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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka om det strukturella stöd som Work Flow (ett event 

baserat på Pomodorometoden) erbjuder upplevs vara till nytta i en 

projektmedarbetares vardag. En kvalitativ undersökning belyser varför sju 

projektmedarbetare söker denna struktur i sin arbetsdag och vilken nytta 

erfarenheterna upplevs ge. En tematisk analys resulterade i sex teman. 

Resultatet beskriver hur projektmedarbetares tillgänglighet försvårar fokus på de 

egna arbetsuppgifterna och beskriver behovet av sammanhang och förståelse i en 

fri arbetsroll. Därefter beskrivs projektmedarbetares upplevelse av Work Flow. 

Här framhäver respondenterna den inre bekräftelse, kontroll och känsla av 

progress som metoden ger. Detta möjliggör prioriteringar både av arbetsuppgifter 

och aktiva pauser. Slutligen beskrivs arbetsmetodens nytta i vardagen. 

Administrativa sysslor upplevs passa bättre och upplevelsen av progress i dessa är 

positiv. Dock finns svårigheter att implementera rutinen i sin vardag. 

Respondenterna ser stora fördelar med att införa Work Flow i egna 

projektorganisationens arbetssätt för att skapa arbetsro, samarbeten och bättre 

resultat. 

En diskussion kopplad till the Progress Principle belyser resultaten ur 

motivationssynpunkt. Slutsatsen är att Work Flow har potential att förbättra 

projektledares och projektgruppers vardag genom att skapa en tydligare känsla av 

framåtrörelse, en bättre tidsmedvetenhet även i planeringsfasen samt en bättre 

insikt i övriga teammedlemmars uppgifter. Metoden kan skapa en positiv 

förbättring både för individen och projektorganisationen genom ökad motivation, 

arbetsglädje, kreativitet och produktivitet. 

 

Nyckelord: Struktur, progress, projektledning, motivation, Pomodoro-metoden, 

Work Flow 
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Abstract 

The aim of this study is to explore whether the structure provided by Work Flow 

(an event based on the Pomodoro-method) is perceived as beneficial in the work 

of a project member. A qualitative study sheds light on why seven project 

members seek this structure in their work and which benefits they found. A 

thematic analysis resulted in six themes. 

The result describes how the project members’ availability is an obstruction to 

find focus on their own tasks. It also describes the need of personal connections 

and sense of management understanding in a free role. Thereafter the project 

members’ experience of Work Flow is described. The interviewees discuss topics 

concerning self-affirmation, control and sense of progress which makes 

prioritization possible both concerning tasks and active pauses. Finally, we look 

into the use of Work Flow in everyday life. The method is considered more 

suitable for administrative duties and the sense of progress when performing these 

tasks is very positive. However, the respondents describe some resistance when 

trying to change their routines at work. In spite of this they predict great 

advantages if introducing Work Flow in their own project organization as they 

envision peace to work, improved collaborations and better results. 

The Progress Principle was used to analyze the results from a motivational point 

of view. The conclusion is that Work Flow shows potential to improve the 

everyday life of project managers and project teams by creating a sense of 

progress, an improved awareness of time, including project planning, and a better 

understanding of the struggles of other team members. The method may create a 

positive improvement for both the individual and the project organization through 

increased motivation, joy of work, creativity and productivity. 

 

Key words: Structure, progress, Project management, motivation, Pomodoro-

method, Work Flow
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det otroliga namnet” som jag efter mycket övning lärt mig uttala (tror jag). 
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möjlighet till flow. Efter många snåriga vägar under sommaren och höstens 
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låna ert kontaktnät och utforska det ytterligare.  

Därefter vill jag tacka min studiegrupp som lyssnat, peppat och kommit med 

feedback under hela processen och under dygnets alla timmar - Vilket team vi 

varit!  

Självklart avslutar jag med ett tack till familj och vänner som funnits där med 

stöd, promenader och mängder av te. Utan er hade jag inte kommit halvvägs.  
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1 Inledning 
Allt fler organisationer omorganiserar sig till att arbeta projektbaserat. Orsaken 

finns i en föränderlig omvärld där konkurrensen hårdnar, kunder får allt större 

krav och nya tekniska möjligheter ständigt utvecklas (Aitken & Crawford 2007;  

Gällstedt 2003). I denna arbetsmiljö är tidspress en ständig faktor. Enligt 

Socialstyrelsen (2003) är några av de bidragande orsakerna till den ökade stressen 

i samhället en ökad informationstäthet och plattare organisationer med ökat ansvar 

- utan ökade befogenheter. Bristande kontroll över det egna arbetet, erkänsla, 

arbetsgemenskap och värderingskonflikter är några av de aspekter som Leiter och 

Maslach (1999) identifierade som orsaker till utbrändhet. Samma värden är dock i 

sin positiva form – upplevd känsla av kompetens, självbestämmande och 

samhörighet grunden till motivation (Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2017). 

Projektledares upplevelser av stress har tidigare varit fokus för olika typer av 

undersökningar (Aitken & Crawford 2007; Erhardsson & Lindell 2006; Larsson 

2018). Risk för negativ stress finns även om projektledare oftast stimuleras av 

arbetet och dess förutsättningar (Erhardsson & Lindell 2006). Forskning har visat 

att projektledare ofta väljer aktiva copingstrategier för att hantera negativ stress, 

de tar ofta kontroll över sin situation genom att skriva listor och planera (Aitken & 

Crawford 2007; Larsson 2018). Ensamheten och utanförskapet som ibland 

upplevs bland projektledare är något som Asquin, Garel och Picq (2010) 

understryker vikten ta hänsyn till. Kopplat till ensamhet och utanförskap kan 

förutsättningarna på arbetsplatsen också påverka upplevelsen av arbetet.  

Projekt anses ofta vara motiverande på grund av sina väldefinierade mål och 

tidsbegränsningar. Både klassisk projektledning och Agil metodik utgår från att 

skapa en bruttolista på vilka uppgifter som behöver genomföras, göra en 

uppskattning av hur lång tid varje uppgift kommer ta och en prioritering av i 

vilken ordning de ska genomföras (Gustavsson 2016; Jansson & Ljung 2004; 

Jansson 2015). Detta är något som Pomodorometoden (Cirillo 2011) arbetar med i 

ett miniformat: listor på dagens uppgifter tidsätts, prioriteras och checkas av under 

fokuserade, tidsatta arbetssessioner där man arbetar med en enda uppgift. 

Arbetspassen ska enligt Cirillo (ibid.) vara 25 minuter och följas av en paus på 5 

minuter innan ett nytt 25-minutersintervall tar vid. Fördelarna är att det begränsar 

tiden som hjärnan måste fokusera, omöjliggör ”surdegar” att inte skjuta upp 

uppgifter, minskar distraktion från multitasking och får saker avslutade snarare än 

att bara arbeta på dem (Burton 2016; Cirillo 2011). Wang, Gobbo och Lane 

(2010) beskriver vikten av att skydda sig från eventuella störmoment under 

arbetspassen. Störmomenten kan vara interna (tanken vandrar till andra uppgifter, 

kaffe etc.) eller externa (telefonsamtal, kollegor mm). Cirillo (2011) anser även att 

detta arbetssätt kan förmedla en gemensam bild till hela gruppen, minska 

komplexiteten i mål och bättre möta deadlines. Strukturellt finns därmed många 

likheter mellan Pomodoro-metoden och projektledning. Fördelarna att arbeta 
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enligt Pomodorometoden i Agila projekt har beskrivits i flera studier kopplat till 

bland annat ökad produktivitet, ökad motivation men även bättre hantering av 

komplexa situationer (Wang et al. 2010) och ett tydligare fokus på faktiska 

projektuppgifter genom att eliminera externa distraktioner (Gobbo & Vaccari 

2008). 

Upplevda distraktioner kan ha flera orsaker. En orsak kan kopplas till de 

oplanerade avbrott som finns i alla projekt, med den medföljande ambitionen att 

växla mellan flera oavslutade arbetsuppgifter, något som idag kallas multitasking 

(Ghaffari & Emsley 2016; Pashler1994). Generellt bedöms multitasking sällan 

som positivt och studier visar att hjärnan maximalt kan hantera två uppgifter 

samtidigt (Pashler1994). Vi kan därför som mest kan hantera två uppgifter 

parallellt, och då endast i mindre projekt - allt över detta får negativa 

konsekvenser för både hälsa och produktivitet (Ghaffari & Emsley 2016). En 

annan orsak kan kopplas till projektteamets lokalisering. Möjligheten för team att 

träffas fysiskt anses vara central för dess prestation, samarbete och utveckling 

(Bosch-Sijtsema & Tjell 2017; Collins, Hislop & Cartwright 2016). I dessa fall 

har lokalens utformning avgörande betydelse, men det finns ingen generell 

lösning som passar alla: ett öppet kontorslandskap kan för vissa team skapa ökad 

kreativitet samtidigt som det kan försämra arbetstillfredsställelsen för team med 

andra behov (Sundstrom, Burt & Kamp 1980). De upplevs till exempel mycket 

distraherande för individer med koncentrationskrävande arbetsuppgifter (Seddigh, 

Berntson, Bodin Danielson & Westerlund 2014). En anledning till detta är 

omgivningen och de kollegor som arbetar på samma plats, men även andra typer 

av kontakter det sociala nätverket inom och utanför organisationens gränser 

(Leonard 2013). Vissa personer väljer därför att helt eller tillfälligt söka sig till en 

annan miljö för att söka positiva intryck och andra strategier i arbetet (Collins et 

al. 2016).  

