6 områden (se Figur 4): 

• Allmän information om deltagarens ålder, kön och om arbetet genomförs internt eller 
hos kund. 

• Veckloggen: om hur den blev introducerad, hur medarbetaren uppfattar den och hur 
återkopplingen med chefen fungerar. 

• Användningsvanor: Hur ofta den används, vad som driver den svarande till att 
använda eller inte använda veckloggen. 

• Önskemål/Behov: Medarbetarens önskemål av Veckologgens funktion och 
utformning samt återkopplingen från sin chef. 

• Skattning: Ett antal frågor där medarbetaren ombeds ge svar på en 5 gradig 
Likertskala kring några av de tidigare frågorna. 

• Motivation: Allmänna frågor kring medarbetarens motivation. 

Hela enkäten finns med som Appendix A. 
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Figur 4: Hur arbetets syfte och frågeställningar relaterar till metodval.  

Förklaringar: *stödja medarbetarens utveckling gör man genom att tillämpa veckologgen till 
teorierna givet att flow teorierna stämmer. **driva ledarskap på distans gör man genom att ge 
passande återkoppling vid rätt tidpunkt och med rätt formulering och genom att vara 
uppmärksam på värden som erhålls från veckologgen. 

Vissa av frågorna var utformade så att den svarande uppmanades att ange hur väl ett 
påstående stämmer på en Likertskala enligt: 

1 = Tar helt avstånd  
2 = Tar delvis avstånd 
3 = Tveksam 
4 = Instämmer delvis 
5 = Instämmer helt 

Enkäten utformades med hjälp av gratisverktyget Google Forms som en elektronisk enkät, då 
det underlättade spridningen av den bland bolagets medarbetare som också är utspridda på 
diverse arbetsorter. Resultatet sparades som kalkylark och bearbetades därefter i Excel. En 
länk till enkäten, tillsammans med en förklaring till bakgrunden till studien en instruktion hur 
man fyller i enkäten och en beskrivning av de forskningsetiska riktlinjerna mailades ut till 
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samtliga medarbetare som hade ett konto till veckloggen. Datainsamlingen pågick under tio 
dagar mellan den 2016-03-21 och 2016-03-31. 

3.3 Genomförande av Intervjuerna 
Semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002) valdes för att kunna samla in de önskade data 
under den begränsade tiden som var bestämd till maximalt 30 minuter, med möjlighet att 
komplettera med uppföljningsfrågor vi senare tillfälle. Intervjuer valdes för att fånga in 
informanternas perspektiv av ett fenomen, och för att utforska deras inställning och 
motivation till veckologgen. Eftersom intervjun var induktiv bör den samtidigt kunna 
efterlikna en konversation mer än en utfrågning (Bryman, 2002). I den här studien följer 
författaren ett underlag med ett batteri av frågor uppdelade i olika teman som är relaterade till 
uppsatsens frågeställningar och syfte (se Figur 4), men lämnar utrymme för nya frågor eller 
sidospår i konversationen. Den kvalitativa studien med de semistrukturerade intervjuerna som 
datainsamlingsmetod, omfattar ett litet antal personer och används för att erhålla en fördjupad 
förståelse, men kan inte användas för att generalisera några resultat (Hedin, 2011). 

Individuella semistrukturerade intervjuer föredragits mot fokusgrupper på grund av olika 
faktorer: 

• Metodiska skäl: eftersom en del av intervjun handlar om personliga inställningar till 
jobbet, motivation, intelligens, prestation samt återkoppling som informanterna får 
från deras närmaste chef, betraktades dessa frågor  som känsliga och riskerade att inte 
bli besvarade vid deltagandet. Vid en fokusgrupp intervjun hade anonymitets princip 
inte kunnat respekteras helt  
 

• Praktiska skäl: eftersom informanterna jobbar hos olika kunder befinner de sig på 
olika arbetsplatser det var särskilt svårt att hitta en gemensam plats och tidpunkt som 
fungerade för alla; dessutom hade en fokusgruppsintervju inte tillåtit oss att 
respektera den bestämda tidsbudgeten.  

En inbjudan skickades till intervjuinformanterna, vari det framgick att de själva kunde välja 
tid och lokal. I inbjudan framgick också information om de etiska riktlinjerna som gäller för 
studien, se vidare avsnitt 3.4. Intervjutiden var begränsad till 30 minuter eftersom den 
utfördes under arbetstid. Vid genomförandet utvidgades tiden till 45-60 minuter efter 
informanternas godkännande. Efter genomförandet av två intervjuer skickades en påminnelse 
till de resterande tio informanterna. Endast två ytterligare personer tackade ja. Fyra intervjuer 
genomfördes totalt, för två av dem ingick ett uppföljningsmöte vid ett senare tillfälle där 
informanten ombads förklara eller förtydliga vissa svar eller där uppföljningsfrågor ställdes. 

Bearbetning av intervjudata skedde genom att transkribera den inspelade intervjun, vilket är 
ett mycket tidskrävande arbete, som i genomsnitt tog en hel arbetsdag per intervju. 
Intervjuanalysen följer en procedur som beskrivs i Hedin (2011), enligt följande:  
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I ett första steg lästes materialet igenom flera gånger för att få en god överblick. Därefter 
valdes nyckelord, så kallade koder, ut ur transkriptet för att kunna sammanfatta de viktigaste 
delarna. Ett vidare steg var att kunna identifiera tema, dvs. analysera om det finns något ämne 
som är särskilt viktigt för informanten. I redogörelserna av svaren kan specifika formuleringar 
gällande utvalda teman citeras i rapporten, sorterade under de identifierade temana. Koder, 
citat och teman beskrivs i Kapitel 4.2. Ett fjärde steg är att försöka identifiera mönster och 
samband, vilket innebär att försöka avgöra hur de olika temana hänger ihop och om de kan 
kopplas till varandra. Sambanden och analysen beskrivs i Kapitel 5. 

Resultatet av intervjuerna består av de funna teman och tillhörande citat, samt de funna 
mönstren. Vidare resultat är hypoteser för vidare studier samt modeller av hur aspekter och 
teman hänger ihop. 

3.4 Etiska överväganden 
Studien genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 1990) allmänna 
forskningsetiska principer, nämligen: 

• Informationskravet 
• Samtyckeskravet 
• Konfidentialitetskravet  
• Nyttjandekravet 

Informationskravet innebär att forskaren informerar uppgiftslämnaren om syftet med 
undersökningen och villkoren som gäller för deras deltagande. Uppgiftslämnaren skall 
dessutom upplysas om deras frivillighet att delta och att de kan avbryta medverkan när de 
önskar. Samtyckeskravet innebär att den medverkande godkänner och samtycker till sin 
medverkan och omfattningen av medverkan samt att data samlas in för att bearbetas i 
forskningen. Informanten får inte utsättas för någon otillbörlig påtryckning eller påverkan 
från t.ex. sin arbetsgivare. Konfidentialiteskravet innebär att all data, även personuppgifter, 
alltid kommer behandlas konfidentiellt och därför inte visas för obehöriga eller delas med 
obehöriga. Nyttjandekravet innebär att informationen om att all insamlade data inte kommer 
säljas eller användas för andra syften utanför studien. 

Deltagarnas identitet registrerades aldrig medan informanternas identitet skyddades genom 
anonymisering av deras namn så att informanterna inte skulle kunna identifieras senare. 
Gällande behandling av data från enkäten blev deltagaren informerade att inlämnade svar inte 
kommer att publiceras på någon annan form än anonymt och i aggregerad form (dvs. 
statistik). Gällande behandling av data från intervjun blev informanterna upplysta om att hela 
innehållet av intervjun i transkriberad form inte kommer att publiceras eller delas med 
obehöriga utan endast innehållet av enskilda stycken (dvs. citat) som betraktas särskilt 
relevanta för analysen. 

Då informanterna bjöds in till intervju skickades ett informationsbrev till dem. I brevet 
beskrivs de etiska principerna, att de inte kommer identifieras inför sin arbetsgivare, och att 
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de ombeds vara öppna och ärliga gentemot intervjuaren. Informanterna blev frågade om deras 
tillgänglighet vid eventuellt behov av kompletterande frågor. Möjligheten till det framgick i 
informationsbrevet (Hedin, 2011). 
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4 Resultat 

4.1 Enkäten 

4.1.1 Användningsvanor 
Fler än hälften av de som svarat använder verktyget minst en gång per månad och cirka en 
tredjedel använder det varje vecka, vilket visas i Figur 5. 

 

Figur 5: Svaren på frågan “Hur ofta använder du normalt veckologgen?” 

Många använder veckologgen för att de fått instruktioner om att göra det, se Figur 6. 
Samtidigt anger totalt 13 personer att de gör det för att följa sin egen utveckling och/eller att 
det hjälper i deras självreflektion (7 personer har angett båda alternativen). 
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Figur 6: Svaren på frågan ”Varför använder du Veckologgen?” 

4.1.2 Veckologgen 
På vilket sätt användarna uppfattade att veckologgen blev introducerad för dem återges i 
Figur 7. Resultat är att en majoritet (alla utom tre) mins åtminstone en anledning, och att tre 
av de svarande enbart anger “rapporteringsverktyg”, utan att samtidigt klicka i fler möjliga 
alternativ. 

 

Figur 7: Svaren på frågan ”	Hur blev veckologgen introducerad till dig?”. 

Det blir ännu tydligare i Figur 8, som visar svaren på frågan vad användarna tror att verktyget 
mäter. Enbart 2 ”vet ej” och en person anger ”produktiviteten av mitt arbete”, utan att ange 
andra alternativ. Resterande svarande har angett minst ett av alternativen ”arbetsklimatet i 
min grupp”, ”mitt välbefinnande” eller ”utveckling av mina färdigheter och kompetenser”. 
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Figur 8: Svaren på frågan ”	Vad tror du att veckologgen mäter?”. 

Innehållet i återkopplingen som medarbetarna anser att de får av sina chefer återges i Figur 9. 
De flesta tycker att återkopplingen handlar om deras arbetsinsats och utmaningar, och några 
om vad de har lärt sig, dvs. mera sakrelaterad kritik. Enbart två personer anger att 
återkopplingen är personrelaterad. Resultatet av frågan som behandlar formatet för 
återkopplingen återges i Figur 10, där 13 personer anger att fokus ligger på hur arbetet har 
utförts och 8 på resultatet, dvs. vad som har gjorts. Fyra personer anger att återkopplingen 
relaterar till dem som person, en av dessa har angett motsvarande svar i Figur 9. 

 

Figur 9: Svar på frågan ”Är återkopplingen som du får i din veckologg av din projektledare/chef 
relaterad till?” 
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Figur 10: Svar på frågan ”Vilket eller vilka av påståendena stämmer bäst överens med 
återkopplingen som du brukar få från din projektledare/chef i veckologgen?” 

4.1.3 Skattning av Veckloggen 
I enkäten förekommer fyra frågor där medarbetaren ombeds att på en Likertskala, utvärdera 
nyttan och användbarheten av veckloggen, medelvärde och standardavvikelse anges i Tabell 
1. Samtliga svar ligger runt skalans medelvärde eller därunder. 

