
Uppsala universitet 

Institutionen för informatik och media 

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap  

Framlagd HT 2018 

 

 

 

Att stå upp för laget 

En kvalitativ fallstudie om stå-upp-mötet ur 

medarbetarperspektiv 

 

Författare: Anton Nyström & Matilda Lindquist 

Handledare: Daniel Lövgren  



 

  

 

Abstract 

Agile methods for software development have become a well-known and trendy phenomenon 

since the turn of the millennium. Now, agile management methods are even starting to appear 

outside of the IT industry. We have interviewed and observed ten employees at a medium-sized 

system development company with the purpose to investigate how the meetings appear to the 

employees. We thereby aim to answer the question “What meaning does the stand-up meeting 

have for its participants?” The results are analyzed and discussed through Robert D. McPhee’s 

CCO-theory The Four Flows. We conclude that the meetings provide many potential benefits for 

coordinating activities, but that this depends upon the participants taking initiatives, focusing on 

relevant aspects of their own work and being familiar with the topics at hand. The respondents 

value the sense of overview and help in problem solving that the meetings provide. Still, what is 

being said during the meetings can sometimes be hard to understand. Participants generally have 

their membership negotiated in a way that includes them in the organization. However, new 

employees often experience initial comprehension difficulties. The daily stand-up is a place for 

organizational reflexive self-structuring mainly in the sense meetings enforces a sense of unity 

within the group. Institutional positioning however is not a predominant feature of this particular 

meeting routine. This study contributes to agile development communication in that it highlights 

the need for clarification regarding the goals of the daily stand-up-meetings, and that 

comprehensive difficulties should be addressed, not least for new employees.  
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Förord 

Stort tack till det systemutvecklingsföretag i Uppsala som valde att medverka i vår studie. Att få 

besöka er, observera och intervjua era medarbetare är vad som gjort denna studie möjlig. 

 

Vi vill också tacka Daniel Lövgren som bidragit med ovärderlig handledning under arbetets gång, 

och våra partners Julia Mattson och Kasper Ramström som stöttat och bidragit med inspiration. 

Den senare har också varit behjälplig i vår provintervju, och bidragit med kunskap och insikter 

från systemutvecklingsbranschen.  
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1. Inledning 

Egentligen kan stå upp-mötet förklaras med en enda mening: Ett dagligt, kort och redogörande 

möte där närvarande medarbetare står upp, för att snabbt kunna återgå till arbetet (Gustavsson 

2013, s. 136). Denna rutin återfinns inte minst inom systemutvecklingsbranschen. På flera 

arbetsplatser förväntas här medarbetare infinna sig varje morgon för att under ett antal minuter 

redogöra för var i det egna arbetet de befinner sig (ibid). Hur denna upplevelse ter sig för den 

enskilde individen måste antas vara relevant inte bara för effektiviseringen av organisationens 

arbete, men också för medarbetares mående och, i förlängningen, företagets attraktionskraft som 

arbetsgivare. 

 

Stå-upp-mötet har ofta en tydlig roll inom så kallade agila metoder (se Stray, Moe & Aurum 2012, 

s. 274).  Enkelt uttryckt kan agila metoder beskrivas som flexibla arbetssätt, som förlitar sig på 

arbetslagets eget omdöme och initiativförmåga i ett föränderligt utvecklingsarbete. Det engelska 

ordet ‘agile’ betyder smidig eller rörlig, och ‘lättrörlig’ har blivit en vedertagen svensk 

översättning. Det ‘svengelska’ ordet ‘agil’ har under det senaste decenniet också kommit att 

användas mer och mer, varför detta är termen som vi valt att använda i denna uppsats (se 

Gustavsson 2013, s. 13). I agila metoder värderas individer och interaktioner högre än processer 

och verktyg, fungerande mjukvara högre än omfattande dokumentation, samarbete med kund 

högre än kontraktsförhandling, och reaktion på förändring över följande av plan (Beck, Beedle, 

Bennekum, Cockburn, Fowler, Grenning, Highsmith, Hunt, Jeffries, Kern, Marick, Martin, 

Mellor, Schwaber, Sutherland, Thomas 2001). För flera av dessa arbetsmetoder är det dagliga stå-

upp-mötet en viktig del i kommunikationen mellan de anställda (Stray, Sjøberg & Dybå 2016, ss. 

1, 4).   