Work Flow har utvecklats ur Pomodorometoden och fokuserar under hel- eller 

halvdagsevenemang på en sak i taget, ta aktiva pauser och skapa goda relationer 

(Bayramoglu 2018). Work Flow genomförs under en dag där deltagarna 

interagerar med andra personer utanför den egna organisationen och tillsammans 

jobbar effektivt i 25-minuterspass med aktiva pauser däremellan. Siwertz (2018) 

beskriver att  deltagarna innan varje 25-minuterspass ska verbalisera sitt mål för 

sina grannar och även stämma av hur det gick. Detta beskriver hon skapar ett 

gemensamt fokus på att vara fokuserad. Mellan arbetspassen bryter dessutom 

ledarna av med miniföreläsningar om hjärnans dopaminkickar och vikten av 

pauser och sociala relationer (ibid.). Flow Workers råd är enligt Siwertz (ibid.): 

• Sätt tydliga och rimliga mål 

• Tidsbestäm och håll tiden 

• Gör en sak i taget 

• Ta aktiva pauser och låt hjärnan återhämta sig 

• Var glad mot dina kollegor – det smittar 
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Målet med Work Flow att skapa motivation, fokus, effektivitet och en ökad 

progresskänsla i vardagen (Bayramoglu 2018). Just progress i meningsfulla 

arbetsuppgifter är enligt The Progress Principle den uteslutande mest avgörande 

faktorn för en individs positiva känsla, motivation och upplevelser av en arbetsdag 

(Amabile & Kramer 2011, 2012). Amabile och Kramers (ibid.) forskning visar att 

en bra upplevelse av arbetsdagen (Inner Work Life) främst påverkas av framsteg i 

arbetet, men även av upplevt stöd från ledningen (Catalysts) och den sociala 

omgivningen (Nourishers), se figur 1. Dessa positiva faktorer påverkar inte bara 

upplevelsen av den arbetsdagen utan kan leda till en uppåtgående spiral där 

upplevd progress ökar möjligheterna att vara kreativt produktiv även efterföljande 

dag (ibid.). Framstegen behöver inte vara stora, men ger ändå en avgörande 

skillnad i hur individen både mår och presterar (ibid.).  

 

Figur 1 The Progress Principle. Egen illustration baserad på Amabile och Kramers teori 

(2011, 2012). 

Motivation och driftighet i kombination med en rimlig tidspress är förutsättningar 

för att uppleva ”flow” (Csikszentmihalyi 2003). Flow uppstår enligt 

Csikszentmihalyi när en person upplever den egna kompetensen och 

självbestämmandet som särskilt stark samtidigt som man balanserar på gränsen till 

vad som känns realistiskt att kunna hantera (ibid.). Detta kan alltså kopplas till en 

stark inre motivation (Amabile & Kramer 2012). Inre motivation beskrivs vara 

extra viktigt för arbetsuppgifter som kräver kreativitet och helhetssyn (Jansson & 

Ljung 2011), egenskaper som är viktiga i projektarbetsformen. Andra 

undersökningar som gjorts på projektmedarbetare kan kopplas både till motivation 

och behovet av att känna sig delaktig i arbetsplanering och belöningssystem  som 

en viktig komponent även bland högpresterande team (Dominiguez, Moura & 

Varajão 2016). 
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Pomodorometoden har tidigare undersökts i Agila projektgrupper, däremot saknas 

kunskap i hur metoden fungerar för klassisk projektledning. Work Flow bygger 

vidare på Pomodorometoden och erbjuder grupper och individer insikt i en ny 

arbetsmetod och ”kollegor för en dag”. Studien undersöker varför 

projektmedarbetare som individer söker sig till Work Flow och vilka erfarenheter 

och behov Work Flow tillgodoser även för klassisk projektledningsmetodik. 

Respondenternas beskrivning sätts sedan i relation till upplevd motivation och 

baserat på the Progress Principle undersöks frågan om Work Flow har större 

användningsområden även inom klassiska projektorganisationer? 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka varför projektmedarbetares söker mer 

struktur och progress i sin arbetsdag och vilken nytta erfarenheterna upplevs ha.  

1.2 Frågeställningar 

Varför söker sig projektmedarbetare till Work Flow? 

Hur upplever projektmedarbetare Work Flow? 

2 Metod 

2.1 Design 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden ”intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än 

för statistiskt verifierbara samband” (Alvehus 2013, s. 20), vilket bedömdes vara 

en passande metod för att undersöka upplevelser av ett fenomen och både 

projektledares och projektmedarbetares arbetssituation.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

För att öppna upp så mycket som möjligt för respondenternas egna tankar och 

åsikter och inte styra samtalet mer än nödvändigt valdes semistrukturerade 

intervjuer som baserades på en intervjuguide (se bilaga 1) av öppna frågor (Hayes 

2000). Metoden valdes eftersom ambitionen var att eftersträva djupintervju där 

frågorna fokuserar på respondentens egna erfarenheter och göra det möjligt att 

undersöka åsikter och motivationsgrunder (Massarik 1981 se Hayes 2000, s. 114). 

Intervjuguiden bestod av en öppningsfråga kopplat till det egna arbetet och en dag 

på jobbet. Avsikten var att göra respondenten bekväm med samtalet (Hayes 2000) 

samt bygga upp en förståelse för respondentens vardag. Uppföljningsfrågorna 

fokuserade på förståelse av arbetssituationen, men även på ämnen som bedömdes 

vara av intresse för den fortsatta intervjun och studien i sig eftersom samtalet 
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visade sig behandla distraktioner och upplevda behov som gjorde att respondenten 

sökt sig till Work Flow.  

Därefter följde sju öppna frågor där respondenten fick beskriva sina upplevelser 

av Work Flow. Målet var att låta respondenten reflektera fritt och att intervjuaren 

skulle hålla en konsulterande approach (fri översättning av consultative speech 

register (Hayes 2000)) och ett öppet kroppsspråk. Varje fråga utvecklades genom 

uppföljningsfrågor som fokuserade på respondentens tankar, känslor och 

beteenden. Ambitionen var att enligt  Kvale (1997) fördjupa berättelsen och leda 

samtalet djupare mot tydliga egna exempel. 

Intervjun avslutades med tre frågor där respondenten fick höja blicken och 

beskriva vad som hände efter upplevelsen av Work Flow och till sist en öppen 

fråga om respondenten önskar göra några tillägg. Syften med dessa frågor var 

både att knyta samman eventuella lösa trådar, se om upplevelsen gett upphov till 

några nya tankar eller beteenden och även göra det möjligt att öppna upp för 

tankar och idéer som inte tagits upp bland huvudfrågorna men som respondenten 

tyckte det var viktigt att förmedla. 

Alla intervjuer spelades in via både iPad och telefon för att säkerställa en god 

inspelning till kommande transkriberingsfas. Tysta rum eftersträvades och 

intervjuare och respondent satt vid ett bord med inspelningsenheterna placerade 

mellan sig. Intervjuaren förde mycket begränsade anteckningar under intervjun. 

Avsikten med dessa minnesanteckningar var att senare under intervju kunna 

återkomma och djupare undersöka ämnen som respondenten lade extra vikt vid, 

utan att avbryta den aktuella reflektionen. Inspelningarna gjorde att ”orden, 

tonfallet, pauserna och dylikt registreras i permanent form som intervjuaren kan 

återvända till för omlyssning” (Kvale 1997, s. 147). Dock inkluderas inte de 

visuella delarna av intervjun som endast bevarades i subjektiv form i intervjuarens 

minne. 

2.3 Deltagare 

7 respondenter medverkade i studien. Antalet begränsades för att erhålla en 

hanterlig mängd data i relation till studiens omfattning. Intervjuerna visade sig bli 

omfattande och respondenterna var mycket engagerade. 

Undersökningens inklusionskriterier var personer som arbetar i projekt eller under 

projektliknade förhållanden och deltagit i ett eller flera Work Flow-event.  

Därutöver baserades urvalet på filosofin ”först till kvarn”, dvs. de första personer 

där en intervju kunde bokas var de personer som valdes som respondenter. Detta 

var en form av bekvämlighetsurval (Alvehus 2013) vilket innebär en risk att 

studien får en överrepresentation av personer som har tydliga åsikter i frågan, 

både positiva och negativa, och ett engagemang i att bidra till forskning i ämnet. 

Personer som är neutrala, inte har så många tankar i frågan eller är tveksamma till 
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intervjusituationen kommer troligtvis inte att erbjuda sin medverkan som 

respondent. 

De respondenter som kom att delta i studien var projektledare, projektmedarbetare 

eller egenföretagare med projektliknande arbetsförhållanden1. De arbetade med ett 

flertal olika typer av projekt som inkluderar produktutveckling, intern förändring 

och event. Majoriteten av respondenterna arbetade helt eller delvis distribuerat. 

Alla var kvinnor. 

2.4 Bortfall 

Studien hade inget bortfall. Alla respondenter som bokades för intervju valde att 

delta, två av intervjuerna ombokades för att bättre passa scheman och/eller på 

grund av sjukdom. Dessa genomfördes en vecka senare än planerat. 

2.5 Genomförande 

Rekrytering 

Initialt kontaktades grundarna till Work Flow. Med hjälp av dem skickades en 

efterlysning om respondenter ut via företagets kanaler på LinkedIn. I 

efterlysningen inkluderades studieledarens kontaktuppgifter. Dessutom gjorde 

studieledaren en kort presentation av studien under en Work Flow-dag där 

intresserade deltagare ombads att höra av sig.  

Efter etablerad kontakt skickades ett rekryteringsbrev med ytterligare information 

(se bilaga 2) till respondenten. Om personen fortfarande var intresserad av att 

delta och ansågs uppfylla inklusionskriterierna avtalades tid för intervju. 

Intervjuer 

Forskningsdata samlades in under sju kvalitativa intervjuer som genomfördes 

under fyra veckor hösten 2018. Intervjuerna hade en snittid på 53 minuter, med 

variation mellan 45 och 60 minuter.  

För sex respondenter genomfördes intervjuerna genom personliga möten på 

hennes arbetsplats, hem eller på en plats som intervjuaren tillhandahöll. För att 

säkerställa en ostörd miljö och bästa möjliga ljudupptagning på inspelningarna 

undveks möten på allmänna platser. En intervju genomfördes via Zoommöte 

eftersom det inte fanns möjlighet att träffas personligen. Både intervjuare och 

respondent hade lång erfarenhet av möten och samtal via detta mötesmedie och 

det bedömdes inte påverka intervjun. Förutom mötesformen följde denna intervju 

samma struktur som övriga sex intervjuer.  

                                                           
1 Projektliknande förhållanden innebär att arbetet företrädesvis genomförs i projektform. Dessa 
personer har tidigare arbetat som projektledare, men sedan valt en annan riktning. Detta togs i 
beaktande, men nuvarande arbetsformer bedömdes uppfylla kriterierna för att delta i studien. 



 

 7 

Innan intervjun inleddes hade ofta en mail/SMS/LinkedIn-kommunikation skett 

för att bekräfta tid och dag. När mötet sedan skedde småpratade deltagarna på väg 

till intervjun, fika erbjöds/hämtades och en avslappnad stämning uppnåddes. 