Tabell 1: Utvärdering av Veckloggen 

 Mede
lvärd
e 

Standar
davvikel
se 

Hur stor nytta har du av att använda dig av veckologgen?  2.94 0.84 

Hur värdefull är veckloggen för dig? 2.69 1.03 

Hur skulle du värdera användbarheten (designmässigt) hos veckologgen? 3.06 0.88 

Känner du att återkoppling du får från din projektledare/chef är tillräckligt? 2.77 0.80 
 

4.1.4 Motivation 
En fråga som behandlar medarbetarens motivation på jobbet återfinns i Figur 11, och det 
framgår tydligt att de viktigaste motiven för motivation är ”vilja att utvecklas som 
medarbetare och människa” samt ”vilja att uppnå mål som jag har bestämt”, övriga alternativ 
får lägre resultat. 
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Figur 11: Svar på frågan ”Vilka av de följande påståendena anser du passa dig bäst? "Min 
motivation på jobbet drivs främst av min...". 

Ett antal frågor relaterade till medarbetarens motivation redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2: Frågor på temat motivation besvarade på en Likertskala av medarbetarna.  

 medel
värde 

standard
avvikelse 

Att uppnå ny kunskap är viktigt för min motivation på jobbet 4.38 0.60 

Att utsätta mig för utmaningar är viktigt för min motivation på jobbet 4.12 0.88 

Jag upplever en balans mellan mina färdigheter och nivån på utmaningar 
i mina arbetsuppgifter 

3.53 1.05 

Jag upplever en hög frihetsgrad att ta beslut rörande mina 
arbetsuppgifter 

3.91 0.87 

Jag upplever ett öppet klimat i mitt team där nytänkande uppmuntras  4.06 0.81 

Jag tycker att intelligens är något dynamisk som går att träna och 
utveckla 

3.94 0.95 

Jag upplever mina arbetsuppgifter som värdefulla  3.94 0.60 

I mina arbetsuppgifter är normalt målen tydliga för mig 3.59 0.99 

Normalt vet jag hur jag ska uppnå målen  3.58 0.90 

Jag blir lätt mycket fokuserad och helt absorberad i mina arbetsuppgifter  3.35 0.77 

När jag jobbar upplever jag att tiden rinner i väg 3.68 0.59 

När jag ställs inför en ny utmaning förutsätter jag att jag kommer att klara 
av den för att jag har rätt kompetens och färdigheter för jobbet 

3.94 0.92 

 

I tabellen återges medelvärdet och standardavvikelsen för varje enskild fråga. De två 
påståendena som fick de högsta medelvärdena var ”Att uppnå ny kunskap är viktigt för min 
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motivation på jobbet” och ”Att utsätta mig för utmaningar är viktigt för min motivation på 
jobbet”. De påståenden som fick lägst medelvärde var ”Jag blir lätt mycket fokuserad och helt 
absorberad i mina arbetsuppgifter och jag upplever det positivt”, ”Jag upplever en balans 
mellan mina färdigheter och nivån på utmaningar i mina arbetsuppgifter”, ”När jag jobbar 
upplever jag att tiden rinner i väg” samt två påståenden relaterade till målen på arbetsplatsen. 

4.1.5 Önskemål och Behov 
Tre frågor behandlade medarbetarens förväntningar och önskemål på veckloggen. Både 
återkoppling men även ett mått på det egna välbefinnandet rankas högt enligt Figur 12. Den 
andra frågan behandlar vad återkopplingen från chefen skall behandla, här är enligt Figur 13 
det vanligaste önskemålet om hanteringen av utmaningar i arbetet, följt av personkritik, hur 
jag är som person och medarbetare. Enligt Figur 9, var det bara två personer som angav att 
personkritik var vanlig, däremot är det 11 som gärna vill ha det. Enbart 3 personer är 
intresserade av att få återkoppling på vad de lärt sig, däremot tyder tidigare frågor på att det är 
intressant att mäta den här parametern. Den sista frågan i den här kategorin är ”vad skulle du 
ändra i veckloggen”, och här är det bara 3 personer som vill behålla den som den är, några få 
personer föreslår förändringar av gränssnittet och funktioner, och en stor grupp bestående av 
15 personer ”vet inte” angående vad de vill ändra. 

 

Figur 12: Svar på frågan ”Vad skulle du vilja få ut av veckologgen?” 
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Figur 13: Svar på frågan ”Vad skulle du vilja att återkopplingen från din chef fokuserade på?” 

 

Figur 14: Svar på frågan ”Vad skulle du ändra i veckologgen?” 

4.2 Intervjuer 
Transkripten lästes igenom flera gånger och diverse kodord, som ordnades under tre teman 
identifierades, jämför med Tabell 3. I de följande tre underavsnitten återges exempel ur 
transkripten för varje tema och kodord. Linell (1994) beskriver tre olika nivåer av 
transkription vis analys av kvalitativa data. De första I denna studie har nivå III använts som 
är skriftstspråksnormerad och främst koncentrerad på att återge innehållet i informanternas 
utsagor. Eventuella språkliga fel och talspråk i citaten nedan bör betraktas som naturliga 
avvikelse från det korrekta språkbruket.  
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Tabell 3: Koder och Teman som identifierades i transkripten.  

Tema Verktyget Veckloggen Arbetets Organisation Kompetensutveckling 

Koder Självreflektion 

Personutveckling 

Kommunikation 

Minnesstöd 

Termometer  

Mål 

Arbetssätt 

Arbetsuppgift 

Team  

Nytt (nytt uppdrag, ny teknik, 
nytt programmeringsspråk) 

Frihetsgrader  

Problemlösning 

Utmaningar 

Inlärning 

Lära sig nytt 

Tydlighet i mål och 
kommunikation 

Återkoppling 

Förväntningar  

 

4.2.1 Tema Verktyget Veckologgen 
Flera informanter beskriver veckologgen som ett instrument för självreflektion: 

Informant 1 påpekar hur veckologgen hjälper honom att regelbundet blicka tillbaka och 
reflektera över vad som har varit bra och mindre bra under arbetsveckan, vilket förmodligen 
inte skulle ske annars:  

“Det gör att jag tänker tillbaka, vad jag har lärt mig och vad jag har gjort den 
här perioden. Det kanske till och med vad som är bra och mindre bra annars 
kanske reflekterar man inte om vilken var vilken”. 

(Informant 1)  

Informant 2 betonar att det stora personliga syftet med veckologgen är att det är ett redskap 
för reflektion. Tidpunkten är en viktig faktor när man fyller i den för att resultatet skall bli 
bra: 

”Jag använder veckologgen också, och den tillför för min egen del allra mest är 
med personliga reflektioner som jag gör i stort sätt varje vecka, fredagar. Även 
jag glömmer bort att göra det ibland och då det blir på måndag eller tisdag 
istället eller vad det kan vara men då märker jag att när jag sitter och gör det på 
tisdag veckan efter och försöker tänka tillbaka blir det mycket tidpunkter som 
upplevs som svårare än när man gör det på fredag, man förlorar väldigt mycket 
information över den helgen. 
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Jag uppfattar själv [veckologgen] som ett väldigt värdefullt instrument för att ge 
insikt och tänka. I vissa fall kan det vara att jag inte hinner skriva men jag 
hinner tänka, så som användare är reflektion en viktig del”.  

(Informant 2)  

För informant 3 är regelbundenheten med reflektion en uppskattad rutin som sker dagligen 
och som förbereder veckorapportering i veckologgen:   

”Del är att jag försöker skriva på daglig basis också då skriver jag, får den 
känslan av dagen som också var hur arbetet har känts, några rader som sen blir 
sammanfattade i veckologgen och då får man med de tankarna som har varit 
under veckan, så det hjälper att reflektera, typ, åh, ’det var problem här men sen 
fick vi att det fungerade på onsdag och nu funkar bättre’. 

(…) Jag skriver per dag och sen blir det på veckologgen ett kondensat av vad jag 
har gjort under vecka. Jag skriver varje vecka.”  

(Informant 3)  

Några informanter beskriver att de utöver att reflektera över sin insats även använder 
veckloggen som ett redskap för att följa sin egen personutveckling över tid. Informant 3 
beskriver veckologgen som ett instrument som är av nytta för både medarbetaren och 
teamledaren:  

”(…) ett stöd för din person framför allt, att du själv ska rapportera och se hur 
har det gått, och sen, i andra hand, verktyg för teamledare och så vidare ska 
kunna mäta”. 

(Informant 3)  

Vidare lägger informanten märke till vilket syfte veckologgen uppfyller för informanten: 

”För mig är det framförallt en egen veckodagbok, där jag försöker summera det 
där jag har gjort under veckan. Det är framförallt för min egen utveckling”. 

(Informant 3)  

Genom att använda veckologgen för att få en tydligare bild av vad man har åstadkommit och 
vad man har trivts mest med, skulle man kunna använda den här medvetenheten för att styra 
valet av arbetsuppgifter. Det är något som informant 2 efterlyser: 

”(…) att man skulle haft för privat bruk (…) mest för att kunna titta tillbaka och 
säga: ’de här två veckorna var jättekul, ok men då jobbar jag med det här 
projektet’, och kunna dra slutsatser om”. 

(Informant 2) 
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Ett av syftena med veckloggen är just att kunna bedriva ledarskap på distans. Det ställer krav 
på att veckloggen är ett bra verktyg för kommunikation. Det innebär i praktiken att 
veckloggen är ett rapporteringsverktyg från anställd till ledare och ett verktyg som fungerar 
som kommunikationskanal för att ge återkoppling (feedback) från ledare till medarbetare. 

”den här [veckologgen] är en tydlig kanal för feedback” 

(Informant 3)  

”(…) jag kan nämna veckologgen, det är en kommunikationskanal för att skriva 
kommentar och få feedback”. 

(Informant 4) 

Att få återkoppling upplevs positivt av informant 4 som påpekar att positiva kommentarer 
från ens ledare ökar motivation och arbetsglädje: 

”(…) när det kommer ibland positiv feedback, känns det som uppmuntran till 
själva konsulten, då vill man göra mer och mer, det är bra, det är bra, tycker 
jag”.  

(Informant 4) 

Informant 3 tänker på liknande sätt och understryker relevansen av att ge och få återkoppling:  

”Sen är det också skönt att få feedback från chefen ibland för det man skriver. 
Det känns som att det är en relevant sak att ge feedback eftersom det är 
relevanta saker man skriver om.” 

(Informant 3)  

Informant 1 tycker att veckologgen kan ha som ytterligare funktion att underlätta 
kommunikation och informationsöverföring för personer i team som är särskilt tystlåtna: 

”(…) det är nog ett bra verktyg för det, det kan jag tänka mig, för folk som 
kanske inte vågar säga allt när det är en grupp av folk omkring men kan istället 
skriva ner allt när det är någon annan som kommer att läsa”.  