 

Användandet av stå-upp-möten kan också ses i ljuset av senare års kritik av mer konventionella 

möten. Följande tidningsrubriker från Harvard Business Review (2017), Entrepreneur Europe 

(2015) och The Guardian (2014) vittnar alla om det klassiska organisatoriska mötets fallande 

status: 

 

“Stop the meeting madness!”  
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(Stoppa mötes-galenskapen!)  

 

“Why meetings are one of the worst business rituals. Ever.”  

(Varför möten är en av de värsta företagsritualerna. Någonsin.)  

 

“Meetings: even more of a soul-sucking waste of time than you thought”  

(Möten: ännu mer av en själsdödande slöseri med tid än du trodde.)  

 

Efter att ha utgjort ett självklart inslag i företagsverksamheter verkar det plötsligt som om 

konventionella möten helt ska undvikas, eller åtminstone minimeras i antal på arbetsplatsen. 

Artiklarna ovan målar en bild av sådana möten som ‘tidstjuvar’ som stjälper snarare än hjälper. 

Generellt har dessa möten, sett till praktisk nytta, sällan betraktats som ett särskilt effektivt verktyg 

för att klara av specifika uppgifter (Jarzabkowski & Seidl 2008, s. 3). I sammanfattningen av sin 

forskningsartikel på ämnesrelevans under möten menar Ann-Frances Cameron, Henri Barki, Ana 

Ortis de Guinea, Thibaut Coulon och Hanieh Moshki (2018) att möten i allmänhet ofta är dyra och 

mindre effektiva än vad som från början varit tänkt. Inte heller på ett meningsskapande plan tycks 

möten utgöra en fungerande kanal: Mer övergripande organisatoriska möten har, trots sin 

identifierade potential till att engagera och sprida förståelse bland medarbetare, snarare visat sig 

bidra till ökad splittring (Aggerholm & Thomsen 2012, s. 1553).  

 

1.1 Problemformulering 

I egenskap av att utgöra en ofta integrerad del av en relativt ny arbetsmodell, blir stå-upp-mötet en 

intressant mötesform att titta närmare på. Vi anser att forskningsexemplet från Cameron m.fl. är 

representativt för studier kring möten i stort, där många utgår från ett arbetsledarperspektiv. I 

majoriteten av den forskning kring möten som går att hitta studeras fenomenet främst utefter 

effektivitet och praktisk tillämpning (se Stray, Sjøberg, Dybå 2016, Friess 2018, & Gulliksen 

Stray, Brede Moe & Aurum 2012). Däremot antas sällan medarbetarens perspektiv. I sin 

doktorsavhandling från 2015 studerar dock Tomas Jansson hur medarbetares motivation påverkas 

av arbete med agila systemutvecklingsmetoder. Jansson kan anses ge en utförlig bild av vilka 

motiverande egenskaper mötet kan ha för deltagarna. Vad som däremot går att identifiera, är ett 

https://folk.uio.no/dagsj/
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behov av en bredare organisatorisk kommunikationsstudie, isolerad till just stå-upp-mötet snarare 

än den agila utvecklingsmetod som mötet är en del av.  

 

CCO (The Communicative Constitution of Organizations) är ett paraplybegrepp för flera teorier 

som utgår från att organisationen konstitueras (det vill säga utgörs och reproduceras) av 

kommunikation. The Four Flows av Robert. D. McPhee är en sådan teori, och den ligger i denna 

studie till grund för vår förståelse för stå-upp-mötet. Valet av The Four Flows som enda teori 

motiveras av dess heltäckande egenskaper, där den på ett operationaliserbart och övergripande sätt 

närmar sig organisatorisk kommunikation. Teorin ger på detta sätt goda förutsättningar till en 

sammanfattande, grundläggande förståelse för det relativt nya fenomenet stå-upp-möte, och 

särskiljer samtidigt denna studie från angränsande forskning.  

 

 

1.2 Syfte 

Syftet för denna studie är att genom observationer och intervjuer undersöka hur stå-upp-möten 

inom ett specifikt systemutvecklingsföretag ter sig för dess medarbetare. Vi ämnar placera mötena 

och medarbetares tankar kring dessa i en CCO-teoretisk kontext. Denna fallstudie rör sig inom 

forskningsområdet kommunikationsstudier – mer specifikt inom studier av möten, där medarbetare 

på ett medelstort systemutvecklingsföretag i Uppsala har intervjuats, och ett antal stå-upp-möten 

har observerats. Agil systemutveckling blir här en viktig omgivande organisatorisk faktor att ta i 

beaktning. Dock ska studien inte misstas för att vara systemutvecklingsorienterad. 