Som inledning till intervjun upprepades förutsättningarna för studien (se bilaga 1) 

från rekryteringsbrevet och respondenten bekräftade att hon tagit del av 

informationen. Allt inkluderades i ljudinspelningen. Frågorna i intervjuguiden 

användes som utgångspunkt för samtalet och ordningen anpassades för att få ett 

smidigt flöde i intervjun. I flera fall adresserade respondenten själv flera ämnen 

redan innan frågan kunde ställas. Uppföljningsfrågor ställdes då i samband med 

detta. Frågan togs inte upp på nytt då den bedömdes besvarad och en upprepning 

riskerade att  försämra samtalets kvalitet.  

Efter att intervjun avslutats och inspelningen stoppats småpratade intervjuare och 

respondent medan material packades ihop och de gick mot utgången. Intervjuaren 

observerade att respondenten verkade bekväm med situationen. 

2.6 Databearbetning 

Databearbetningen genomfördes som en induktiv semantisk tematisk analys 

(Braun & Clarke 2006).  

Databearbetningen följde Braun och Clarkes (2006, s. 87) sex faser för tematisk 

analys. Intervjuerna transkriberades senast en vecka efter intervjutillfället. Även 

om tematisk analys inte kräver lika detaljerad återgivning som andra analysformer 

krävs en ordagrann återgivning av alla verbala yttranden (Braun & Clarke 2006). 

Detta inkluderar ickeverbala ljud och vissa rörelser. Transkriberingen följde 

riktlinjerna för ordagranna återgivningar medan visst mått av litterär stil 

införlivades i de citat som sedan förmedlades i resultat och diskussion (Kvale 

1997). Detta förmedlar meningen med berättelsen utan att läsaren hindras av 

skillnaderna i retorisk form mellan tal- och skriftspråk.  

Analys 

Den initiala analysen påbörjades redan under intervju och efterföljande 

transkribering. Potentiella koder antecknades löpande i ett separat dokument. 

Enligt Braun och Clarkes (2006) rekommendationer lades stor vikt vid att bekanta 

sig med studiens data. Detta gjordes främst under transkriberingsfasen men 

inkluderade även en grundlig genomläsning av allt material efter att alla intervjuer 

transkriberats. Alla intervjuer (nu i transkriberad form) skrevs ut för att underlätta 

initiala noteringar. Under denna genomläsning antecknades tankar och idéer som 

sammanställdes till en kodguide med namn och beskrivning av koden (se bilaga 

3). Därefter inleddes kodningen som utfördes som kommentarer i Word-format. 

Vissa citat kopplades i detta läge till flera koder. Koder, citat och referens till text 

och respondent överfördes sedan till en excelfil. 

Teman baserades på att ett antal av respondenterna berörde ämnet och/eller att det 

bedömdes relevant för studiens syfte och forskningsfrågor (se bilaga 4). Enligt 
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Braun och Clarke (2006) ger kvantitet genom att ett fenomen tas upp av flera 

respondenter en föraning om detta är vanligt förekommande. Dock kan ett 

fenomen som är mindre vanligt förekommande i forskningsdata ändå vara viktigt 

och behöver inte tyda på att det är ett marginellt fenomen.  

Slutligen grupperades kodorden i teman som bedömdes belysa olika aspekter av 

studiens forskningsfråga (se bilaga 4). Justering av denna gruppering och analys 

fortsatte under hela resultatbearbetningen inklusive framtagandet av resultattexten 

i detta dokument.  

2.7 Reliabilitet och validitet 

Under förberedelsefasen utformades öppna frågor som testades på kurskollegor 

och lärare för att inte vara ledande. Under intervjufasen sökte intervjuarens ibland 

respondentens bekräftelse av den tolkning som görs av den berättelse hon 

förmedlar. Uppföljningsfrågorna fokuserade på fördjupning och att driva 

respondentens historia framåt, men inte styra in på ämnen som respondenten själv 

inte initierat. Det innebär att repeterbarheten i stor del förutsätter samma 

respondenter och intervjuare med samma förförståelse av ämnet.  

Under transkriberingsfasen lades fokus på att genomföra transkriberingen inom 

fem dagar efter att intervjun genomfördes. Transkriberingen gjordes med ljudet på 

halvfart och sedan gå tillbaka och lyssna igen för att säkerställa att texten 

överensstämmer med det som hörs på inspelningen. Alla intervjuer 

transkriberades av samma person utifrån en kodningsguide.  

Verifieringen av studiens data baserades på Braun och Clarkes (2006) faser i 

tematisk analys som lägger stor vikt vid att ständigt gå tillbaka till huvudtexten så 

att analysen inte frångår grundintervjun och respondentens intention och mening.  

2.8 Etiska överväganden 

Studien baserades på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2018) och 

deras fyra huvudkrav för individskydd. 

Informationskravet och samtyckeskravet berördes direkt i rekryteringsbrevet och 

även under intervjun där respondenten informeras om undersökningens syfte, hur 

intervjumaterialet skulle användas samt att deltagandet var frivilligt och de när 

som helt hade rätt att avbryta sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet hanterades genom säker förvaring av uppgifter. Då studien 

potentiellt kunde beröra respondenternas arbetsförhållanden eller annat missnöje 

var det viktigt att eftersträva konfidentialitet. Eftersom rekryteringsbrevet inte 

förmedlades via arbetsgivaren var konfidentialiteten snarare kopplad till Work 

Flow och de personer som deltagit i workshops. Därför fanns direkta kontaktvägar 

till studieledaren. Då den första kontakten togs via organisationen Flow Workers 

var det viktigt att denna koppling inte skulle upplevas som tvingande för att tala 

positivt om fenomenet utan formuleras neutralt (se bilaga 2). Dessutom angavs 
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redan i transkriberingsfasen fingerade namn på respondenten och de personer, 

företag och orter hon nämnde vid namn under intervjun. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att forskningsmaterialet uteslutande användes 

till avsedd uppsats. Detta fick respondenterna information om både i 

rekryteringsbrevet (se bilaga 2) och inledningen av intervjun (se bilaga 1).  

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till vara att en av initiativtagarna till Work Flow 

hade släktband, kusin, med en person som arbetade med studien. Detta hanterades 

genom att ingen från Flow Workers fick någon insyn i studien eller möjlighet att 

påverka varken resultat eller val av respondenter. Släktbanden underlättade 

däremot kontaktfasen med organisationen.  

3 Resultat 

Nedan presenteras sex teman kopplade till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Varje tema inleds med en sammanfattande text, en essens, och beskrivs i 

efterföljande stycken mer ingående baserat på respondenternas beskrivning. 

• Tema 1 och 2 undersöker de förutsättningar i ordinarie arbetssituationen 

som gör att respondenterna söker sig till Work Flow. 

• Tema 3, 4 och 5 fokuserar på respondenternas upplevelse av Work Flow. 

• Tema 6 sammanför dessa erfarenheter och undersöker respondenternas 

tankar och upplevelser kring möjligheterna till Work Flow på den egna 

arbetsplatsen. 

3.1 Tema 1: Tillgänglig och mottaglig, försvårar den egna 

arbetsdagen 

Distraktioner i det ordinarie arbetet kan både bero på interna och externa 

källor. Den mest nämnda distraktionen är kollegor. Närvaron av kollegor 

som vill ställa frågor, att inte kunna blockera ut samtal de har med varandra 

eller i telefon är något som många respondenter diskuterar. För att hantera 

detta väljer de ibland att arbeta hemifrån. Även andra kontaktvägar som 

mail och telefon bryter upp det egna arbetet och de funderar över hur snabbt 

dessa behöver besvaras. Plötsliga förändringar i arbetet, familj och digitala 

kanaler är faktorer som också distraherar och som respondenterna inte kan 

styra över. 

Många av respondenterna är kunniga och väl insatta i sina respektive 

arbetsområden. Det innebär att teamkollegor ofta vänder sig till dem med olika 

typer av frågor. Detta kan vara frågor som både innefattas i det egna 

arbetsområdet ”en ganska stödjande funktion” och generella frågor för att de ses 

som duktiga kollegor ”dom chansar på att jag kan svaret”. Det innebär ett ansvar 

för att hjälpa andra men även en bekräftelse att vara den kollegorna vänder sig 



 

 10 

till.. Detta i sin tur leder till att respondenterna kanske måste räkna med att få 

mindre eget arbete genomfört eller att vissa planerade arbetsuppgifter får skjutas 

upp till en annan dag ”det blir mycket avbrott av frågor och samtal”. Det 

respondenterna söker är att få en balans i NÄR kollegorna kan knacka på axeln 

”kunna sitta i lugn och ro utan att det dyker upp nya frågor”. Vissa 

arbetsmoment kräver att de behöver hålla en tanke under en längre tid och inte bli 

avbruten mitt i ”JAG måste ju också få möjlighet att kunna få fokusera”. Det 

behöver inte betyda att uppgifterna tar lång tid, men att det är viktigt att inte bli 

avbruten vid fel tillfälle ”visa respekt och inte bara knacka på eller gå och ställa 

sig i dörröppningen”.      

Kollegorna påverkar respondenten även när de inte vänder sig till henne 

personligen ”en massa surr hela tiden telefoner som ringer, nån som pratar”. 

Detta beror på att de reagerar på vad som sägs ”jag dras lätt in i samtal när jag 

hör någon säga något lite intressant”. Att överhöra kollegors samtal beskrivs som 

mycket mer distraherande än att sitta på t. ex. ett café ”det är ju bra utifrån att 

man får överhöra vad som händer och sådär, men när man sitter och ska göra nåt 

fokuserat så är det ju skitdåligt”. 

Störmomenten från kollegor gör att respondenterna hittar andra lösningar för att få 

saker gjorda. ”jag lämnar jobblokalen”. Några av respondenterna har tillgång till 

egna kontor och väljer då att stänga dörren, men alla har inte den möjligheten. De 

som sitter i öppna kontorslandskap har ofta tillgång till avskilda utrymmen men 

upplever att företag ofta underestimerar behovet av dessa ”över lag finns för få 

såna utrymmen”. Ett alternativ blir då att jobba hemifrån ”då är det ju mycket 

lättare för då har jag inte kollegor som knackar mig på ryggen”.  