(Informant 1)   

Likaså, lyfter informant 2 fram veckologgens nytta till en verksamhetsnivå genom att betona 
vikten av veckologgen som hjälpmedel för att underlätta kommunikation mellan medarbetare, 
speciellt de medarbetarna som inte vågar förmedla mycket annars, och projektledare/närmaste 
chef. I sin tur leder det till att ledningen får möjligheten att mäta arbetsglädje i teamet, se 
beteendemönster, få veta information och åsikter, tolka kommentarer och agera löpande 
därefter: 
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”Det är [veckologgen] väldigt användbart för att tolka vad vissa personer som 
är svåra att kommunicera, tycker om situationen just nu. För från vad de skriver 
i texten och siffror de sätter från vecka till vecka, blir det ganska enkelt att se 
trender. När personen pratar, han eller hon beter sig kanske som att det inte har 
hänt någonting, säger inte om det är varken bättre eller sämre; men när man 
tittar på egen gradering ser man att det har gått upp eller ner och då kan man 
ställa djupare frågor som ofta kan leda till att man faktiskt förändra saker”. 

(Informant 2) 

Vissa av informanterna går tillbaka i sin logg för att påminna sig om tidigare inlägg de gjort; 
det visar sig att veckloggen är ett bra minnesstöd. 

Informant 2 beskriver att veckloggen är	ett smidigare sätt för att minnas saker inför målsamtal 
jämfört med mejl: 

”(…) ett målsamtal till exempel är om vad har hänt i senaste fyra månaderna, 
man kan inte söka i all mejl listor. Det är egentligen där att produkten 
veckologgen försöker lösa [problemet], för att det blir lätt att se vad man har 
gjort egentligen och få en överblick över det och även den som har 
kommunicerats undervägs där. Så det är ett sätt att få bort del från mejlen”. 

(Informant 2) 

Uppfattningen delas också av informant 4: 

”Det som är bra med den är att man rapportera varje vecka, så det känns som 
att man sparar upp i ryggen, man sparar de sakerna som man gör, för att det är 
jättelätt att glömma saker, tiden går jättefort, så ibland, ibland när jag försöker 
komma ihåg saker tittar jag ibland i veckologgen, typ ’vilken vecka började jag 
i… NN* projekt?’ till exempel, det står där, veckologgen vecka blablabla började 
jag med NN.  

Det är bra, det här är bra. 

(…) Att rapportera varje vecka som jag har sagt till dig också är bra, om man 
vill komma ihåg nånting”.   

(Informant 4) 

Framför allt ledare kan använda veckloggens aggregerade data som en termometer för att 
mäta stämningen på arbetsplatsen och kunna ge återkoppling på det, som informant 1 
respektive 4 uttrycker: 

                                                        
* Anonymiserat projektnamn 
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”För mig är det ett sätt att mäta hur individen/team, teamets medlemmar mår. 
Ett sätt för teamledaren och chefer att se hur deras anställda/ gruppmedlemmar 
mår. Vad de har lärt sig och så vidare.” 

(Informant 1)  

”(…) att konsultcheferna har sina grupper, varje konsultchef har sin grupp och 
kan se temperaturen, kan ge feedback, det är jättebra tycker jag”.  

(Informant 4) 

Veckloggen beskrivs av vissa informanter som ett verktyg för att förtydliga och följa upp mål 
som medarbetaren har: 

”Ja, det blir väldigt värdefullt särskilt när man ska jobba med medarbetarens 
mål på ett mer strukturerat sätt”. 

(Informant 2) 

Informant 4 beskriver veckloggen som ett effektiv redskap för målvisualisering: 

” (…) att se mål direkt framför dig och se den här är in progress, den där är 
’achieved’ eller inte, det är också något väldigt smidigt”. 

(Informant 4) 

Informant 1 anger att veckologgen skulle kunna bli ett användbart redskap för visualisering av 
medarbetarens kompetens och intresse. Enligt informanten skulle det kunna ske genom ett 
taggningssystem, dvs. att kompetens och intressen taggas och görs synliga för projektledare, 
ledning och även kollegor. På det viset sker en kartläggning av kompetens och intresse som 
kan vara en hjälp vid uppdelning av projekt och arbetsuppgifter, enligt citatet nedan:  

”Kanske om man gör såna taggar av tekniker man är intresserad av eller något 
liknande så och de andra taggarna kan man använda för andra saker också som 
till exempel när man analysera data: ’vilka här har bra koll på den här 
tekniken?’, så tittar man på vilka som har taggat den här tekniken”. 

(Informant 1) 

Åsikten verkar delas av samtliga informanter. I intervjun med informant 2 framgår att det kan 
vara fördelaktigt under flera synvinklar att implementera den här möjliga funktionen i den 
befintliga veckologgen. En sådan tydlig kartläggning av kompetens och intresseområde kan 
göras tillgänglig till hela teamet, vilket blir ett ytterligare redskap med tanke på 
konsultbolagets arbetsorganisation och gruppdynamik. Dock innebär det en behörighetsfråga 
som måste hanteras och som kommer att behöva tid för uppdatering och administration och 
en precision i ordvalet för taggning: 
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”Frågan är också vem som kan se dessa taggningar. Många grejer som skrivs i 
veckologgen tycker jag personligt att det skulle vara värdefullt om alla i teamet 
fick se. För att sitter man i samma rum då kanske vet man men sitter man i olika 
rum eller på nästa våning eller någon som samarbeta i ett annat kontor då kan 
han läsa varannan vecka till exempel och läsa att till exempel: ’den här veckan 
har jag jobbat med de här bitarna och den här tekniken och det har varit kul, 
den där tekniken var jättejobbigt’. Jag tror att det kan ge en mycket bättre bild 
av hur individen fungerar och vad han eller hon vill. Det är mest en vinst jag ser 
som projektledaren när jag försöker göra att gruppen fungerar bättre och 
försöker få en individ prestera bättre, när man har en dialog i gruppen som: 
’vad tror ni om den här?’ 

(…) det gäller att hitta rätt nyckelord på rätt nivå så att det blir användbart, det 
kan experimentera sig fram till och sen senare när till exempel, säljarna sitter 
och diskuterar ’vem kan den här tekniken?’ det skulle kunna söka istället om 
man hade använt den här. Så jag tror att det är en bra idé men än väg dit”.  

(Informant 2) 

En informant anger att veckloggan introducerades som ett verktyg för självreflektion och att 
reflekterandet är en del av arbetssättet på arbetsplatsen: 

”(…) vad jag förklarar till nya personer är ungefär mitt syfte, vad som är viktigt 
för mig, alltså att reflektera och att det är ett arbetssätt vi har i XY* där alla 
skriver i denna logg och det är inget konstigt med den”. 

(Informant 2) 

Två informanter† har arbetat på XY med att utveckla veckloggen. Det gjorde att de kom i 
kontakt med veckologgen primärt som en arbetsuppgift.  

En informant berättar att veckologgen introducerades som en arbetsuppgift. Samma informant 
berättar vidare att	veckloggen inte är ett etablerat verktyg, som är förankrat i företagskulturen, 
utan främst används av dem som arbetar i XY med att utveckla veckologgen. Enligt 
informanten är det delvist anledningen till att veckologgen inte används av alla företagets 
medarbetare.	Citatet nedan beskriver det: 

”(…) jag kopplar det till XY. Jag tänker på veckologgen bara om man finns på 
XY, då ska man finnas i veckologgen, och det är inte bara jag, det är många som 
också, för att de också är borta, det är bara de som sitter i XY som kommer ihåg 
att fylla i.” 

(Informant x) 
                                                        
* XY är en anonymiserad förkortning av företagets in house utvecklingsavdelning.  
† I det här stycket anges inte informantens nummer eftersom det finns risk att individen kan 
identifieras  
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4.2.2 Arbetets Organisering  
Ett annat tema som identifierades i det insamlade materialet är arbetets organisering, särskilt 
med avseende på att vara ett konsultföretag.  

Informant 1 anser inte att veckologgen är det bästa verktyget för att ta reda på team 
egenskaper hos medarbetaren:  

”Det går nog, men det är inte optimalt heller. Man ska verkligen behöva titta 
mycket på det [veckologgen] för att komma fram till slutsatser, men jag tror inte 
att det är så lätt att se hur man tänker så”. 

(Informant 1) 

Konsultjobb inom IT verkar präglas av variation i arbetsuppgifter, efterfrågad kompetens, och 
av förmågan att snabbt sätta sig i nya miljöer, teknik, programmeringsspråk etc. som 
informant 3 berättar: 

”Oj! Senast har det vart mycket att jag har kommit in i nya 
programmeringsspråk, på nya arbetsplatser så det blir naturligtvis att det är 
hela tiden mera saker att sätta sig i…”  

(Informant 3) 

Det leder till att man lär sig nya saker hela tiden vilket betraktas helt nödvändigt när man 
jobbar som konsult och även motiverande i sig när själva teknologin inte är särskilt lockande 
som intervjun med informant 3 belyser:    

”(…) jag kanske se mig mer som en som lär sig den [ny teknik] för att jag kanske 
behöver den, inte för att det här är någonting jätteroligt som jag ville jobba med 
i framtid; så det var den motivationen också, att skapa mer, att jag lär mig mer 
men inte nödvändigtvis om just för den där teknologin i sig”.   

(Informant 3) 

Att kontinuerligt utvecklas verkar ligga i själva ontologin av yrkesrollen som utvecklare som 
informant 4 lyfter fram väldigt tydligt: 

”Det är jätteviktigt för ingenjör, speciellt för dataingenjör. Vi måste utveckla oss 
hela tiden. Det går inte att tänka att man tar ut examen och sen, åh: ’jag är klar 
med det och ska bara fokusera på en sak’. Det går inte. Datateknik går 
jättesnabbt, det kommer hela tiden ny utveckling, ny teknik, nya språk hela 
tiden”. 

(Informant 4) 
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Informanten relaterar särskilt detta särdrag av konstant utveckling till yrkesrollen som konsult 
då att vara konsult innebär hantering av projekt som varierar kraftigt beroende på uppdrag och 
kund. Det anses vara en nackdel men är samtidigt en fördel då ny kunskaps hela tiden vinns:  

”Det finns för- och nackdelar som konsult. Nackdelar är att man hoppar mellan 
olika uppdrag hela tiden men fördelen är att man lär sig olika områden. Men det 
är utvecklingen som är det viktigaste här”.  

(Informant 4) 

För informant 2 är viljan att konstant utveckla, samt att tänka innovativt och ha en positiv 
attityd till fel är en grundläggande värdering som kulturen på XY är grundat i. Samma 
upplevelse delas av informant 1, att innovativ tänkande uppmuntras särskilt mycket inom XY 
teamet:  

”Jag tycker att det uppmuntras hela tiden, kanske är det för att jag jobbar just i 
XY som handlar så mycket om att vi ska prova på nya saker, nya tekniker, det är 
i sig väldigt uppmuntrande”.  

(Informant 1) 

Innovativt tänkande kan inte ske utan frihetsgrader och utrymme att bestämma över det 
dagliga arbetet. Två av fyra informanter, nämligen informant 1 och 2, utryckte att den egna 
friheten att bestämma över sina arbetsuppgifter är mycket hög. Det som är gemensamt för de 
båda är att de jobbar på XY, vilket ligger i linjen med vad som tidigare sagts kring 
uppmuntran av innovativ tänkandet och att viljan att våga testa nytt. Citat ur intervjuerna med 
informant 1 respektive 2 visas nedan: 

”Alltså just nu att jag sitter i XY är det väldigt stor, kanske 80%”.  