Forskningsprojektet avgränsas till ett specifikt systemutvecklingsföretag, men med förhoppningen 

om att kunna formulera mer övergripande frågor kring utformandet av stå-upp-mötet. Detta för att 

liknande organisationer bättre ska kunna anpassa mötena efter medarbetares behov. 
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1.3 Frågeställningar 

Denna studie ämnar att på ett grundläggande plan beskriva ett relativt nytt fenomen från ett 

övergripande teoretiskt perspektiv. Detta görs med medarbetaren i fokus, och med följande 

frågeställning: 

 

– Vilken innebörd har stå-upp-mötet för dess deltagare på ett medelstort agilt 

systemutvecklingsföretag, sett ur ett organisationskommunikativt CCO-perspektiv? 

 

Frågeställningen bemöts i sin tur på två punkter: 

 

1. Hur ter sig den manifesta kommunikationen under mötet? 

2. Hur uppfattas mötena av de som deltar? 

 

De båda underfrågorna förutsätts här komplettera varandra. Med hur den manifesta 

kommunikationen ter sig menas vilka kommunikativa mönster som vi som utomstående forskare 

kan identifiera. Deltagares reflektioner berör istället de meningsuppfattningar, åsikter och tankar 

som medarbetarna har kring mötesformen. Vi förutsätter här att den enskilde medarbetaren inte 

alltid är fullt medveten om den innebörd som mötet har för denne, varpå observationer blir 

värdefulla som komplement till intervjuerna. Här finns också en naturlig metodmässig uppdelning: 

Den manifesta kommunikationen blir för denna studie föremål för observationer, medan intervjuer 

syftar till att undersöka medarbetarnas meningsuppfattningar kring ämnet. 

 

1.4 Disposition 

Inledningsvis redogörs i bakgrundskapitlet för tre begrepp som är centrala för förståelsen av 

studien: Möten, agila metoder och stå-upp-möten. Därefter följer ett kapitel rörande tidigare 

angränsande forskning om stå-upp-möten och agila projektledningsmetoder, gentemot vilken 

denna studie positioneras. Detta följs av kapitlet ‘Teori’, där CCO-teorin The Four Flows och dess 

kommunikativa flöden utförligt förklaras. I kapitlet därefter beskrivs studiens metod och material, 

vilka innefattar val av insamlingsmetoder och analysmetoder samt hur dessa är befattade och 

genomförda. I detta kapitel ingår även rubriken ‘Bearbetning och analys’, där vi förklarar hur 
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kodningen, tematiseringen och analysen av det insamlade materialet har genomförts, samt vilka 

etiska överväganden som tagits i beaktning under studiens gång. Mot slutet redogörs resultatet för 

i ett kapitel med samma namn, vilket följs av ett analysavsnitt där teorin tillämpas på resultatet. I 

det sista kapitlet besvaras forskningsfrågan med de slutsatser som kunnat dras, följt av en 

diskussion kring dessa, rekommenderad framtida forskning och en avslutande reflektion.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för tre begrepp som är centrala för vår studie. För att kunna placera stå-

upp-mötet i förhållande till andra mötesformer, definieras och diskuteras först mötet på ett 

övergripande plan. Det andra viktiga begreppet är agila metoder. Om stå-upp-mötet är vad som 

ska undersökas, blir också den organisatoriska kontext som omger denna mötesform viktig att ta 

upp. Systemutveckling, där agila metoder främst brukas, har ofta dessa stå-upp-mötet som en 

integrerad beståndsdel, och har därför fått utgöra ett avgörande kriterium för studiens avgränsning 

och urval för materialinsamling. Då forskningsobjektet är stå-upp-mötet, krävs slutligen också en 

grundläggande redogörelse för fenomenet som begrepp och koncept, samt förklaring av dess 

tillämpning. 

2.1 Möten 

I sin artikel The Role of Meetings in Social Practice of Strategy definierar Paula Jarzabkowski och 

David Seidl (2008) ett möte på följande sätt: 

 

Meetings are planned gatherings of three or more people who assemble for a purpose 

that is ostensibly related to some aspect of organizational or group function [...] Meetings are thus 

distinct from casual encounters; they have an organizational purpose, involve multi-party talk and 

are considered episodic because they bracket in some actors and issues during a particular space and 

time, whilst bracketing out others.  