Även för de respondenter som arbetar helt ensamma kan kollegor vara ett 

distraktionsmoment, frånvaron kan också upplevas besvärlig. ”Det är ju klart jag 

är ju en liten ö här liksom” säger en av respondenterna och syftar på att övriga 

företaget finns i en annan del av Sverige. Att söka sig till olika sammanhang och 

nätverk är något flera av respondenterna beskriver som alternativ till gemenskap 

på arbetsplatsen. Detta kan vara ett kort samtal i fikapausen på ett kontorshotell 

”även om det är folk man inte känner så är det skönt”, med kunder ”det är ju dom 

som jag har den mesta kontakten med” eller en mentor. Externa nätverk kan vara 

både energigivande och tröttande. Flera respondenter har tydliga strategier kring 

vilka nätverk de väljer att ingå i ”jag väljer med omsorg”. Andra startar egna 

nätverk på fritiden ”på hemmabasis med vänner och bekanta”. Ett exempel på 

externt nätverk som respondenterna sökt sig till är Work Flow ”då vet du vi delar 

samma bild av vad som är viktigt”. Känslan de söker är gemenskap ”jag får ett 

sammanhang”. 

E-post och mobiltelefonsamtal når fram även om respondenten har möjlighet att 

stänga dörren ”man har HELA tiden sin telefon och mail som pockar på”, de 

byter fokus ”det ploppar upp nånting där, nån ringer”. Vissa ser detta som ett 

stressmoment och har valt stänga av alla signaler ”jag klarar inte av några 
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aviseringar” medan andra ändå vill vara tillgänglig för kunder. Flera respondenter 

har börjat reflektera över sina reaktioner och funderar på hur snabbt ett mail måste 

läsas eller ett telefonsamtal besvaras ”Är mail NÅGONSIN akut eller ringer man 

då?”. Sociala kanaler som LinkedIn, Instagram och Facebook beskrivs mer som 

distraktioner om respondenten är omotiverad och ofokuserad. ”det lockar mig lite 

FÖR mycket. Jag inser att jag scrollat och inte kommit vidare”. Dessa är ofta inte 

direkta arbetsverktyg där man ständigt behöver vara tillgänglig utan mer en 

mental distraktion ”som pockar på hela tiden”. 

3.2 Tema 2: Behov av styrning och bekräftelse i en fri arbetsroll 

Respondenterna förmedlar en känsla av att vara unik, sticka ut från resten 

av företaget endera genom att ha ovanliga arbetsuppgifter, en ovanlig 

arbetsplats eller vara egenföretagare. Alla har fria arbetsroller med mycket 

ansvar. Hur stor insikt ledning och kollegor har i deras vardag varierar och 

det innebär att respondenten inte alltid får det stöd hon behöver. En 

företagsledning som inte förmedlar tydliga mål eller inte förmår inkludera 

respondentens unika roll i organisationen skapar osäkerhet och behovet av 

styrning och framför allt bekräftelse från ledningen blir tydlig. 

Känslan för stöd och förståelse inom det egna företaget varierar. Vissa 

respondenter beskriver delaktighet i organisationen medan andra uttrycker en 

känsla av att det saknas förståelse och insikt i den egna arbetssituationen. Detta 

gäller t.ex. känslan av tydlighet från ledningen ”vårt bolag är det ganska 

ouppstyrt”. Behovet av tydliga målformuleringar från ledningen är tydligt ”det 

finns ju nånting utifrån att sätta ett mål, sätter man ett alldeles för lågt mål då blir 

ju folk omotiverade av det […]sätter du ett alldeles för högt mål, då dödar man ju 

motivationen också”. Det är svårt att sätta upp egna mål för den som inte har 

tydliga företagsmål att basera dem på. En annan aspekt handlar om hur väl 

utvecklad organisationen är för att inkludera respondentens roll så hon inte ska 

känna sig bortglömd eller förbisedd ”dom är ovana vid att ha någon som inte 

överhör allting som sägs” och att det är upp till respondenten att påpeka saken 

”jag jobbar förebyggande för att inte glömmas bort”. Flera respondenter 

beskriver avsaknaden av ett givet sammanhang där mycket ansvar för gemenskap 

ligger hos respondenten själv ”det lätt att fastna i sin egen bubbla om det kan 

hända saker och så är jag inte ens medveten om att dom händer”. 

Respondenterna beskriver sin arbetssituation och sina vardagliga arbetsuppgifter 

som fria. De styr till stor del sina dagar själv ”väldigt fritt och att alla ska forma 

sina egna roller”. Det medför även en viss osäkerhet för att prioritera rätt ”en 

liten stress att gör jag rätt saker nu?”, att känna att hela ansvaret vilar på mina 

egna axlar och en oro för att ställas till svars ”därför är det viktigt att det inte 

bara är mitt namn som står på kontraktet”. Friheten upplevs både motiverande 

och frustrerande ” då blir ju min arbetsprestation lidande”.  Frustrationen är 

tydligast i rena projektorganisationer där respondenten beskriver beroende av 

andra roller och ledarskap ”får man ingen stöttning måste man chansa lite, för att 
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det överhuvudtaget ska bli något”, när de märker strukturella brister ”inte har 

tänkt fullt ut från början”, i en möteskultur som upplevs improduktiv, eller i 

trögheten i systemet som upplevs sätta käppar i hjulen  ”det är segt på en 

myndighet”. 

3.3 Tema 3: Känsla av inre bekräftelse, kontroll och progress 

Den struktur och känsla av progress i de egna arbetsuppgifterna som Work 

Flow medför är något som respondenterna talar varmt om. Det ger inre 

bekräftelse genom att synliggöra det arbete som genomförts under dagen. 

Work Flow gör det möjligt att komma vidare, få tråkiga saker gjorda och 

uppleva endorfinkicken av att checka av uppgifter från en lista. En form av 

inre bekräftelse som gör det möjligt att se vad man åstadkommit under 

dagen och känna sig nöjd med sin prestation. Bara att skapa själva listan 

skapar ett lugn. En trygghet i att inte riskerar att glömma något, att det 

oformliga som snurrar i huvudet tar form på ett papper och känns mer 

hanterlig ger kontroll över situationen. 

Trots att majoriteten arbetar enligt projektplaner och har övergripande mål för året 

söker de kortare processer och kontroll över den egna arbetssituationen ”som man 

kan fokusera på för att få det att rulla”. Behovet av kontroll är på detaljnivå, 

saker som måste göras och inte får falla mellan stolarna ”det är ju är en massa 

puckar som man kan tappa”. Detta göra att flera av respondenterna tycker det är 

svårt att se vad de faktiskt åstadkommit under en dag. Det blir lätt att fastna i det 

som inte hanns med ”då kommer man bara känna sig misslyckad i slutet av 

dagen” men listorna råder bot på detta. Målet med listorna är att inte ha tusen 

andra saker som snurrar i huvudet och kunna fokusera på det du sysslar med för 

stunden. Genom att checka av på listan får respondenterna en bekräftelse på att 

saker blir gjorda och upplever progress i arbetet ”bekräftelse på att man faktiskt… 

gör någonting”. Detta ger en överväldigande mängd lyckokänslor ”bekräftelsen 

och känslan: YES! Skönt! Härligt! liksom klappa på axeln duktigt jag är!”. 

Känslan gör att även tråkiga uppgifter upplevs som något positivt eftersom de kan 

checkas av. Uppdelningen i arbetspass där de fokuserar på en sak i taget gör att 

det blir tydligare vad de lagt sin tid på under dagen ”ett bevis, ett kvitto på det 

HÄR har jag gjort idag”. Även om en uppgift inte är helt slutförd är det lättare att 

vara positiv till sin arbetsinsats så den inre kritikern kan tystas ”inse att man 

faktiskt duger… trots allt”.  

Att skriva en att-göra-lista och sedan jobba enligt den kan verka enkelt. Men 

känslan respondenterna beskriver är desto större. Innehållet är både privata 

uppgifter, personer att kontakta eller att fokuserat kontrollera sin mail. Listan blir 

mycket mer än en lapp med ord. Det handlar om eftertanke i arbetet ”komma i rätt 

stämning” och hantera stress ”när man känner sig splittrad och har lite för 

mycket”. Listorna gör att de inte kastar sig över första bästa uppgift utan funderar 

på vad de vill uppnå med dagen ”lite mental förberedning”. Vissa saker som 

känns stora i tanken ser mer hanterbara ut nedskrivna ”det blir lite mer greppbart 
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än en massa tankar som snurrar i huvudet”. Det blir möjligt att hitta synergier 

”vissa saker går hand i hand som man kan lösa och slå ihop”. Respondenterna 

beskriver även känslan i att samla sina tankar på papper. Genomgående är lättnad 

och känslan att ha kontroll ”tömma huvudet på allt som ligger där och gror”. De 

tycker det är skönt att veta att uppgifterna inte kommer försvinna för att en annan 

tanke dök upp ”OTROLIGT skönt! För det är ju så mycket det där måste jag ju 

komma ihåg”.  

Känslan då respondenterna beskriver fokuset, flowet, är mycket positivt ”då är 

jag bara ett med det jag ska göra”. Respondenterna upplever att listorna tillför en 

effektivitet i arbetet. En respondent berättar att hon även använder listorna som en 

temperaturmätare för sig själv. Är det lite på listan är det lugnt ”jag har koll på 

läget”, är det en lång lista är det viktigt att fundera på varför och lägga upp en 

plan. Dessutom beskriver respondenterna arbetsro ”skönt för själen” och en 

möjlighet att slappna av på fritiden ”då kan jag släppa det! Och det är därför 

helgerna har blivit bättre, jag tänker sällan på jobb nu”. Flera respondenter 

nämner att de gått in i väggen och att de tror att frånvaron av struktur var en 

bidragande orsak som man nu lärt sig hantera. 

3.4 Tema 4: Struktur i att göra det viktigaste och prioritera 

I en händelsestyrd verksamhet sker ibland förändringar som är så högt 

prioriterade att respondenterna måste släppa allt. Av naturliga skäl faller då 

all övrig planering. De söker verktyg för att hantera detta genom en bättre 

struktur på sitt vanliga arbete. Genom att arbeta i 25-minutersintervaller 

skapas en tidsmedvetenhet som gör det möjligt att prioritera arbetsuppgifter. 

Känns det realistiskt att släppa allt för att ett vanligt mail plingar in? 

Respondenterna börjar strukturera sina arbetsuppgifter med ökande 

erfarenhet av hur lång tid varje arbetsuppgift tar. Detta gör det lättare att 

prioritera arbetsuppgifter och tid. 