(Informant 1) 

”Det är väldigt fritt egentligen, även om det har blivit ganska mycket 
detaljstyrning på senare tid i vissa frågor”. 

(Informant 2) 

Resterande två informanter ger uttryck åt en mindre hög frihetsgrad istället, vilket kan bero på 
det uppdrag de medverkar i och på det arbetssättet som krävs. Det visas i nedanstående citat 
ur intervjun med informant 3 respektive 4: 

”Så när det gäller de sista två uppdragen, har vi haft väldigt mycket frihet att 
kunna påverka hur vi arbetar och kommunicera, (…) just nu är det mera att se 
till att få in grejerna så att det passar in i någonting som redan är”.  

(Informant 3)  
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”Det är inte att man kan göra vad man vill. (…) Det som är fritt för oss är att vi 
bestämmer till exempel att åh, vi utvecklar på ett sätt eller på nåt annat sätt men 
vi måste göra det.  

(…) Så friheten är kanske 50 %, du får skriva 50 % “.  

(Informant 4) 

Att vara problemlösningsorienterad är en central egenskap hos en IT-konsult. Vid frågan 
”Vad är din drivkraft på jobbet?” var problemlösning svaret för informant 1:  

”Jag skulle säga problemlösning och att man få feedback om hur någon annan 
använder det jag har utvecklat, (…) Det hjälper mycket. Men det är ändå 
problemlösning som ger mest för mig”.  

(Informant 1) 

Utmaningar upplevs vara extra viktiga för samtliga informanter och beskrivs främst som att 
lära sig en ny teknik, ett nytt programmeringsspråk och i övrigt att bli bekant med en okänd 
kunskapsdomän man plötsligt ska jobba med. Att utsätta sig för nya utmaningar anses vara en 
nyckelfaktor för att utvecklas kompetensmässigt och trivas på jobbet.  

För informant 2 är utmaningar drivkraften på jobbet och är positivt korrelerad med 
motivation: 

”I vissa områden… Det är en tuff utmaning när jag ska jobba med något som 
ligger helt utanför mitt kunskapsområde, det kan trigga mig ganska mycket att 
jag ska klara den här, så det blir extra motiverande för att jag vet att jag inte 
kan någonting om den här. Ju mer känner jag att jag kan riktigt bra den här, 
desto mindre motiverad blir jag. Det handlar om att jag drivs av utmaningar och 
att bredda mig inom någonting. Det kan finnas andra krav som till exempel att 
många har försökt och inte lyckats, eller att det är väldigt tidskritiskt, att flera 
tror att man inte kommer att hinna inom tidsramar, det kan också motivera”.   

(Informant 2) 

Att utvecklingen står stilla orsaker frustration hos samma informant:  

”För att jag ska ha roligt på jobbet behöver jag ha nya utmaningar, lämna min 
comfort zone lite. Att jag har en så stor och bred bakgrund gör att det finns så 
många områden jag känner mig bekväm inom, så jag är van med att växla, så 
om jag hamnar i en situation där jag får känslan att det står stillt då blir jag 
väldigt frustrerad av, det slutar fungera bra”.  

(Informant 2) 
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Att vara utsatt för utmaningar värderas väldigt högt av samtliga informanter. För dem hänger 
utmaningar, motivation och flow ihop. För informant 1 exempelvis är utmaningar krav för 
topp prestationer och flow. Dessa begrepp är inte explicit nämnda men utgår implicit ur 
beskrivningen: 

”Det är väldigt viktigt. Man måste ha en viss utmaning för att kunna komma i 
den zon där man kan verkligen sitta och fokusera. Jag har till och med läst om 
det, där man kommer till den zon som är som en egen värld, där man sitter och 
är helt fokuserad och gör sitt bästa. Det måste vara tillräckligt intressant, 
tillräckligt utmanande. Om det inte är utmanande kommer man inte in där”.  

(Informant 1) 

Samma informant beskriver en typisk utmaning som att sätta sig in ett nytt område och snabbt 
kunna sätta sig in och leverera den bästa tekniska lösningen:  

”En typisk utmaning kan vara ’Nu gör vi det här nya projektet som innehåller 
dessa nya tekniker som jag aldrig har jobbat med’. Hur sätter man sig in i dessa 
tekniker så snabbt som möjligt och sen ta fram en lösning på problemet, helst på 
bästa sättet också, inte en lösning som bara fungerar, utan den bästa lösningen”. 

(Informant 1) 

Utmaning betraktas också vara något annat som inte nödvändigtvis enbart är kunskapskapital 
att investera i något projekt eller uppdrag, utan det är relaterat till utveckling av den sociala 
kompetensen och motivation, precis som informant 3 påpekar: 

”Uuu, motivation är för mig att lär mig nya saker och att utvecklas oavsett om 
det är något tekniskt eller att arbeta med team och såna saker. Det är min stora 
drivkraft”.  

(Informant 3) 

Samma informant anger att utmaningen kan ha en mycket personlig karaktär, som till 
exempel i dennes fall att förstå när det är vettigt att be om hjälp för att undvika ett onödig 
resursslöseri av tid och mental ansträngning:   

”Jo, någonting jag arbetar med är när man ska fråga om hjälp till exempel. Åh, 
ska jag sitta lite till och grotta ner mig i det här eller ska jag säga till, gå förbi 
och fråga om hjälp utan att gå förbi och fråga hela tiden eller att sitta för länge? 
Att hitta den gyllene medelvägen är en utmaning”.  

(Informant 3) 

4.2.3 Personlig Kompetens och Personlighet 
Att ständigt vara utsatt för nya utmaningar innebär att vara öppen för konstant inlärning, 
kunskapsinhämtning och exponering inför nya arbetsförhållanden och gruppdynamiker, vilket 
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leder till kompetens- och personutveckling. Informant 1 kopplar viljan av lära sig nytt hela 
tiden till problemlösning som i sig är den största motivation höjaren:  

”Det är nog viktigt, väldigt viktigt, just för att det som driver mig främst är ändå 
problemlösning. Om man bara gör saker som man redan kan då lär man sig inte 
så mycket, man sätter sig inte i nya saker”.   

(Informant 1) 

Informant 4 identifierar kunskapssökandet som den största drivkraften och motivationen på 
jobbet: 

”Min motivation och drivkraft på jobbet är att jag vill lära mig nya saker 
faktiskt, hela tiden”. 

(Informant 4) 

Informanten påpekar ytterligare hur avgörande det är för en ingenjör som ständigt vill ligga i 
framkant att alltid utvecklas och lära nytt:  

”Det kommer att finnas en jättestor skillnad mellan olika typer av ingenjörer. Du 
ser, några är jätteduktiga och några inte vill lära sig nya saker. De vill bara 
göra det de kan, samma sak varje dag, fixa det och det räcker. Men jag vill 
utveckla mig själv inom olika områden”. 

(Informant 4) 

Tydlighet i mål och kommunikation upplevs som ett behov för informant 3 och uppskattas 
särskilt mycket: 

”Jag föredrar en ganska tydlig uppgift som ska göras. Just nu har jag varit ute 
och det har varit ganska spretigt, osäkert då vi kanske har haft en avstämning en 
gång i vecka. Det funkar liksom inte, så det var att säga till att vi hade på daglig 
basis istället. (…) Åh, så man kan säga ’nä men vi gör på detta sätt’, då kan man 
säga om vi är på rätt bana eller inte, om man kan avgränsa uppgiften (…)  

Så, tydlighet i mål och en ganska regelbunden kommunikation, på daglig basis 
för att kunna skala bort osäkerhet”.  

(Informant 3)  

Citatet ovan belyser också hur kommunikationsfrekvensen är en avgörande faktorn för samma 
informant som uttrycker ett tydligt behov av återkoppling, gärna på daglig bas. Syftet med 
en daglig återkoppling är att minimera osäkerheten kring arbetet som ska göras, det vill säga 
skaffa sig en tydlig bild av vad som behövs göras och hur avgränsningarna ser ut, samt att 
säkerställa att förväntningarna som kunden har om arbetet stämmer överens med dem som 
konsulten har:  
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”(…) vi behöver ha tydligare avgränsningar och förväntningar, vi behöver 
ha…” 

(Informant 3) 

Informanten anger återkoppling som en ”otrolig viktig” vägledning för att kunna fatta vettiga 
beslut under arbetes gång, ställa rimliga krav på arbetet och på sig själv, för att därefter 
allokera dyra resurser som tid och koncentration på ett effektivt sätt och prioritera rätt:  

”I det dagliga arbete är då kanske: ’hur mycket resurser ska jag lägga här, är 
det bra eller ska jag ta ett steg tillbaka?’. Den återkopplingen tror jag att det är 
otroligt viktigt i alla nivån att veta, det är mycket för att få bort osäkerhet helt 
enkelt, att veta det är målet, vi kan släppa den här och hoppa över nästa uppgift 
till exempel”.  

(Informant 3) 

För informant 1 är återkoppling kring arbetet som gjorts, sättet det har gjorts på och 
förbättringsmöjlighet av särskilt värde:  

”Jag tycker att det är bra med feedback om både vad jag har gjort bra och vad 
som jag kunde ha gjort bättre.  

Ja, jag tycker visst att det är bra med resultat, hur det har gått, vad jag kunde ha 
gjort bättre när jag utvecklade det där men även under utveckling hur det har 
fungerat i gruppen, vad jag kunde ha gjort bättre. Så både om mig själv och om 
det jag utvecklade”.  

(Informant 1) 

Informant 2 uttrycker tydligt att återkoppling från sin närmaste chef är bristfällig: 

”(…) jag vill gärna ha varje vecka egentligen nån form av bekräftelse, av 
kommentarer kring hur det har gått just nu; och det upplever jag att jag får 
alldeles för sällan jämfört med vad man vill”.   

(Informant 2) 

Detta understryks igen lite senare i intervjun: 

”(…) Jag har haft ett antal situationer där jag har direkt efterfrågat: ‘snälla säg 
något, några plus och några minus’, men det är ganska svårt”. 

(Informant 2) 

Det understryks ytterligare en gång vid en annan passage i intervjun där återkoppling anses 
också vara icke tillräcklig och icke-relevant. Dessutom lyfter informanten fram ännu ett 



41  Nadia Anna Barbagallo 
 

 

problem, nämligen otydligheten kring det tänkta syftet och mottagaren för kommentarer som 
lämnas in i veckologgen. Problemet ligger i, enligt informanten, att närmaste chefer ofta inte 
har en klar förståelse av den delen av innehållet som handlar om den tekniska biten av 
genomfört arbetet, vilket leder till att inga eller mindre konkreta kommentarer fås.  

Informant 3 påpekar vikten av att få återkoppling via veckologgen och att det spelar roll för 
motivering i användning av veckologgen som kommunikationskanal: 

”(…) Även en ’jag återkommer’ skulle kunna vara bra att veta, nånting sånt 
skulle jag tänka mig att även om man inte är motiverad att skriva för sin egen 
skull skulle kunna motivera att använda veckologg för att den här är en tydlig 
kanal för återkoppling”. 