(Jarzabkowski & Seidl 2008, s. 5) 

 

Citatet belyser hur möten är bundna till tid och rum och kan vara relaterade till antingen 

organisatoriska eller gruppmässiga funktioner. Vidare begränsas de till att involvera 

vissa aktörer och ämnen. Författaren tillägger senare att möten enligt denna definition 

alltid i någon utsträckning är formella, även om formaliteten kan variera, inte minst 

beroende av mötenas planering och ledning (ibid.). I klassisk organisationsforskning har 

ett instrumentellt perspektiv ofta antagits gentemot möten. Här betraktas de som verktyg 

för att klara av specifika uppgifter, såsom att ta beslut. Dock anses möten sällan vara 

särskilt effektiva sådana (Jarzabkowski & Seidl 2008, s. 3). I senare forskning har mötet 
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istället betraktats som rutinmässig social praktik, med syftet att stabilisera det sociala 

system som det är del av (ibid.).  

 

Förutom att beröra rent funktionella aspekter av organisationsmedlemmars arbete, kan 

möten alltså betraktas tjäna mer övergripande organisatoriska aktiviteter. Exempel på 

sådana kan vara att koordinera organisatoriska perspektiv och agendor (Jarzabkowski & 

Seidl 2008, s. 5). I större, organisationsomspännande möten ser Aggerholm och Thomsen 

(2012, s. 1553) potentialen att verka som forum att sprida företagets mål, ge förståelse för 

den omgivande, strategiska kontexten och skapa engagemang för de strategiska målen. 

Däremot visar resultaten här på mer splittring än enighet, delvis på grund av den 

asymmetriska typen av kommunikation som dessa möten ofta innebär (ibid.). 

  

2.2 Agila metoder  

Flera utvecklingsmetoder har från 1990-talet kommit att kallas för agila – DSDM, Scrum, XP, 

Crystal etc Jansson (2015, s. 13). För systemutvecklingsprojekt skulle agila metoder kunna anses 

utgöra ett försök att komma tillrätta med de bekymmer som varit förenade med tidigare arbetssätt. 

Jansson (2015, s. 1) skriver att det “problem man försökte lösa var att det traditionella sättet att 

leda projekt – att först göra en omsorgsfull plan och sedan försöka följa den – visat sig inte räcka 

till”. Varken kunder, användare eller utvecklare kunde med enkelhet förutsäga hur den slutliga 

systemlösningen skulle komma att se ut innan utvecklingsprocessen påbörjats. Utvecklandet av 

agila metoder syftade till att lösa detta problem genom att med ett iterativt angreppssätt låta 

produkten växa fram bit för bit (Jansson 2015, ss. 1-2). År 2001 utformade några av de ledande 

personerna inom denna metodform den gemensamma plattformen Det agila manifestet (Beck m.fl. 

2001). Jansson (2015, s. 2) menar att denna sedan har fått ligga till grund för vilka 

utvecklingsmetoder som kan anses vara agila. På senare år har metodtypen kommit att bli en 

bestående trend inom IT-branschen (ibid.). Jansson gör följande övergripande sammanfattning: 

 

En agil metodbeskrivning är typiskt utformad som en uppsättning rekommenderade praktiska 

arrangemang (t.ex. I form av roller, mötesformer, dokument och andra konkreta organisatoriska 

arrangemang) som påstås inverka gynnsamt på deltagarnas engagemang, flexibilitet och 
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produktivitet. I agila metoder framhålls också vikten av att utvecklingsteamet har en hög grad av 

självstyrande. Den praktiska utformningen av roller, mötesformer, osv. ska kontinuerligt anpassas 

till de lokala behoven, både i organisationen, i det enskilda projektet och till och med löpande under 

det pågående projektets förlopp. 

Jansson 2015, s. 2 

 

I citatet finns ett antal betydande värdeord: Engagemang, flexibilitet, produktivitet och 

självstyrande. För att jämföra med tidigare sätt att se på utvecklingsprocesser, kan agila metoder 

betraktas som en reaktion inte bara mot uppfattningen att agerande bör ske först efter att 

planerandet slutförts, utan även mot synen på människor som ‘verktyg’ i en förutbestämd process. 

För agila metoder är medarbetare snarare “aktörer vars självständighet och engagemang är själva 

grunden för framgångsrik utveckling” (Jansson 2015, s. 12).  