Flera respondenter beskriver att de ibland måste göra ”brandutryckningar” ”något 

kastas om fullständigt” för oförutsedda händelser som innebär att alla planer för 

dagen sätts på paus ”då får man göra om prioriteringarna”. Men med en tydlig 

struktur i övrigt kan detta pareras och förhoppningsvis hanteras bättre ”det går 

liksom inte att skynda på ändå mer bara för att det är bråttom”. Att arbeta i 25-

minutersintervaller med fokus på en uppgift i taget skapar en medvetenhet om hur 

lång tid olika uppgifter tar ”man tar på sig en massa uppgifter och tänker det är 

snabbt gjort och så har man INGEN ANING om vad det tar i tid!”. Detta gör att 

respondenterna inser att allting faktiskt tar tid och att de kan få mycket gjort så 

länge ingen avbryter. När respondenten ser allt i en lista och inser att vare punkt 

på listan tar en viss tid så kommer även frågan: om jag inte hinner allt idag – vad 

behöver jag prioritera? Vad är viktigast och hur använder jag min tid. 

Tidsmedvetenheten är något vissa respondenter har med sig sedan länge. Andra 

ser fördelarna med att tidsätta och planera schemat. Uppgifter som görs varje dag 

är enklare att tidsätta ”för att jag har gjort det. Flera, flera gånger” medan nya 
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uppgifter kan vara desto svårare. Detta innebär gissningar och att lära sig av 

erfarenhet ”jag försöker tänka mig in i ungefär hur mycket tid det kan ta. Och så 

dubblera det. Det brukar bli ganska bra”. 

Många av respondenterna har börjat begränsa hur och när de kollar sin mail eller 

svarar i telefonen. Det viktiga är att respondenten ser en mening i uppgifterna som 

prioriteras ”det här ger mig någonting”. Det kan vara långsiktiga planer eller att 

hantera de kortsiktiga med en annan inställning ”snabba puckar är inte beroende 

om jag är där. Dom kommer att komma ändå”. Finns något högre prioriterat blir 

det lättare att säga nej ”det är inte liv och död vi jobbar med”. Den kritiska 

prioriteringen gör att vissa uppgifter kan lämnas vidare och det är möjligt att göra 

ännu tydligare planer ”veckolista, för varje dag tar jag fram dom tre viktigaste 

sakerna”. Flera respondenter har insett att många av kraven för tillgänglighet 

fanns hos dom själva och inte hos kollegor och organisation ”man var så himla 

tillgänglig och inte är det längre. Det är ingen som tänker på det”. Men för 

respondenten gör det skillnad att inte ständigt vara tillgänglig för kollegor ”jag 

försöker tänka det som är viktigast först!”. Prioriteringarna skapar ett lugn hos 

respondenten ”det frigör ju ganska mycket tid i agendan” och känsla av kontroll 

”få makt över sin egen tid”. 

Flera respondenter berättar att de gick till Work Flow med frågan ”hur ska jag 

prioritera? Vad ska jag göra?” och hur ska jag tänka när det är många bollar i 

luften. En respondent i en utpräglad projektorganisation sade att ”det mesta ligger 

i prioriteringsordning så att det är givet vad man behöver göra först”. Trots detta 

var anledningen att hon sökte sig till Work Flow att prioritera. Flera respondenter 

lyfter frågan om prioriteringar till en högre nivå. Att hitta en meningsfullhet i sitt 

arbete ”jag älskade det jag gjorde, men jag såg inte längre något högre syfte med 

det”. De berättar om att få drömjobbet, men sedan inse att detta inte längre är det 

jag vill. De söker något mer meningsfullt ”känna att jag gör SKILLNAD”.  

3.5 Tema 5: Effekten av aktiva pauser 

Respondenterna beskriver de aktiva pauserna som den största behållningen 

med Work Flow. Hittills har de beskrivit vikten av att kunna jobba 

fokuserat, men för att kunna göra det krävs återhämtning. En vanlig dag 

beskriver en respondent som ”väldigt mycket aktivitet och i princip ingen 

återhämtning”. Minipauser på 5 minuter där de inte bara byter arbetsuppgift 

utan skiftar fokus bort från datorn, rör sig och skapar ny energi upplevs 

tillföra mycket i arbetsdagen.  

”Du sitter och sitter och sitter och sitter. Och din hjärna behöver vila”. Aktiva 

pauser med jämna mellanrum beskrivs av flera respondenter som den största 

behållningen från dagen ”det som var helt nytt som jag jobbat dåligt med”. Utan 

pauser är det svårt att hålla sig fokuserad ”helt plötsligt så märker jag att jag 

sitter där på LinkedIn och scrollar”. Som en balans till att jobba fokuserat med en 

sak i taget så vill de att avbrotten ska vara givande. Det räcker inte med att byta 
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arbetsuppgift ”då läser jag lite mail! det ger inte så mycket mer energi” utan 

faktiskt tänka på något helt annat, GÖRA något helt annat i några minuter för att 

få ny energi ”för att hålla sig alert”.  

Att få ljus och en promenad på lunchen är något som flera respondenter tycker är 

viktigt för att ladda energi och reflektera ”många pusselbitar faller på plats”. De 

beskriver Work Flows fokus på aktiva pauser med rörelser ”sätta igång 

blodcirkulationen” eller promenadmöten ”walk and talk för att få röra sig och bli 

mer effektiv på sina möten”. Reaktionerna är positiva ”det har ju jättebra effekt”. 

I vardagen implementeras detta genom genomtänkta strategier ”gå visst antal steg 

eller slå fingertopparna lite i hårbotten, vakna till”. En respondent beskriver en 

funktion som normaliserat oväntade rörelser på arbetsplatsen ”det kommer upp en 

animerad gubbe som knackar på rutan att nu är det tid! […] Så ibland så reser 

sig folk bara ja, nu är det min tur”. 

3.6 Tema 6: Work Flow på arbetsplatsen 

När respondenterna skulle beskriva känslan av Work Flow var gensvaret 

enhälligt. En känsla av lättnad men framför allt inspiration och vilja att ta 

arbetssättet vidare både för sig själv och för företaget. Arbetsmetoden 

upplevs mer passande för uppgifter kopplade till administration och 

rutinarbete där de beskriver en glädje och effektivitet i uppgifter som 

upplevs monotona och tråkiga. Det är svårt att skapa nya rutiner men 

respondenterna ser framför sig en struktur och tydlighet som alla skulle ha 

nytta av, både produktions-, resultat- och arbetsmiljömässigt. 

Respondenterna beskriver sina känslor efter en dag på Work Flow som 

avslappnad med ett huvud som fortfarande är tomt, inspirerad ”glad för att jag 

hade fått saker gjorda och träffat jättehärliga människor” och stärkt ”ny luft i 

lungorna” med ny energi eftersom arbetssättet tillfört något mer i vardagen 

arbetet blev ”mycket mer lustfyllt”. En respondent beskriver att hon först var lite 

tveksam ”lite flummigt”, men övertygad då hon gick hem. Mycket beror på de 

strukturerade förutsättningarna under arbetspassen som gör det möjligt för många 

personer att jobba fokuserat tillsammans ”det ska vara tyst. Om ni ska prata får ni 

gå ut”. Detta tillförskrivs inte bara arbetssättet utan även lokalerna, personerna, 

ledarna och att få en paus från verkligheten ”även om det bara var en dag känns 

det som avbrottet var längre”. De som redan arbetar enligt liknande metoder 

upplevde storheten av att arbeta i grupp ”inte bara JAG upplever den goda 

effekten, det ger effekt i hela jäkla gruppen!”. Flera av respondenterna beskriver 

att de vill gå fler gånger ”Även om jag har hört det så tyckte jag att det var väldigt 

härlig dag. Jag kommer att åka igen” och ser möjligheter att kunna få ut mer. 

Ingen av respondenterna vill jobba uteslutande enligt metoden ”inte VARJE dag 

kanske, men MINST en gång i veckan”. De ser den mer som ett komplement i 

vardagen än total omställning. Orsaken är att den passar bättre för arbetsuppgifter 

där man behöver hitta en egen struktur. Arbetsuppgifter där det är lätt att bli 
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distraherad eftersom de upplevs som tråkiga, enformiga eller känner motstånd till 

att ta sig an ”så att man inte hoppar iväg och gör något HELT annat än det man 

tänkt för att det kom ett mail eller för att nån ringde eller ja, det var tråkigt”. Det 

kan också vara uppgifter där det är extra viktigt att inte bli störd eftersom de 

kräver att läsa in sig på något nytt eller där det är viktigt att allt blir helt rätt ”då 

blir det att jag tappar och så kom inte den där filen med som var så viktig”. 

Flera respondenter har ambitionen att införliva kunskaperna i sin vardag och vissa 

har skapat en rutin ”det är dagar när jag missar det men oftast” medan andra har 

ambitionen eftersom de ser nyttan i arbetssättet. De berättar om svårigheten i att 

bryta mönster och skapa nya vanor. Ambitionen att jobba fokuserat kan störas av 

inställning ”KANSKE måste avbryta för att någon ringer” eller den egna 

stressnivån ”ibland för stressad, vilket är helt sjukt!”. Detta gäller både det 

fokuserade arbetssättet och de aktiva pauserna ”jag skulle vilja få det till att bli en 

rutin”. Respondenterna känner sig inte alltid bekväma ”sitter jag på Espresso 

House så står jag ju inte där och… bankar på mig själv”. Här kommer 

miniföreläsningarna som ett stöd ”om jag VET att hjärnan funkar på det här 

sättet. Argument tror jag ökar motivationen”. Men det påverkas även av övriga 

organisationens arbetssätt. 

Flera respondenter berättar att kollegor reagerade när de kom tillbaka till jobbet 

efter Work Flow ”Åh vad har du gjort? fick jag höra utav kollegor” och de har 

alla en önskan att förmedla kunskapen vidare. Sex av respondenterna tar spontant 

upp sin önskan att ta ut metoden i den egna projektorganisationen. De framhåller 

behovet för av bättre struktur på arbetsplatserna ”förhållningsregler när man 

sitter i ett öppet landskap”, ”respektera arbetstiden och vissa tider på dagen då 

HAR man tyst”. Respondenterna ser att kollegorna skulle ha nytta av arbetssättet 

men även att det skulle kunna leda till insyn och förståelse för varandras arbete, 

det blir transparens och öppenhet, synergier ”stöter man på bekymmer blir ju 

kollegorna MEDVETNA att det inte GÅR och VARFÖR och antingen dom kan ha 

lösningen eller så ser man det som ett större problem, det kommer upp till ytan”. 