(Informant 3) 

På frågan vilken typ av återkoppling medarbetaren behöver få för att jobba bättre och lära sig 
mer svarar informant 4 att feedback relaterad till den personliga karaktären är det som 
informant känner som mer nödvändigt att få: 

”Det är faktiskt den personliga fast dem är svåra att ändra, men man ska 
försöka i alla fall.” 

(Informant 4) 

Detta skiljer sig från svaret av de andra informanterna som anser att de önskar sig helst att få 
både positiv och negativ återkoppling kring resultat av vad de har utvecklat, själva 
prestationen och egen insats i grupparbetet.  
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5 Diskussion 

Det är viktigt att uppfatta intervjuer och enkäter i den här studien som komplement, där 
enkäterna omfattar ett större urval och kan användas för att dra slutsatser, medan intervjuerna 
används för att analysera och identifiera fenomen (SBU, 2014), och fånga den typen av data 
som inte går att fånga i enkät, såsom beskrivning av upplevelser och djupare förklaringar av 
ett givet beteende, attityd eller synsätt. Data i intervjuerna utgörs av ord och beskrivningar, 
som induktivt används för att komma fram till en förklaring. 

I Avsnitt 1.3 beskrevs uppsatsen syfte och frågeställningar. I detta kapitel diskuteras 
frågeställningar i Avsnitten 5.1-5.4, och huvudsyftet med uppsatsen diskuteras i det följande 
Kapitel 6. 

5.1 Hur används och uppfattas verktyget idag? 
I enkäten undersöktes hur veckloggen fungerar som rapporteringsverktyg och vilken funktion 
den fyller. I Figur 6 visas att totalt 12 personer anger att de gör det för att följa sin egen 
utveckling och 10 personer anger att det hjälper i deras självreflektion. I intervjun i Avsnitt 
4.2.1 anger flera informanter att veckloggen är ett bra redskap för att själva kunna reflektera 
över sin arbetsvecka. Ur intervjuerna framgår även att informanterna använder veckloggen 
som ett minnesstöd för att blicka tillbaka på vad de gjort tidigare, dels för att observera sin 
färdighetsutveckling, och dels för att minnas målsamtal med sin överordnade. Att 
dokumentera och följa upp målen för medarbetaren är viktigt för att projektledaren skall ha en 
möjlighet att följa status på arbetet och för medarbetaren för att förstå vilket bidrag ens arbete 
ger till helheten. Intervjuerna med både projektledare och medarbetare bekräftar detta.  

Alla utom två svarande tror, enligt  

Figur 8, att verktyget mäter ”arbetsklimatet i min grupp”, ”mitt välbefinnande” eller 
”utveckling av mina färdigheter och kompetenser”. Det tyder på att de allra flesta svarande 
har förstått att det finns en nytta med verktyget för dem själva och i kommunikationen med 
deras överordnade. Det bekräftas av intervjuerna där flera informanter anger att veckloggen 
stödjer deras personutveckling. Ur intervjuerna framgår även att flera informanter tycker att 
verktyget är en kommunikationskanal mellan chef och medarbetare för att rapportera och 
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återkoppla. Ledaren kan enligt intervjuerna använda veckloggen som en termometer på 
arbetsklimatet. I intervjuerna i Avsnitt 4.2.2 anger en informant att veckloggen inte är något 
särskilt bra verktyg för att dra några slutsatser om hur medarbetaren arbetar i sitt team. 
Troligtvis har informanten den här uppfattningen eftersom enbart kommunikationen mellan 
informanten och dess chef är bekant. Chefen däremot, ser alla sina medarbetares 
kommentarer och kan dra slutsatser om gruppens tillstånd ur dessa. 

Två av informanterna som deltog i intervjuerna har arbetat med att utveckla veckloggen. För 
dem är veckloggen främst en arbetsuppgift, se Avsnitt 4.2.1. Författaren utgår ifrån att den 
uppfattningen är begränsad till ett fåtal personer som arbetat aktivt med att ta fram verktyget 
och drar därför inga andra slutsatser ur dessa uttalanden. 

Samtidigt framgår det ur Tabell 1 att formatet och nyttan med verktyget inte är optimalt och 
kan förbättras för att möta behoven och önskemålen. Ett likande resultat att det finns en 
förbättringspotential skulle man kunna läsa ut ur Figur 14, där medarbetaren ombeds att 
besvara vad de skulle vilja ändra med veckologgen, 15 personer anger att de ”vet inte” och 3 
personer anger att den är bra som den är. I detta fall är tolkningen att de 15 personerna inte är 
nöjda med funktionen som den är men inte vill eller kan ange en konkret åtgärd för att 
förbättra funktionen. 

5.2 Är det veckologgen ett lämpligt verktyg för att tillgodose syftet? 
Författaren har inte lyckats hitta någon litteratur som direkt beskriver eller har undersökt 
något verktyg för att bedriva ledarskap på distans och stötta medarbetarens utveckling. 
Däremot finns forskning om verktyg som används i arbetsprocesser och särskilt verktyg som 
används för lean har beskrivits i avsnitt 2.7. Rätt använt kan dessa verktyg skapa förbättrade 
sociala interaktioner och verktygens prestationsåterkoppling kan skapa engagemang och 
möjlighet att gemensamt vilja påverka arbetsprocessen. Veckloggen bör alltså ses som ett 
medel för att medarbetaren skall kunna känna sig delaktig i arbetet mot de gemensamma 
bolagsmålen. Även medarbetare som normalt inte har något beslutsmandat kan identifiera 
förbättringar och hur deras prestation, initiativ och förslag bidrar till de gemensamma målen. 

Intervjuerna, i Avsnitt 4.2.1, bekräftar att veckloggen kan vara ett bra verktyg för att 
visualisera och följa målen. Rätt visualiserat kan medarbetaren dels se hur en arbete leder till 
måluppfyllelse över tid, men även se hur det förhåller sig till måluppfyllelsen från andra i ens 
grupp eller kanske hela bolaget. Det kan skapa en stark motivation för medarbetaren att känna 
sig som en viktig spelare i ett större team. Enligt en informant, är en tydlig visualisering av 
mål och uppföljning viktig för att kunna leda och utveckla sina medarbetare på ett strukturerat 
sätt. 

I intervjuerna beskrivs även förväntningarna från uppdragsgivaren. I ett konsultbolag har både 
bolaget och uppdragsgivaren mål. Ett problem kan dock vara att uppdragsgivaren inte alltid 
beskriver sina övergripande mål för konsulten eller konsultbolaget. Konsulten kan då enbart 
arbeta enligt de avgränsningar och förväntningar som ställs på denne. Veckloggen bör vara 
designat så att den särskiljer dessa från konsultbolagets mål. 
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Medarbetare som får återkoppling på resultatet av sitt arbete eller hur de har gått till väga 
tenderar till att utveckla ett inkrementellt tankesätt enligt Avsnitt 2.6. Chefens återkoppling 
som ett led i att påverka medarbetarens beteendeförändring beskrivs i detalj i Avsnitt 5.4 
nedan. 

För att veckloggen skall bli ett accepterat verktyg behöver användandet förankras i 
organisationens företagskultur, jämför med en informants åsikter i Avsnitt 4.2.1. Kulturen på 
ett IT-konsultbolag beskrivs i avhandlingen (Bogren & von Stein Sebastiani della Porta, 
2015), och en slutsats är att det kan finnas motstridigheter mellan företagets officiellt 
uttryckta kultur och den upplevda kulturen. Om företaget ämnar använda veckloggen behöver 
den bli en del av den upplevda kulturen och inte att den enbart förknippas med en viss 
avdelning och dess relaterade värderingar och tankesättet.  

Dessutom borde data sammanställas och en redovisning av betydelsefulla kommentarer 
regelbundet skickas ut till samtliga anställda för att företagsledningen därigenom tydliggör att 
de läser och reflekterar över kommentarerna och att de är viktiga för bolaget. För 
medarbetaren blir det en bekräftelse att deras data används i ett värdefullt syfte och en 
motivation att fortsätta använda veckloggen. 

5.3 Kan teorierna om Flow tillämpas, och i så fall på vilket sätt kan 
de tillämpas till veckologgen? 

I Figur 11 redovisas vad som är viktigast för medarbetarens motivation, nämligen att ”vilja att 
utvecklas som medarbetare och människa” samt ”vilja att uppnå mål som jag har bestämt”. 
Resultatet stämmer väl överens med litteraturstudien, se Avsnitt 2.6, där det beskrivs att 
människors inre motivation ofta drivs av viljan att utveckla sina färdigheter eller nå ett mål 
(Appelgren, 2015). I Tabell 2 fanns det två påståendena som fick högsta medelvärde: ”Att 
uppnå ny kunskap är viktigt för min motivation på jobbet” och ”Att utsätta mig för 
utmaningar är viktigt för min motivation på jobbet”. I teorierna om flow är det just balansen 
mellan att uppnå ny kunskap och att utsättas för tillräckligt utmanande arbetsuppgifter som 
krävs för att uppnå flow. Informanterna i intervjuerna, återgivna i Avsnitt 4.2.2, bekräftar att 
problemlösning och andra utmaningar höjer deras motivation inför att utföra arbetet, samt att 
rena rutinuppdrag gör en av informanterna frustrerad. Dessutom anger flera informanter att de 
blir motiverade av att få lära sig nytt (jämför Avsnitt 4.2.3). 

Att dessa aspekter är viktiga bekräftas av medarbetarenkäten, däremot finns det några resultat 
som tyder på att medarbetarna sällan upplever flow i sitt arbete, t.ex. så får påståenden som 
”Jag blir lätt mycket fokuserad och helt absorberad i mina arbetsuppgifter och jag upplever 
det positivt”, ”Jag upplever en balans mellan mina färdigheter och nivån på utmaningar i mina 
arbetsuppgifter”, ”När jag jobbar upplever jag att tiden rinner i väg” låga medelvärden. I 
Avsnitt 2.1 förtydligas att det inte räcker med en bra balans mellan att uppnå nya färdigheter 
och att uppgiften är tillräckligt utmanade, det krävs även att medarbetaren upplever en inre 
motivation och glädje. Resultaten från enkäten tyder på att det kan finnas brister i dessa 
faktorer. Likt enkäten borde veckloggen fånga upp och mäta skillnaden mellan förväntningar 
på motivation och utfallet. 
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Enkäten innehåller tyvärr ingen fråga som kan användas för att tolka om medarbetarna idag 
känner sig mera oroliga eller mera uttråkade. Det bör vara en viktig aspekt att mäta i 
veckologgen för att ledningen skall kunna styra svårigheten på uppgifterna mot medarbetare 
med rätt kompetens. Medarbetarna är positiva till att ta till sig ny kunskap och utvidga sina 
färdigheter, och enligt resultatet i Figur 2, så använder flera medarbetare veckologgen just för 
att följa sin utveckling och reflektera över sin insats. Dessa aspekter är även högt rankade i 
medarbetarnas önskemål på veckloggen som återges i Figur 12. 

