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Arbetsprocess
Praktiskt
Denna vecka var vi alla närvarande i skolan tillskillnad då vi jobbat i grupp fast på distans.
Inför intervjuerna gjorde vi alla vår egna förstudier genom att läsa angivna artiklar och titta
individuellt på Youtube-klipp.
Samma dag, det vill säga måndag, satte vi oss ned ihop för att tillägna resten av dagen med
att gemensamt jobba ihop ett intervju-underlag.
Vi valde att jobba med kreativ verkstad i form av tidtagareur och postit-lappar. Vi utgick från
våra frågor från tidigare veckas arbete och utvecklade de frågorna för att passa våra
kommande intervjuer.
Efter att vi var klara med själva idé-genereringsprocessen så satte vi oss ner och
diskuterade alla frågor som alla hade kommit fram till och hur man kunde ta dom vidare till
mer öppna frågor som var mer diskussionsfrämjande.
Därefter satte vi igång diskussionerna och använde både för- och eftermiddagen till att
skriva rent frågeformuläret.

Individuella arbetsprocess
Mitt bidrag till gruppen denna vecka i praktisk form var att komma på och skapa
idé-verkstan. Kom på idén stämde av med gruppen om de andra också tyckte att denna
process kunde bidra samt ordnade postit-lappar samt pennor.
Övrigt bidrag har även varit att ifrågasätta frågorna vi skapat på ett konstruktivt sätt för att
öppna upp tankarna för mer öppna och neutrala frågor.
Inför min intervju så valde jag att ha samma Subjekt som jag använt mig utav för
Observations studien. Jag stämde av med honom om han kunde tänka sig ställa upp
återigen på tisdag kväll. Måndagen gick åt grupparbete medan tisdagen tillägnades till
förberedelse inför kvällens arbete samt åt mer forskning inom ämnet hemifrån.

Analys
Det jag tänkt allra mest på är att det är sådan fördel med att ha arbetat med Beteende
tidigare. Det är även intressant att jag valt att ta ett steg tillbaka i grupperna för att få
möjligheten att observera mer än att vara den ledandetypen som jag normalt är. Så klart
faller jag in i mitt beteende om och om igen men vad jag tycker personligen på ett
bidragande manér. Gruppen i sig har fungerat mycket bra men vi har nog inte varit ett

komplett team då alla bidraget olika mycket och kanske inte kompletterat varandra. Men
viljan i gruppen har varit god och ändå i slutändan givande.

Slutsats
Idag är det onsdag och vårt team har jobbat på bra, men jag är även väldigt glad över min
veckas insats lika mycket som förra veckan då jag var bortrest halva tiden.
Det jag tar med mig från denna vecka är följande:
●
●
●
●
●
●

Att intervju delen borde komma före “observations studien”.
Att intervju metoden är en viktig del i en produkt upptäckt.
Att inte informera om produkten för användaren innan man gör en intervju för
att få så individuella ofärgade svar.
Att man kan använda även metoden som en uppföljning till OBS-studien för
att få en fördjupad förståelse för subjektets tankar och handlingar.
Att det är väldigt fördelaktigt att bära på Beteende kunskap i dessa moment.
Att man lär sig mycket av att observera andra vara ledare.