Arbetssättet beskrivs som en väg till att må bättre, uppnå bättre resultat och skapa 

bättre arbetsmiljö ”ett hälsoperspektiv, arbetsmiljöperspektiv och i slutändan ett 

resultatperspektiv, det finns faktiskt någonting med ordentlig substans”. 

Avslutningsvis beskriver några respondenter att det engagemang som skulle 

krävas från företagsledningen ”att man verkligen jobbar aktivt med det”, ”man 

får hitta ambassadörer”. De beskriver en vision och ser längre än bara till 

individen  

På arbetsplatser då du styr din tid så tycker jag verkligen att man ska 

utbilda personalen i det här! Använda sig av det som ett sätt att jobba på, 

tänka på. Att man får prova det! De det skulle många arbetslag, många 

personalstyrkor må bra av. 



 

 17 

4 Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka varför projektmedarbetare söker sig till Work 

Flow samt hur de upplevde erfarenheten och arbetet efter att ha provat på det 

strukturerade arbetssättet. Analysen resulterade i sex teman som till viss del 

byggde vidare på varandra. 

Diskussionen delas i tre delar som anknyter till ett antal teman som diskuteras 

både kopplat till the Progress Principle och tidigare studier. Varje sektion inleds 

med en kort sammanfattning av berörda teman. Därefter följer en övergripande 

diskussion av generella fynd. Slutligen presenteras slutsats, begränsningar och 

förslag på vidare forskning 

4.1 Orsaker till varför projektmedarbetare söker sig till Work Flow 

Sammanfattning: Resultatets två inledande teman diskuterar det faktum att 

tillgänglighet försvårar den egna arbetsdagen och respondenternas behov av 

ledarskap och bekräftelse i en fri arbetsroll. Fokus läggs på tillgänglighet för 

projektkollegor och kunder vilket leder till att respondenten blir avbruten i sitt 

eget arbete. Ett annat distraktionsmoment är kollegornas samtal och ljud i 

bakgrunden, samt mail, telefonsamtal och andra digitala kanaler som pockar på 

uppmärksamheten. En annan aspekt i frågan kopplades till respondenternas fria 

roller och att det för med sig både ansvar och osäkerhet och den brist på insikt 

från ledning och avsaknad av en given gemenskap som respondenterna beskriver.  

Känslan av att alltid vara tillgänglig är ur synvinkeln av the Progress Principle 

(Amabile & Kramer 2011, 2012) ett dubbeleggat svärd. Respondenterna får en 

känsla av respekt och kamratskap som lyfter den egna arbetsdagen, samtidigt som 

känslan av progress försämras när de blir störda av kollegor och därmed inte får så 

många arbetsuppgifter gjorda som de planerat för dagen. Frustrationen av att  

projektkollegor tycker det är okej att avbryta och ställa en fråga eller prata med 

andra utan en tanke på att det kan störa ställs mot behovet och glädjen in att kunna 

hjälpa sina kollegor. Att störas i sitt arbete skapar en försämrad känsla av progress 

där tema 1 och 2 beskriver varför respondenterna söker sig till Work Flow. Detta 

kan kopplas till Gobbo och Vaccaris (2008) fynd där projektledare bör fokusera 

på att skydda projektteamet från distraktioner, skapa en effektiv administration 

som både frigör tid och kan checkas av och samtidigt erbjuda hjälp och stöd. En 

tydlig anledning till detta är människans oförmåga till multitasking (Ghaffari & 

Emsley 2016; Pashler 1994).  

Att inte ha någon fast plats är även det ett möjligt problem i vardagen som 

försvårar känslan av progress (Amabile & Kramer 2011, 2012) eftersom 

respondenterna inte har samma givna kamratskap på arbetsplatsen. De har i stället 

löst det potentiella problemet genom att skapa sina egna gemenskaper och knyta 

till sig personer att luta sig mot för känslomässigt stöd, detta fann även Collins et 

al. (2016). För alla respondenter verkar det externa nätverket som Flow Workers 

erbjuder vara ett positivt tillskott till arbetsdagen. 
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Respondenterna beskriver ett behov av tydligare struktur i vardagen men tog 

sällan upp vad deras ledning gör för att underlätta arbetsdagen. Att beskriva 

företagsledningen som ”ouppstyrd” är en indikation på att företagsstrukturen inte 

upplevs tillräckligt stödjande, det som Amabile och Kramer (2011, 2012) kallar 

för en inhibitor. Detsamma gäller för de personer som tog upp frånvaron av, eller 

mycket låga mål för företaget, att ibland känna sig bortglömd och osäkerhet i 

prioriteringar och förtroende på grund av otydlig ledning. Detta är en indikation 

på att organisations- och projektledare inte är medvetna om hur goda 

förutsättningar för progress genom tydliga meningsfulla mål, stöttning och 

kamratskap hos projektteamet skulle skapa bättre förutsättningar för både 

projektledare och team. Detta går i linje med de fynd Amabile och Kramer (2012) 

beskriver av att ledare sällan eller aldrig värderar progress som en av sina 

viktigaste uppgifter och i stället fokuserar på symptom som interpersonella 

konflikter och att läsa tankar för att fylla presumtiva behov.  Ett förändrat fokus 

från ledningshåll skulle kunna göra det möjligt för respondenterna och deras 

teamkollegor att uppleva boosten av ett uppåtgående Inner Work Life varje dag 

och inte bara vid dagar med Work Flow. Med tydligare förutsättningar kan man 

med hjälp av Work Flow bygga vidare på de förutsättningar som Amabile och 

Kramer (2011, 2012) observerade när de formulerade the Progress Principle. 

Enligt Amabile och Kramer (ibid.) skulle ett sådant fokus kunna leda till bättre 

prestation, motivation och kreativitet i en positiv uppåtgående spiral genom 

Progress Loop. Detta innebär goda förutsättningar för ett bra resultat och ett 

välfungerande team eftersom det ger ökade förutsättningar att se mer positivt på 

både sina kollegor, sitt företag och sitt eget arbete (ibid.). 

4.2 Varför arbetssättet upplevs fungera 

Sammanfattning: Tema 2, 3 och 4 beskriver känslan av inre bekräftelse, kontroll 

och progress som respondenterna får av Work Flow. De beskriver lättnaden när 

att-göra-listor på papper i stället för i huvudet, känslan av progress när uppgifter 

avslutas, behovet att prioritera och hur Work Flow skapar en tidsmedvetenhet och 

uppmärksammar behovet av aktiva pauser. Work Flow upplevs passa bäst för 

administrativa sysslor och begränsade uppgifter där det är viktigt att hålla en 

tankegång under en längre tid utan att bli störd.  

Work Flow gör det möjligt för respondenterna att skapa sin egen struktur i en 

projektorganisation som kanske mer fokuserar på långsiktiga mål men inte ger så 

många av de små dagliga ”vinster” som the Progress Principle menar är 

avgörande för Inner Work Life (Amabile & Kramer 2011, 2012). De framsteg 

som Amabile och Kramer (ibid.) beskriver som så små att de inte 

uppmärksammas av ledare, men som är den avgörande pusselbiten i känslan av 

vardagen. Work Flow sätter dessa på kartan och har skapat en struktur för att söka 

och understryka dessa steg. Work Flow beskrivs passa bäst för administrativa 

uppgifter och kanske är det där respondenterna känner mest behov av 

motivationen som kommer av att checka av uppgifter och känna progress. Det kan 
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även hänga samman med att deras uppgifter till stor del handlar om att underlätta 

för teamet. Dessa uppgifter är svåra att sätta fingret på i slutet av dagen vilket gör 

det svårt att se sitt bidrag. Med en lista eller ett mål på papper med dagens att-

göra-lista så blir både meningsfullheten i arbetet och progressen tydlig eftersom 

alla uppgifter finns svart på vitt och kan checkas av. Det fokuserade arbetet med 

en uppgift åt gången går dessutom i linje med Pashlers (1994) fynd kopplade till 

vår oförmåga till multitasking. De aktiva pauserna kan även de kopplas till 

progress i och med att respondenterna upplever rörelse och fokusförflyttning från 

arbetet som meningsfullt för att orka resten av dagen. Pauserna tolkas även de 

som en framåtrörelse och blir en aktivitet som genomförs, checkas av. Detta 

innebär att grunden i Work Flow går rakt på kärnan i the Progress Principle 

(Amabile & Kramer 2011, 2012) och skapar progress i vardagen och ett förbättrat 

Inner Work Life. När respondenterna beskriver de uppgifter som Work Flow 

passar bra för kan detta tolkas som ett sätt att vända negativa störningsmoment 

(ibid.) i vardagen till något positivt.  

En annan aspekt i the Progress Principle är att arbetsuppgifterna måste kännas 

meningsfulla (Amabile & Kramer 2011, 2012). Detta menar flera av 

respondenterna att Work Flow förtydligar när man får verktyg till att göra 

prioriteringar som medför ännu tydligare progress och fokus på meningsfullhet. 

Respondenterna beskriver de positiva känslor som tidsmedvetenhet och 

prioriteringar medför, de diskuterar även vikten av ett meningsfullt arbete och hur 

de börjat fundera över sina drivkrafter och till och med slutat på sitt drömjobb för 

att det inte längre känns meningsfullt. Detta kan jämföras med Amabile och 

Kramers beskrivning av meningsfullhet och deras fynd där Inner Work Life inte 

får samma boost om individen inte upplever arbetet som meningsfullt (ibid.). 

4.3 Viljan att förbättra sin egen organisation 

Sammanfattning: Det sista temat fokuserar på vilken nytta Work Flow ger i 

respondenternas vardag. De beskriver euforin efter Work Flow men även att de 

inte ser det som ett heltidsalternativ utan ett komplement i vardagen. De ser 

fördelar i form av ökad insikt, hänsyn, arbetsro och produktivitet för både team 

och projektorganisation om Work Flow implementerades, men att övergången 

skulle kräva en omställning både för både medarbetare och ledning. 