Enligt Appelgren (2015) påbörjar personer med ett för högt självförtroende ofta för svåra 
arbetsuppgifter vilket gör att de misslyckas, blir oroliga och att de har svårt att ta sig tillbaka 
till ett tillstånd av flow igen. Det är viktigt att chefen använder veckloggen för att styra 
medarbetaren rätt från början för att undvika dessa situationer, jämför med Avsnitt 2.6. En 
informant anger att tydligheten i kommunikationen med sin chef samt definitionen av målen 
är viktiga för att bekräfta att arbetet som utförs ligger i fas med förväntningarna, se Avsnitt 
4.2.3. 

I konsultens jobb ingår att hela tiden lära sig nya saker, nya programmeringsspråk, nya 
arbetsprocesser etc. Förutsättningarna för att kunna befinna sig i ett tillstånd av flow är alltså 
givna, jämför med flera av de intervjuade informanternas kommentarer i Avsnitt 4.2.2. Ur 
intervjuerna i samma avsnitt framgår det att frihetsgraden att bestämma över sin tid och 
påverka omfattningen av nya utmaningar varierar med uppdragets karaktär. Det lämnas till 
ledaren att styra över detta då uppdragen fördelas, och det är något som bör beaktas om 
företaget eftersträvar att medarbetarna skall kunna befinna sig i flow. 

5.4 Hur ska verktyget stötta ett beteende hos medarbetaren som 
uppmuntrar till självreflektion och en öppen kommunikation 
mellan medarbetare och chef? 

För att kvalificerade medarbetare skall kunna utföra ett bra jobb är det viktigt att de förstår 
sammanhanget, det övergripande målet på arbetsplatsen och hur deras prestation bidrar till det 
gemensamma resultatet. I Avsnitt 2.2 anges att för att kunna stötta beteendeförändringar är 
det viktigt att ledaren kan beskriva för medarbetaren varför arbetsuppgifterna skall utföras, 
inte bara vad och hur det skall utföras, vilket enbart skulle leda till kortsiktiga resultat. 

De flesta medarbetare tycker att återkopplingen de får från sin överordnad i huvudsak är 
sakrelaterad, se Figur 9 och Figur 10, dvs. vad de gjort och hur de utfört uppgiften. Ledarna 
på företaget tycks alltså följa rekommendationerna som ges i litteraturen, se Avsnitt 2.3, att ge 
sakrelaterad kritik i syfte att ändra medarbetarens beteenden (Appelgren, 2015). När man 
däremot frågar medarbetarna hur de vill att återkopplingen skall utformas, så anger de att de 
helst vill ha återkoppling på hur de hanterar utmaningar i arbete samt hur de är som person 
och medarbetare, se Figur 13. I intervjuerna med informanterna blir det tydligt att frågan i 
enkäterna kan ha varit otydligt formulerad och att de svarande har tolkat ”Hur jag är som 
medarbetare” liktydigt med ”hur jag utför mina arbetsuppgifter”. Flera informanter är 
intresserade av att få återkoppling på resultatet (vad de har utfört), processen (hur det utfört 



Veckologgen   46   
 

arbetet) eller en bekräftelse på att de tänker rätt. Enbart en informant anger i Avsnitt 4.2.3 ett 
intresse av att få återkoppling på sin person. Enligt litteraturen bidrar inte den 
personrelaterade återkoppling till att medarbetaren färdigheter ökar, eftersom den riktar in sig 
på individens egenskaper och karaktärsdrag, vilka är svåra att förändra (Appelgren, 2015). 
Det rekommenderas att chefer och projektledare får riktlinjer om att ge återkoppling enligt 
något av de tre första formaten i Avsnitt 2.3, och att undvika återkoppling på personen enligt 
kategori fyra.  

En intressant iakttagelse är att medarbetarna gärna vill ha med en fråga om vad de har lärt sig 
som en del av sin utvärdering i veckologgen, se Figur 12. De är däremot inte intresserade att 
få feedback från sina överordnade på sitt lärande, se Figur 13. Möjligen är förklaringen att det 
är viktigt för medarbetaren att dokumentera sitt lärande för att det är en hjälp i deras 
självreflektion, och att den interna återkoppling en sådan reflektion ger är tillräcklig och inte 
behöver förstärkas genom en extern återkoppling från en chef, jämför med Avsnitt 2.3. Det 
bekräftas av resultatet från intervjuerna i Avsnitt 4.2.1 att självreflektionen är en viktig 
komponent i veckloggens funktion för medarbetaren. Att få skriva av sig och tänka igenom 
den gångna veckan kan i sig vara viktigare än att ens överordnade faktiskt läser det man har 
skrivit. Det är ett stöd för att medarbeten skall kunna utvecklas på egen hand. Reflektioner 
som ett led i personlig utveckling är viktigt men det innebär också att deltagarna måste vara 
motiverade att satsa en viss tid på dessa processer, jämför med Avsnitt 2.5. Ett digitalt 
verktyg för självreflektion, lik veckloggen (med undantag från veckloggens 
kommunikationsdel), har studerats av Isaac et al., som konstaterar att ett regelbundet 
användande kan förbättra en individs psykologiska välbefinnande (Isaacs, et al., 2013). 

För att en chef skall kunna underlätta för en medarbetare att uppnå flow krävs att chefen har 
en bra förståelse av hur arbetet utmaningar matchar medarbetarens färdigheter. Det ligger i 
linje med vad som redogjorts i litteraturen för chefens fördelning av arbete för att bibehålla 
medarbetarens upplevelse av flow, se Avsnitt 2.4, och vad som har redogjort i resultatet av 
den empiriska undersökningen (intervjuer) i Avsnitt 4.2.1. Enbart om chefen och 
medarbetaren har en bra dialog kring balansen mellan dessa finns förutsättningarna för att 
chefen skall kunna bidra till långvarigt flow. Vid sidan av en bra dialog skulle veckologgen i 
framtiden kompensera för bristen genom att chefen bör enligt Avsnitt 2.6 vara särskilt 
uppmärksam på medarbetare med lågt självförtroende, eftersom dessa ofta presterar sämre om 
de inte får rätt stöttning genom extern återkoppling av sin chef. Enligt litteraturen i Avsnitt 
2.4 är det viktigt att förändringar i utmaningsnivån dokumenteras och följs upp väl. 
Veckloggen har förutsättningarna för att vara ett medel för detta.  

5.5 Diskussion om enkätens resultat 
Enkät valdes eftersom det ger tillgång till en större population, och fler uppfattningar kan 
fångas upp med en relativt liten administrativ kostnad, särskilt när urvalet är spridda i 
geografiskt bemärkelse (Bryman, 2002). Enkäter medför inte heller intervjuareeffekten, dvs. 
att informanten blir benägen att ge mera positiva svar för att ge ett mera socialt önskvärt svar. 
Det är särskilt relevant i fallet för den här uppsatsen eftersom vissa frågor kan uppfattas som 
känsliga i relationen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, till exempel med avseende på 



47  Nadia Anna Barbagallo 
 

 

medarbetarens motivation inför arbetsuppgiften eller efterföljandet av arbetsgivarens uppsatta 
mål. Enkäter har ett antal nackdelar som insamlingsmetod, bland annat att respondenten inte 
kan få hjälp med att tolka frågorna i enkäten, det är inte möjligt att ställa fördjupade frågor 
eller följdfrågor, antalet frågor är begränsade, önskat representativet hos respondenterna av 
alla kategorier går inte att välja lika väl som för t.ex. i intervjuer. Respondenterna kan se hela 
enkäten innan de besvarar frågorna eller välja att vara på frågorna i en annorlunda ordning än 
den tänkta, vilket kan påverka utfallet och det finns risk att all information som behövs inte 
fås med (Bryman, 2002). 

I enkäten förekom några frågor som kan anses vara ledande, närmare bestämt: 

2. Att uppnå ny kunskap är viktigt för min motivation på jobbet 
3. Att utsätta mig för utmaningar är viktigt för min motivation på jobbet 
5. Jag upplever en hög frihetsgrad att ta beslut rörande mina arbetsuppgifter 

Dessa innehåller orden ”viktigt” och ”högt” som inte kan anses vara neutrala och var positivt 
laddade. En lärdom är att undvika den här typen av formuleringar i framtiden. Hur mycket det 
har påverkat resultatet i den här utvärderingen är svårt att avgöra, men tål att noteras och 
beaktas. 

En annan brist i enkäten var att informanten tillfrågades om sin exakta ålder, för att resultatet 
skulle bli mera anonymt hade det varit bättre att informanten hade fått välja mellan några 
förutbestämda åldersintervall. 

Författaren valde att använda Google forms. Nackdelen med det verktyget var att formuläret 
tar mycket plats och att informanten kan skrolla igenom hela formuläret, vilket kan verka 
avskräckande. En annan nackdel är att deltagen själva kan välja ordningsföljden som de 
svarar på frågorna. Andra webbaserade verktyg som exempelvis SurveyMonkey, erbjuder en 
möjlighet att skapa en enkät på flera sidor, så att informanten inte kan se hela omfattningen. 
Frågorna skrivs även mera kompakt och det finns möjlighet att skapa en matris för 
Lickertfrågor, vilket ser mindre omfattande ut, rent optiskt, än vad Google forms gör. 

5.6 Diskussion om valet av intervjuer 
Den kvalitativa studien med semistrukturerade intervjuerna har kritiserats för att den är allt 
för beroende av sammanhanget, och för att ett fåtal deltagare inte ger några generaliserbara 
resultat (SBU, 2014). Det här relativistiska särdraget hos kvalitativ forskning är i linje med en 
sociala konstruktivistisk ansats till verkligheten som betraktas som en mångfald av olika och 
individuella perspektiven, där inte någon av dem motsvarar verkligheten, dvs. en objektiv 
sanning. Det skiljer sig tydligt åt det kvantitativa angreppsättet som däremot påstår att den 
fysiska verkligheten kan bli undersökt genom forskning (Howitt, 2013). 

Intervjuer är tidskrävande både för den som genomför intervjun och för de utfrågade, därför 
har vi valt att komplettera dem med enkäter för att kunna samla in en större och mer 
nyanserad datamängd. Även om enkäterna ger en större datamängd och resultatet från 
metoden är kvantitativ och kan visas i form av diagram bedömdes intervjuer ha ett högt 
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kompletterande värde för att de kan få med aspekter som enkäter inte skulle klarat av att 
fånga upp. Det hade varit önskvärt att kunna genomföra enkätstudien först och baserat på dess 
resultat kunna komplettera osäkerheter med mera specifika frågorställningar i intervjuerna. 
Det hanns av praktiska skäl inte med i det här arbetet. 

5.7 Reflektion kring validitet och reliabilitet 
Validitet är ett centralt begrepp inom forskningslitteraturen som oftast översätts med 
”giltighet” från engelskans ”validity” (Johannessen & Tufte, 2003). Det finns olika typer av 
validitet: begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet.  