Work Flow i en projektorganisation har potential att skapa en uppåtgående spiral 

av positiva upplevelser (det Amabile och Kramer (2011, 2012) beskriver som the 

Progress Loop) och samtidigt göra så att målformuleringar och tidsmedvetenhet 

blir en del av vardagen. Eftersom projektorganisationer arbetar med 

målformulering och tidsplanering för hela projekt av varierande storlek och 

tidsperspektiv kan Work Flow erbjuda en grundning där man använder samma 

modell i vardagen. En aspekt som respondenterna tog upp kopplat till 

tidsestimering är att övning ger färdighet. Med daglig övning och en 

genomarbetad erfarenhet av både tidsestimering och målformulering flyttas dessa 

moment från en abstrakt till en reell nivå. Denna grundning har potential att 
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förbättra säkerheten och precisionen i projektplaneringsstadiet med indelning av 

arbetspaket, WBS, avgränsningar och uppskattning av resurs- och tidsåtgång 

(Jansson & Ljung 2004). Enligt tidigare forskning är komponenterna planering 

och kommunikation två av de stora orsakerna till misslyckade projekt (Pons & 

Haefele 2016). En förbättrad noggrannhet och genomarbetade, 

verklighetsbaserade tidsplaner och målformuleringar upplevs mer trovärdiga och 

skapar en positiv känsla för projektledare, företag och upplevd meningsfullhet i 

arbetet, aspekter som är centrala enligt Amabile och Kramer (2011, 2012) och 

även framkommer i tidigare studier av Pomodorometoden (Wang et al. 2010).  

Att formulera mål och utbyta erfarenheter med sina projektkollegor inför varje 

arbetspass i Work Flow skulle kunna förbättra kommunikationen och progressen 

för teamet. Att uttala sina mål för varje arbetspass för sina kollegor skulle både 

kunna skapa en bättre förståelse för olika projektmedlemmars arbetsuppgifter men 

även skapa en synergi där man kan hjälpa varandra och skapa ett förbättrat 

samarbete. Frågan är hur stort samarbetet egentligen är i ett team och om det finns 

större möjligheter att lyfta varandra och projektet om kommunikationen 

förbättras. Vikten av möten för prestation och samarbete är något som tidigare 

forskning understryker (Bosch-Sijtsema & Tell 2017; Collins et al. 2016). 

Respondenterna ser brister i sin organisation men trivs samtidigt med sina 

uppgifter och har ett driv som gör att de söker lösningar. En sådan lösning är 

Work Flow. Den förändringsönskan respondenterna ger uttryck för i det sista 

temat när de beskriver behovet av att Work Flow i projektorganisationen kan 

baserat på the Progress Principle tolkas som ett aktivt försök att förbättra för alla i 

projektorganisationen (Amabile & Kramer 2011, 2012). De ser potentialen att 

genom Work Flow skapa kamratskap, respekt, förtroende, uppmuntran och 

känslomässigt stöd inte bara med okända på en Work Flow dag utan med sina 

projektkollegor. Dessa fynd kan kopplas till studier där gemensamma pauser 

gjorde det möjligt att få hjälp av sina kollegor om man fastnat samt får insikt och 

respekt för varandras arbete (Wang et al. 2010).  

4.4 Övergripande analys 

Studiens första forskningsfråga handlar om varför projektmedarbetare söker sig 

till Work Flow. De anledningar som framträder är att respondenterna söker 

lösningar till behov som arbetsplatsen inte tillgodoser. Dessa behov är främst 

psykosociala och bygger på behov av tillhörighet och bekräftelse. Respondenterna 

trivs med sina arbetsuppgifter och är engagerade i sina arbeten men de 

psykosociala behoven är tillräckligt stora för att respondenterna ska välja att 

själva göra någonting åt problemet. De tar med sig sina vardagliga arbetsuppgifter 

till en annan omgivning för att få arbeta och fokusera på dem under mer 

fördelaktiga psykosociala förhållanden: med Work Flow. Respondenterna är 

klarsynta och driftiga nog att söka sin egen lösning. De ser dessa behov och vidtar 

åtgärder. Och de stannar inte vid att hitta en lösning för sig själva. Det är talande 

att sex av sju respondenter spontant lyfter fram sin önskan att förändra hela sin 
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organisation genom att lära ut Work Flow på sin egen- och arbetsplatser generellt. 

Det tyder på att Work Flow lyckas adressera och hantera några av de nackdelar 

som respondenterna ser på dagens arbetsplatser där ledningen tillgodoser 

instrumentella behov, men lämnar de psykosociala behoven otillfredsställda. 

Respondenterna fogar med stöd av Work Flow själva samman de tre 

grundförutsättningarna som enligt Ryan och Deci (2017) utgör grunden till 

motivation på arbetet genom att uppleva sin egen kompetens, en känsla av 

självbestämmande och ett externt forum för samhörighet under en dag. I 

överensstämmelse med Amabile och Kramers (2011, 2012) studier skulle 

projektteam med hjälp av WorkFlow både kunna åstadkomma bättre arbetsmiljö, 

nöjdare medarbetare och i förlängningen även ett bättre resultat. Precis som 

Amabile & Kramer (2011) menar är slutsatsen att om företagsledningen fokuserar 

mer på att underlätta för projekt att röra sig framåt och avlägsna hinder i arbetet 

skulle medarbetarnas känsla i slutet av dagen kunna vara lika upplyft som efter en 

dag på Work Flow. ”That is easily said, but for most managers it will require a 

new perspective and new behaviors” (ibid., s. 73). 

Men vilka nackdelar framträder då? Flera nackdelar är kopplade till den ökade 

kommunikationstäthet som Socialstyrelsen (2003) berört. Genom att vara 

tillgänglig öppnar man upp flödet av personliga kontakter och digitala kanaler 

som ständigt stjäl uppmärksamheten och försvårar fokuseringen på de uppgifter 

som är viktiga för att föra arbetet framåt. Multitasking är ett ord som fått stort 

genomslag, men som det blir allt svårare att se värdet av (Ghaffari & Emsley 

2016; Pashler 1994). Det ger goda förutsättningar för att känna sig splittrad och att 

lämna uppgifter påbörjade men inte avslutade. Detta angriper Work Flow och 

skapar struktur för. Det är tydligt att fokuseringen och känslan av progress fyller 

ett tydligt behov hos respondenterna. Euforin av att uppleva detta skapar starka 

känslor hos respondenterna vilket tyder på att behovet är mycket starkt. Att kunna 

checka av uppgifter och få den kick som känslan av progress ger blir som en drog 

som ger ökad energi och som man bara vill ha mer av. De andra nackdelar som 

respondenterna upplever är avsaknaden av den erkänsla och arbetsgemenskap som 

även Leiter och Maslach (1999) identifierat. Flera av respondenterna arbetar i 

team, men saknar ändå samarbetet. Frågan är hur stor del av projektteam som är 

en etikett och hur mycket samarbete och gemenskap som faktiskt finns i 

praktiken. Jobbar man sida vid sida snarare än tillsammans? Fokuserar 

teammedlemmar så mycket på sina egna uppgifter att arbetet görs i parallella spår 

snarare än genom att lyfta varandra och hjälpas åt? Fred (2018) menar att 

projektmetodiken kan användas för att förändra en organisation men även för att 

införa ordning, tydlighet och struktur i en organisation, men att det kräver ledare 

som behärskar konsten att överbrygga avståndet till linjeorganisationen. Denna 

egenskap är enligt Fred (ibid.) eftertraktad hos projektledare. Det är svårt att låta 

bli att ställa sig frågan om vilka höjder som skulle vara möjliga om alla resurser 

användes optimalt och tillsammans? Här måste även skillnaderna i arbetsmiljön 

och oron för öppna kontorslandskap beröras. Seddigh et al. (2014) fann att 
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personer som behöver hög koncentration i arbetet rapporterar mer distraktion i 

öppnare kontorslösningar och föredrar egna rum, vilket även respondenterna i 

denna studie framförde. Ambitionen med öppna kontorslösningar är tydliga i 

möjligheterna till samarbete och gemenskap, men fungerar det alltid så eller kan 

de slå fel i organisationer som inte är redo och har gjort arbetet med att bygga 

arbetsstrukturen så dessa fördelar utnyttjas och uppskattas? Risken verkar vara att 

den då skapar konflikter och distraktioner (Sundstrom et al. 1980) snarare än att 

underlätta arbetet. Vid Work Flow uppskattar respondenterna det öppna 

landskapet eftersom reglerna är tydliga och alla ”kollegor för en dag” respekterar 

övrigas behov av ostördhet.  

Resultaten i denna studie indikerar att Work Flow har potential att fungera för 

team som arbetar enligt klassisk projektledning. Ingen av respondenterna arbetade 

Agilt, men framförde tankar som överensstämde med de positiva resultat man fått 

i Agila arbetsgrupper (Gobbo & Vaccari 2008; Wang et al. 2010). Möjliga 

effekter skulle kunna vara en mer effektiv och engagerande hantering av 

generella, administrativa uppgifter som frigör mer tid för kreativitet, något som är 

extra viktigt i projekt där varje projektuppgift i viss mån är unik (Jansson & Ljung 

2004). Vikten av kreativitet är därför extra stor för just projekt och en 

förutsättning för kreativitet är stark inre motivation (ibid.). Dominiguez et al. 

(2016) fann att även högpresterande team upplever behov av ökad delaktighet i 

arbetsplaneringen, att stärka teammedarbetarna och att skapa belöningssystem. 

Detta är något som diskuterats ingående i denna studie och Work Flow kan via sin 

ökade tidsmedvetenhet förbättra kunskaperna och skapa delaktighet i 

arbetsplaneringen. Själva metoden har beskrivits stärkande för teammedarbetarna 

och med den ständiga progressen som ett belöningssystem och intern 

motivationsfaktor. Detta skulle enligt Deci och Ryan (2000) vara tillräcklig 

belöning, ett externt belöningssystem skulle då till och med riskera att vara 

kontraproduktivt. 

Den lättade och lätt euforiska känsla som respondenterna uttrycker när de 

beskriver upplevelsen av Work Flows listor, mål och checka av korrelerar med de 

copingstategier mot stress som flera studier funnit hos erfarna projektledare 

(Erhardsson & Lindell 2006; Aitken & Crawford 2007; Larsson 2018). Även om 

syftet i denna studie inte var att undersöka stress och copingstrategier är resultatet 

ändå tydligt. Work Flow ger en känsla av kontroll och progress i vardagen. 