Begreppsvaliditet handlar om hur data relaterar till det fenomen som undersöks. I den här 
studien har olika typer av data samlats in genom både enkäter och intervjuer för att undersöka 
syftet. Validiteten bedöms vara hög eftersom de ursprungliga förbättringsåtgärderna (i Avsnitt 
1.2) ledde fram till uppsatsens syfte (Avsnitt 1.3), som bröts ner till fyra frågeställningar, 
vilka besvarades i detta avsnitt (ovan), baserat på indikatorer i data från intervjuer och 
enkäter. Omvänt skulle syftet även kunna studeras med andra indikatorer, t.ex. återkoppling, 
flow och andra typer av data. De valda indikatorerna bedöms vara valida och relevanta efter 
att de diskuterats med flera inblandade parter och de har förankrats i litteraturen, även om 
systematiska validitetstester inte genomförts med olika grupper av personer. I detta fall blir 
begreppsvaliditeten en bedömning eftersom det är svårt att mäta fenomenet i den här studien. 

Det är svårt att bedöma den interna validiteten, eftersom den beskriver validiteten av ett 
orsakssamband (Johannessen & Tufte, 2003). Den här studien undersöker inte och har inte 
som syfte att påvisa ett orsakssamband. Yttre validitet behandlar generalisering från urval till 
population. I den här studien bedöms den yttre validiteten vara hög för enkäten, eftersom 
urvalet är representativt för populationen, dvs. användarna av Veckloggen. Den yttre 
validiteten bedöms däremot vara låg för intervjuerna eftersom enbart 4 personer deltog i 
studien, och några av dem dessutom hade varit med och tagit fram verktyget. Det nämndes 
redan i avsnitt 3.3. 

Reliabilitet bedöms vara låg eftersom studien är svår att replikera eftersom flera medarbetare 
dagligen påverkas av verktyget de använder och deras uppfattning kan förändras över tiden. 
Dessutom kommer troligtvis andra litteraturkällor att finnas vid en förnyad sökning. De 
exakta söksträngarna finns ej nedtecknade och återges därför inte i rapporten. 

Forskarens förhållningssätt till källor anses vara bra. En styrka är att författaren har utgått 
ifrån två doktorsavhandlingar och därefter funnit egna källor relaterade till ämnet. Det finns 
dock en risk att författaren tidigt färgades av de två avhandlingarna. 

Forskarens förhållningssätt till studiens ansats kan ha påverkats av att författaren själv har 
använt verktyget veckloggen, samt genomfört hela arbetet i konsultbolagets lokaler. 
Författaren har varit medveten om detta under hela studien och bedömer att medvetenheten 
har räckt för at minimera risken för påverkan. 
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6 Slutsats och framtida 
forskning 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur veckloggen kan förbättras för att stödja medarbetes 
utveckling och kunna driva ledarskap på distans i en konsultverksamhet. Medarbetaren 
utvecklas dels genom att reflektera över sin egen arbetssituation och dels genom en dialog 
med sin chef. Veckloggen kan uppfylla båda dessa uppgifter och det kan även vara ett verktyg 
för att kommunicera mellan chef och medarbetare.  

I studierna har det inte funnits några belägg för att veckloggens designmässiga utseende 
påverkar resultatet. Däremot, vad som betraktas av författaren vara viktigare än veckloggen 
utseende är att chefer introducerar veckloggen och förmedlar dess syfte till sina medarbetar, 
föregår med gott exempel genom att använda den och bidra till att användandet av 
veckloggen förknippas med företagets kultur och värderingar. På det sättet kan man lösa de 
problem som beskrivs i medarbetarundersökningen. Det skapar ett gemensamt arbetssätt och 
värde för veckloggen. Studien visar att engagemang hos medarbetarna relaterat till 
användandet av veckloggen inte uppnås genom en mer lockande design utan genom att trycka 
på medarbetarförståelse av värde och potential av veckologgen som verktyg och redskap för 
ens utveckling. Det är även viktigt att det framgår tydligt för användaren att inlämnade data i 
veckologgen tas emot, analyseras och används på ett vettigt sätt med nyttan för företaget samt 
att allt detta redovisas då och då för medarbetaren. På detta vis kan användaren uppleva det 
mer betydelsefullt och därför motiverande att regelbundet fylla i veckologgen.  

Begreppet flow har varit centralt i uppsatsen. Både den genomförda enkätstudien och 
intervjuer bekräftar att medarbetar motiveras när balansen mellan deras färdighets och 
kunskapsnivå är i jämnvikt med arbetets utmaningar. Veckloggen bör således utformas så att 
medarbeten själv har en möjlighet att reflektera över balansen och påverka sin situation. Det 
bör också utformas på ett sådant sätt att ledare har en möjlighet att bedöma sina medarbetares 
situation med avseende på flow, även då det sker på distans. Att mäta medarbetarens situation 
är en del i arbetsledningen, en annan del är att fördela arbetsuppgifter och ge korrekt 
återkoppling för att på det sättet styra medarbetarna mot en större andel flow. Studien visar att 
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om rätt använt, är veckloggen ett giltigt och användbart redskap för att bedriva ledarskap på 
distans. Flera av de intervjuade personerna använder veckloggen för sin självreflektion och i 
vissa fall fungerar även återkoppling från chefen bra. I andra fall har innehållet i 
kommunikationen varit mera bristfälligt, men problemet bedöms då ligga på just innehållet 
och användningsrutinerna och inte verktyget med vilket det förmedlas. 

Framtida studier bör fokusera på att ta fram lämpliga frågor för medarbetare och chefer att 
besvara i veckloggen. Det bör även resultera i riktlinjer och principer för hur återkoppling bör 
ges.  Allra bäst vore om bolaget satsad på att ta fram ett kurspaket för sina ledare och chefer 
med fokus på flow, ledarskap på distans och hur det kan göras i ett webb-baserat verktyg. 
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A Enkäten  

A.1 Introduktionsmailet 
Hej! 

Jag heter Nadia Barbagallo och läser mitt sista år på det Kognitionsvetenskapliga programmet 
på Linköpings universitet. Sedan januari genomför jag mitt examensarbete hos XY i 
Linköping. 

Målet med mitt arbete är att föreslå en teoretiskt förankrad och mer användarcentrerad version 
av veckologgen. Dessutom är målet att kartlägga medarbetarens behov och perspektiv kring 
veckologgen och arbetsklimat.  

Dina upplevelser, önskemål och behov är viktiga för mig och NN! Låt dina synpunkter fångas 
i studien för att skapa ett effektivare verktyg och ett bättre arbetsklimat!  

Det gör du genom att klicka på den nedanstående länken där du får tillgång till enkäten.  

http://goo.gl/forms/BcdX2IE0OT 

Enkäten är tillgänglig till den 31:a mars och den beräknade tid för att utföra enkäten är 
mellan 5-10 minuter, beroende på hur fundersam eller utförlig du är.   

Du är jättevälkommen att kontakta mig via mejl eller att besöka mig hos XY vid eventuella 
funderingar. 

Tusen tack på förhand för din tid och för att du vill vara med och bidra! Det är guld värt och 
uppskattas mycket. 

 

Med vänliga hälsningar 

Nadia Barbagallo   
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OBS! Den här studien genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets allmänna 
forskningsetiska principer, nämligen:  

- informationskravet 

- samtyckeskravet 

- konfidentialitetskravet 

- nyttjandekravet. 

Det innebär att deltagandet är helt frivilligt, du får därför avbryta deltagandet när du vill, 
och om du vill. Deltagandet är dessutom helt anonymt. Din identitet kommer därför aldrig att 
visas eller kunna spåras. Dina data och svar kommer inte publiceras annat än anonymt och i 
aggregerad form (dvs. statistik); de kommer alltid behandlas konfidentiellt och därför inte 
visas för obehöriga eller delas med obehöriga. De kommer inte heller säljas eller användas för 
andra syften utanför studien. 

A.2 Enkäten 
Kartläggning av användarens behov och upplevelse kring veckologgen 

DEL A: ALLMÄN INFORMATION 
1. Din ålder: 
 
2. Du är: 

¨ Man 
¨ Kvinna 
¨ Annat 

 
3. Var arbetar du? 

¨ Internt projekt 
¨ Ute hos kund 

DEL B: VECKOLOGGEN 
1. Hur blev veckologgen introducerad till dig? Det beskrevs som ett... 

¨ rapporteringsverktyg 
¨ internt kommunikationsverktyg (ex. få återkoppling) 
¨ stöd till personutveckling 
¨ verktyg för att stödja självreflektion 
¨ hjälpmedel för att kontrollera hur medarbetaren/teamet mår 
¨ verktyg för att följa upp medarbetaren/teamet 
¨ Jag vet/minns inte 
¨ Annat 

 
2. Vad tror du att veckologgen mäter? 

¨ Produktivitet av mitt arbete 
¨ Utveckling av mina färdigheter och kompetenser 
¨ Mitt välbefinnande 
¨ Arbetsklimat i min grupp 
¨ Mina möjligheter att påverka och vara delaktig i beslut 
¨ Jag vet inte 
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¨ Annat 
 

3. Är återkopplingen som du får i din veckologg av din projektledare/chef relaterad till? 
¨ Din arbetsinsats och dina utmaningar under veckan 
¨ Det du lärt dig under veckan 
¨ Hur du är som person och medarbetare 
¨ Jag upplever återkopplingen som mindre konkret 
¨ Jag vet inte 
¨ Annat 

 
4. Vilket eller vilka av påståendena stämmer bäst överens med återkopplingen som du 
brukar få från din projektledare/chef i veckologgen? 

¨ Informationen relaterar till resultatet/utfallet av din uppgift 
¨ Informationen relaterar till hur du genomfört uppgiften 
¨ Information om du bör fortsätta med valt arbetssätt eller om du bör ändra något 
¨ Återkoppling relaterad till dig som person eller dina personliga egenskaper 
¨ Annat 

DEL C: ANVÄNDNINGSVANOR 
1. Hur ofta använder du normalt veckologgen? 

¨ Varje vecka 
¨ Mer än en gång per månad 
¨ Några enstaka gånger sedan start 
¨ Använde då den introducerades, men jag har slutat att använda den 
¨ Aldrig 
¨ Jag vet inte 

 
2. Varför använder du veckologgen? 

¨ För att jag upplever den som ett värdefullt rapporteringsverktyg 
¨ För att jag vill följa min egen utveckling 
¨ För att jag har fått instruktion att jag ska göra det 
¨ För att göra min chef/projektledare uppmärksamma på min/mitt teams stressnivå 
¨ För att göra min chef/projektledare uppmärksamma på min prestation och därmed 
¨ förutsättningar för höjd lön/erkännande 
¨ För att göra min chef/projektledare uppmärksamma på min prestation och underlätta 
¨ karriärmöjligheter inom bolaget 
¨ För att jag upplever den som ett värdefullt internkommunikationsverktyg 
¨ För att det hjälper mig i min självreflektion 
¨ Jag vet inte 
¨ Annat 

 
3. Varför använder du ibland inte, eller aldrig veckologgen? 

¨ Jag använder veckologgen varje vecka. Frågan är inte aktuell för mig. 
¨ För att min anonymitet inte är skyddad 
¨ För att jag tycker att det är ytterligare en rapportering 
¨ Brist av tid 
¨ Jag glömmer att göra det 
¨ Jag upplever inte att jag behöver skriva ner och följa min utveckling under min 
¨ arbetsvecka, det ger inget egenvärde 
¨ Tråkig design 
¨ Jag upplever att veckovis svarsfrekvens är för ofta 
¨ Jag upplever inte att jag behöver skriva ner för att kommunicera med andra 
¨ Jag upplever inte att den hjälper mig att självreflektera 
¨ Jag vet inte 
¨ Annat 
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DEL D: ÖNSKEMÅL/BEHOV 
1. Vad skulle du vilja få ut av veckologgen? 