Fördelen med metoden är att det är just en metod som kan läras ut på en dag men 

att den kräver förändring av individens rutiner för att fungera i längden. Oerfarna 

projektledare kan ta till sig rutinerna från början vilket är enklare än att ändra sina 

gamla invanda rutiner. De copingtrategier som tidigare forskning (ibid.) beskrivit 

kräver erfarenhet och att lära sig av sina misstag vilket tar tid att utveckla och är 

upp till individen.  
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4.5 Begränsningar 

Stor ansträngning lades vid att säkerställa konfidentialitet i studien. Dock valde 

några av respondenterna att meddela sitt intresse direkt i LinkedIn-inlägget, bad 

Work Flow-medarbetarna att förmedla kontakten eller lade ut information om att 

intervjun ägt rum på Instagramkonto. Detta var respondentens eget val och studien 

kommenterar inte vilka personer som faktiskt kom att medverka. 

Eftersom detta var första gången intervjuaren genomförde en kvalitativ studie 

utvecklades tekniken och förmågan efter varje intervju. Vissa misstag med 

enstaka ledande uppföljningsfrågor gjordes i ambitionen att driva samtalet framåt. 

Svaren på dessa frågor inkluderades inte i studiens resultat. 

Som tidigare beskrivits var studien begränsad till 7 kvinnliga respondenter. Dessa 

anmälde sig själva sitt deltagande och kan därför inte sägas utgöra en generell bild 

för alla projektmedarbetare, både på grund av antal och på grund av kön. Deras 

beskrivning av upplevelsen var dock väldigt enstämmig trots att bakgrund och 

projektorganisation var skilda. Detta kan tolkas som att upplevelserna skulle 

kunna generaliseras utanför studiegruppen.  

Då urvalet baserades på de Work Flow-deltagare som själva anmälde sig som 

deltagare kan detta ha gett en mer positiv syn på upplevelsen eftersom neutrala 

deltagare troligtvis inte engagerar sig i att anmäla sig som deltagare. En möjlighet 

vore att eventuella missnöjda deltagare skulle vilja göra sin röst hörd, men så var 

inte fallet i denna undersökning. 

Slutligen hade deltagarna aktivt sökt sig utanför den egna arbetsplatsen för att 

delta i Work Flow. Detta begränsar urvalet eftersom det inte inkluderar de 

projektmedarbetare som inte upplever behovet i sitt team eller på sin arbetsplats. 

Detta kan även ha orsaker i att respondenterna är driftiga personer som inte 

resignerat nöjer sig, men det tyder ändå på att urvalet är något begränsat. 

4.6 Slutsats 

Work Flow har potential att förbättra projektledares och projektgruppers vardag 

genom att ytterligare bryta ner arbetsuppgifter och skapa en tydligare känsla av 

framåtrörelse i projekten, en bättre tidsmedvetenhet både i vardagen och i 

planeringsfasen samt en bättre förståelse för andra teammedlemmars uppgifter. 

Med dessa förutsättningar finns möjligheter till en ökad motivation, arbetsglädje, 

kreativitet och produktivitet i teamet. Projektorganisationer behöver göra en större 

omställning och ledningen engagera sig i förändringen, men förutsättningarna 

visar möjligheter till en positiv förbättring för både individen och 

projektorganisationen. 
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4.7 Vidare forskning 

Ämnet är relativt outforskat och litteratursökningar visar på mycket begränsade 

tidigare studier. Det innebär att möjligheterna för vidare forskning är stora.  

Ett intressant alternativ är att ytterligare undersöka metodens positiva effekt 

genom att tillämpa Amabile och Kramers (2011, 2012) studieform med dagliga 

statusuppdateringar och dagboksanteckningar på team som arbetar enligt Work 

Flow. Detta skulle ytterligare undersöka om de positiva effekterna för arbetsmiljö, 

motivation och resultat som spekulerats om i slutet av denna studie skulle ha 

någon faktisk effekt i ett längre perspektiv.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om upplevelsen av Work Flow 

upplevs olika i Agila och klassiska projektteam och om blir olika. Kanske passar 

arbetsformen för någon av projektformerna och kan metoden anpassas för att 

förbättra effektivitet och motivation i vardagen.  

Undersökningens effekter skulle även vara intressant att göra med större grupper 

som inte själva sökt eventet, gärna i grupper som även inkluderar män, för att 

utröna generliserbarheten i denna studies resultat och därmed potentiella positiva 

effekter i en större skala.  

Ett annat möjligt område för fortsatta studier är att ur ett arbetsmiljöperspektiv 

undersöka den upplevda känslan av stress för projektmedlemmar som 

implementerat arbetsmetoden i sin vardag. Då arbetsrelaterad stress är en 

avgörande faktor till vår tids ökade sjukskrivningsnivåer är all ny kunskap i detta 

ämne en tillgång för samhälle, individ och företag.   
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Bilaga 2 – Rekryteringsbrev  

Var med i en studie om Work Flow! 

Jag heter Maria Wikström och går en masterutbildning i projektledning på 

Karlstads universitet. Nu är det dags för uppsatsen och jag vill jobba med Work 

Flow. 

Nu söker jag dig som jobbar i projekt. Som projektledare, projektmedarbetare, 

eller helt enkelt i projektform i och med att dina arbetsuppgifter ändras och du 

måste vara kreativ för att lösa dem. ”det här har jag aldrig gjort, men det ska jag 

säkert fixa!”. Jag ser gärna sitter på distans och arbetar, men det är helt ok om du 

gått från dina vanliga kollegor för att för en dag delta i Work Flow. 

Vad ska du då göra? Du och jag träffas under en timme och pratar hur du upplever 

både ditt vanliga arbete och Work Flow. Vi hittar ett ställe att ses som funkar för 

dig. Jag spelar in och skriver efteråt ut intervjun. Textmaterialet kommer enbart 

att användas i min uppsats tillsammans med det material som jag samlar in från 

andra. 

Kontakta mig på k.maria.wikstrom@gmail.com eller 070-306 62 88 så bokar vi 

en tid inom de kommande veckorna. 

Intervjumaterialet kommer uteslutande och endast användas för studien. Alla dina 

uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och både ditt namn och din arbetsplats 

kommer att avidentifieras. Intervjumaterialet i sin helhet kommer endast vara 

tillgängligt för mig (och min handledare/examinator om de begär så) och raderas 

helt efter att studien publicerats. Skulle det någon gång inte kännas bra kan du när 

som helst avbryta både intervjun och/eller i efterhand be mig förstöra och radera 

allt material kopplat till dig och exkludera det från studien. 
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Bilaga 3 – Kodningsguide 

Kod Beskrivning 

Ansvar 
Känna sig ansvarig, att allt ansvar vilar på mina axlar. Även se behov och 
ha mandat att ändra dessa  

Arbetsuppgifter Beskrivning av de egna arbetsuppgifterna 

Balans  Hitta en balans i arbetet 

Bekräftelse Känna att man gör något rätt, något bra. Från andra eller sig själv. 

Café-fokus Sorl på t ex café och som jag lätt kan koppla bort. Gäller även radio mm 

Chitchat 
Samtal som berör mig och gör att jag inte kan fokusera. Tenderar vara på 
arbetsplatsen 

Copingstrategier Hur hanterar jag distraktioner, negativa känslor mm? 

Delaktighet Kunna påverka mer än sin egen arbetssituation. Vi-känsla 

Distraktioner Beskrivning av de saker som distraherar 

Ensamhet Vara ensam i sin roll, känna sig utanför, känna sig ostörd  

Flexibilitet Ser behov och vad företagets behov är 

Fokus Vad gör att personen kan fokusera? 

Fritt arbete Beskrivning av egna arbetet och att man kan styra mycket av det själv 

Förståelse Förståelse för och insikt i det egna arbetet från kollegor 

Förändring arbetsplats Önskan om en förändring och att kanske leda den på arbetsplatsen 

Gemenskap 
De man upplever sig nära, kollegor eller personer utanför den egna 
organisationen som man tyr sig till 

Händelsestyrning Brandutryckningar, jaga ikapp, inte kunna styra allt 

Hänsyn Kollegor och omgivning visar respekt genom att inte störa hur som helst 

Inställning Vilken approach man har till arbetsuppgifterna 

JAG då? Sätter sig själv sist, men är det hållbart i längden? 

Kreativitet Hur blir jag kreativ? 

Ledarskap arbetsmiljö Beskrivning av arbetsmiljö - kontor, uppgifter, osäkerheter 

Ledarskap möten Beskrivning av egna organisationens möteskultur 

Ledarskap struktur Beskrivning av egna organisationens ledarskap och struktur 

Listor Fördelarna och nackdelarna med att göra listor 

Mål Fördelarna och nackdelarna med att sätta mål 

Nätverkande 
Professionella kopplingar och samarbeten med personer utanför och 
inom det egna företaget 

Osäkerhet Vad gör personen osäker? Hur hanterar man det? 

Passande uppgifter Beskrivning av vilka uppgifter man väljer att göra med Work Flow 

Paus Vikten av att avbryta, röra på sig, tänka på annat 

Prioriteringar Vad är viktigt att göra först, vad ska jag fokusera på 

Progress Känna att man kommer framåt 

Rutin 
Önskan att ändra en rutin men även att faktiskt göra det och varför . 
Även vad man gör och observerar andra göra på rutin 

Samarbete Inte vara ensam i projekt 

Skapa struktur Egna former av struktur för att hantera sitt arbete 

Syfte Meningsfullhet i det jag gör, något mer. Var drömjobbet rätt? 

Tidsmedvetenhet Känslan av vad tiden räcker till. Vad är realistiskt och vad behöver jag? 

Tillgänglighet 
Vill vara tillgänglig för kunder och kollegor både personligen och andra 
kontaktvägar 

WF beskrivning Beskrivning av vad Work Flow innebär för personen 

WF känsla Hur man upplevde Work Flow 

WF mervärden Övriga saker som skapar värde under dagen 

WF nätverkande Övriga personer på Work Flow 

WF varför Orsaker till varför man sökt sig till Work Flow 

Överblick Ha kontroll på sina egna ansvarsområden 
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Bilaga 4 – Tematiseringsöversikt 
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Figur 2 Tematiseringsöversikt. Gruppering av koder i sex teman. De mest frekvent använda koderna markerade i 

en mörkare grå färg och de mest ovanliga koderna i en ljusare grå färg 