¨ Dokumentera och bli medveten om min veckoinsats 
¨ Följa hur mina färdigheter och kunskap ökar över tiden 
¨ Följa hur utmaningarna i arbetet förändras över tiden 
¨ Få regelbunden återkoppling från min chef 
¨ Mäta mitt välbefinnande 
¨ Mäta i vilken utsträckning samarbete och kunskapsdelning mellan kollegor betraktas 
¨ som en viktig resurs 
¨ Jag vet inte 
¨ Annat 

 
2. Vad skulle du vilja att återkopplingen från din chef fokuserade på? 

¨ Hantering av utmaningar i mitt arbete 
¨ Det jag har lärt mig under veckan 
¨ Hur jag är som person och medarbetare 
¨ Jag vill inte ha någon återkoppling 
¨ Jag vet inte 
¨ Annat 

 
3. Vad skulle du ändra i veckologgen? 

¨ Jag gillar veckologgen som den är och tycker att den uppfyller sin funktion 
¨ Funktioner som erbjuds 
¨ Parameter som skattas 
¨ Inställningar kring behörighet 
¨ Sättet data visualiseras 
¨ Gränssnittsdesign 
¨ Jag vet inte 
¨ Annat 

DEL E: SKATTNING 
1. Hur stor nytta har du av att använda dig av veckologgen? Var god och skatta den i en skala 
från 1 till 5, där 5 är högst. 
2. Hur värdefull är veckloggen för dig? 
3. Hur skulle du värdera användbarheten (designmässigt) hos veckologgen? 
4. Känner du att återkoppling du får från din projektledare/chef är tillräckligt? 

DEL F: MOTIVATION 
1. Vilka av de följande påståendena anser du passa dig bäst? "Min motivation på jobbet drivs 
främst av min...": 

¨ vilja att utvecklas som medarbetare och människa 
¨ vilja att uppnå mål som jag har bestämt 
¨ vilja att uppnå mål som arbetsgivaren har bestämt 
¨ vilja att få beröm och belöning för mitt arbete 
¨ Jag vet inte 
¨ Annat 

 
Var vänlig och använd följande skala för att indikera i vilken utsträckning du håller med 
påståendena nedan: 
1 = Tar helt avstånd 
2 = Tar delvis avstånd 
3 = Tveksam 
4 = Instämmer delvis 
5 = Instämmer helt 
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2. Att uppnå ny kunskap är viktigt för min motivation på jobbet 
 
3. Att utsätta mig för utmaningar är viktigt för min motivation på jobbet 
 
4. Jag upplever en balans mellan mina färdigheter och nivån på utmaningar i mina 
arbetsuppgifter 
 
5. Jag upplever en hög frihetsgrad att ta beslut rörande mina arbetsuppgifter 
 
6. Jag upplever ett öppet klimat i mitt team där nytänkande uppmuntras 
 
7. Jag tycker att intelligens är något dynamisk som går att träna och utveckla 
 
8. Jag upplever mina arbetsuppgifter som värdefulla 
 
9. I mina arbetsuppgifter är normalt målen tydliga för mig 
 
10. Normalt vet jag hur jag ska uppnå målen 
 
11. Jag blir lätt mycket fokuserad och helt absorberad i mina arbetsuppgifter och jag 
upplever det positivt 
 
12. När jag jobbar upplever jag att tiden rinner i väg 
 
13. När jag ställs inför en ny utmaning förutsätter jag att jag kommer att klara av den för att 
jag har rätt kompetens och färdigheter för jobbet 

DEL G: ÖVRIGA KOMMENTAR 
Har du något att tillägga i övrigt? 
 
 
 
 
Tusen tack för din tid och din medverkan! 
/Nadia 
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B Intervju-underlag 

B.1 Introduktionsmailet 
Hej! 

Jag heter Nadia Barbagallo och läser mitt sista år på det Kognitionsvetenskapliga programmet 
på Linköpings universitet. Sedan januari genomför jag mitt examensarbete hos XY avdelning 
i Linköping. 

Jag genomför en studie kring användning av veckologgen samt kartläggning av användarens 
behov. I studien ingår både en kvantitativ datainsamling (enkät) och en kvalitativ 
datainsamling (intervjuer). 

 Jag skulle vilja intervjua dig kring dina användnigsvanor och din upplevelse av veckologgen. 
Den beräknade tiden är maximalt 30 minuter. Intervjun kan ske under din arbetstid eftersom 
intressenten för resultat av mitt arbete är NN. Intervjun är planerad att ske från i morgon tom 
v.14.  Du får själv välja en tid som passar dig. Meddela mig dag och tid genom att svara på 
detta mail. 

 Det skulle vara av stor betydelse och hjälp för mig och NN om du kan medverka! 

 Vid eventuella funderingar är du jättevälkommen att kontakta mig via mejl, mobil eller att 
besöka mig hos XY. 

 Tusen tack på förhand för din tid och för att du vill vara med och bidra! Det uppskattas 
jättemycket! 

  

Med vänliga hälsningar 

Nadia Barbagallo   
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OBS! Den här studien genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets allmänna 
forskningsetiska principer, nämligen: 

* informationskravet 

* samtyckeskravet 

* konfidentialitetskravet 

* nyttjandekravet. 

Det innebär att deltagandet är helt frivilligt, du får därför avbryta deltagandet när du vill, 
och om du vill. Deltagandet är dessutom helt anonymt. Din identitet kommer därför aldrig att 
visas eller kunna spåras. Dina data och svar kommer inte publiceras annat än anonymt och i 
aggregerad form (dvs. statistik)*; de kommer alltid behandlas konfidentiellt och därför inte 
visas för obehöriga eller delas med obehöriga. De kommer inte heller säljas eller användas 
för andra syften utanför studien. 

B.2 Intervju frågorna 
UNDERLAG FÖR INTERVJUER 

(30-45 minuter) 

• Välkommen och tack för att du har valt att bidra 

• Introduktion om mig själv och kandidatarbetet 

• Syfte med undersökningen är att kartlägga användarens behov kring 
veckologgen 

• OBS! Deltagandet är frivilligt och anonymt; man får avbryta när man vill och 
man behöver inte svara på de frågor man inte vill besvara. 

• Icke spårbarhet på data och icke användning av data för annat syfte som inte 
tillhör studien 

• Beräknad tid är 30-45 minuter men det kan variera beroende på hur 
fundersam eller utförlig du är. 

A. Allmänna frågor: 

1. Vilken är din roll i verksamhet? 

2. Hur länge har du jobbat hos NN.? 

3. Vilken typ av konsult är du? (Det betyder intern eller extern konsult, dvs. in 
house eller hos hunden?) 

                                                        
* Författaren inhämtade dock informanternas godkännande under intervjutillfället att använda 
deras intervjudata innehållsmässigt och vid behov i form av anonym citat. 
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4. Skulle du kunna berätta kort för mig hur ser ut en vanlig arbetsdag för dig?  

B. Om veckologgen 

1. Hur blev veckologgen introducerat till dig? 

2. Hur skulle du beskriva veckologgen? (Dvs. Vad är veckologgen för 
någonting, enligt dig?) 

3. Hur upplever du veckologgen? 

4. Vilken funktion uppfyller veckologgen för dig? 

5. Vilken funktion tror du att veckologgen uppfyller för företaget? 

6. Varför använder du veckologgen?/Varför använder du inte veckologgen? 

C. Om motivation 

1. Vilken är din motivation och drivkraft på jobbet? 

2. Vilka förväntningar har du över dina färdigheter när du provar något nytt på 
jobb? 

3. Hur viktigt för din motivation är det för dig att uppnå ny kunskap på jobbet? 

4. Hur viktigt för din motivation är det att du utsätts för utmaningar? 

5. Vilken påverkan har balansen mellan din förmåga att genomföra uppgiften 
och svårigheten att utföra den för din motivation 

6. Hur tänker du kring intelligens? (Något statisk som en gåva eller dynamisk 
som går att förändra med träning?) 

D. Om Flow 

1. Skulle du kunna berätta för mig om dina utmaningar i arbetet?  

2. Skulle du kunna uppskatta hur stor andel av ditt arbete som du anser är 
utmanande och hur stor andel som är rutin? 

3. Hur stor frihetsgrad att bestämma över ditt arbete upplever du att du har? 

4. Hur bra/mycket matchar dina färdigheter och kunskap till ditt arbete? 

5. Anser du att dina färdigheter och kunskap har utvecklats under din tid på 
företaget? Kommentera om du anser att det är för mycket eller för lite. 

6. Hur upplever du att innovativt tänkande uppmuntras i ditt team? I vilken grad? 

7. Hur upplever du att kunskap delas mellan kollegor? 

8. Tycker du att interaktion och samarbete upplevs som en viktig resurs i ditt team?  
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9. Upplever du förtroendet mellan kollegor? 

E. Om Återkoppling 

1. Skulle du kunna berätta för mig vilken typ av återkoppling du får från dina chefer 
och medarbetare? 

2. Vid sidan av veckologgen finns andra kommunikationskanaler du får 
återkoppling ifrån? 

3. Är återkopplingen relaterad till den uppgift du utför eller till dig som person (till 
exempel: ”Bra jobbat!”  eller  ”Du är duktig!”)? 

4. Är återkopplingen relaterad till resultatet av ditt arbete (vad du gjort) eller till 
utförandet (hur du arbetar)? 

5. Vilken typ av återkoppling behöver du få för att jobba bättre, lära dig bättre? 

6. Får du tillräckligt med återkoppling? 

7. I vilka sammanhang får du återkoppling (vid sida om veckologgen)? Från vem? 

8. Brukar du reflektera över ditt arbete? Om ja, hur ofta? På vilket sätt? Varför gör 
du/Varför inte?   

F. Om Användbarhet  

1. Hur upplever du användbarheten av veckologgen? 

2. Vad skulle motivera dig att använda veckologgen veckovis? (t.ex. Skulle 
motivera dig mera att fylla i veckologgen veckovis om den innehöll t.ex. en 
poängsamling eller en tävling?) 

G. Follow-up questions 

1. Vad menar du med…..? 

2. Skulle du kunna berätta mer om….? 

3. Skulle du kunna förklara för mig ….? 

4. Varför tycker du att….? 

H. Kommentar/Annat att tillägga? 

Nu är vår intervju slut. Du är jättevälkommen att kontakta mig via mejl eller att besöka mig 
hos XY vid eventuella funderingar eller i fall du vill tillägga något annat. 

Tusen tack för din tid och din medverkan! 

  