 

I sitt manifest för agil systemutveckling anger författarna tolv principer (Beck m.fl. 2001). Bland 

dessa finns följande: “Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet”, samt “Enkelhet – konsten att 

maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande” (ibid.). De två principerna kan ses 

återspeglas i en av de mest använda agila praktikerna – det dagliga stå-upp-mötet.  

 

2.3 Stå-upp-möten 

För agila metoder som Scrum och XP (Extreme Programming) är dagliga stå-upp-möten ett 

obligatoriskt inslag (Stray, Sjøberg & Dybå 2016, ss. 1, 4). Stray, Moe och Aurum (2012, s. 274, 

egen översättning) menar att “agil mjukvaruutveckling [...] involverar självstyrande arbetslag som 

förlitar sig på dagliga möten för att koordinera sitt arbete och sina beslut”. Vi kan alltså utgå från 

att stå-upp-mötet i någon form ofta är en integrerad och väsentlig del av agila 

systemutvecklingsmetoder. Mötena är muntliga kortare avstämningar som vanligtvis går ut på att 

en mötesledare ställer tre frågor till varje deltagare. Dessa rör vad som gjorts sedan senaste mötet, 

vad som ska göras innan nästa möte, och vilka problem som hittills har uppstått. Under dessa 

möten skall, som namnet antyder, alla deltagare stå upp för att undvika att mötet pågår för länge 

(Gustavsson 2013, s. 136). Ibland väljer organisationer att använda termen Daily Scrum istället för 



 

 9 

stå-upp-möte, då ordet ‘möte’ förknippas med ineffektivitet och stor tidsåtgång (Gustavsson 2013, 

s. 139). En ideal längd för stå-upp-möten är enligt Tomas Gustavsson (2013, s. 136) cirka 15 

minuter, men det är också upp till varje företag att avgöra hur mycket tid som behöver avsättas, 

något som han menar kan variera beroende på projekt och antal deltagare. Viktoria Gulliksen Stray, 

Nils Brede Moe och Aybüke Aurum kom i sin studie från 2012 fram till att bara 24% av tiden på 

de stå-upp-möten de hade observerat faktiskt gick åt att fokusera på de tre ovan nämnda frågorna, 

medan 35% av mötet gick till att diskutera lösningar på problem som tagits upp under mötets gång. 

Även detta pekar på hur mötena i praktiken är flexibla till formen, trots att direktiven föreskriver 

att de ska hållas korta och formaliserade. Mötena skall helst inte genomsyras av hierarkiska 

strukturer, men en mötesledare (i denna studie refererad till som teamleader) upprätthåller 

strukturen. Denne ställer frågor, noterar vilka beslut som tas och har kontakt med kunden eller 

annan utomstående intressent (Sommerville 2011, s. 74). Utöver detta har tidigare forskning 

kommit fram till att mötesformen inverkar positivt på medarbetarnas motivation och känsla av 

sammanhållning (Jansson 2015) samt förbättrar deras förmågor att snabbt lösa problem under 

arbetets gång – detta är något som hjälpt till att skapa en positiv attityd bland arbetarna (Stray, 

Sjøberg & Dybå 2016).  

 

  

https://folk.uio.no/dagsj/
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3. Tidigare forskning 

Här redogörs för redan genomförd, angränsande forskning. Likheter, olikheter och relevans för 

ämnet diskuteras. Inom det organisationskommunikativa fältet rör sig denna studie inom 

mötesforskning. Dock blir det här också viktigt att förhålla sig till befintlig 

kommunikationsforskning inom agil systemutveckling, eftersom sådana metoder ofta föreskriver 

hur mötet ska gå till (Jansson 2015, s. 9-10).  

 

3.1 Agila projektledningsmetoder och motivation 

I sin avhandling försöker Jansson (2015, s. 5) besvara den övergripande forskningsfrågan Hur 

inverkar agila metoder på deltagarnas motivation? Förutom anknytningen till agila metoder har 

Janssons forskning även en avsevärd beröringspunkt med vår studie i det att båda antar ett 

medarbetarperspektiv. Också på ett metodologiskt plan kan likheter urskiljas. Likt denna uppsats 

har doktorsavhandlingen en kvalitativ utgångspunkt och använder bland annat samtalsintervjuer 

och tematisk analys (Jansson 2015, ss. 78-80).  

 

Något som dock tydligt skiljer studierna åt är deras teoretiska utgångspunkter. Medan Jansson 

konstruerar sin studie kring motivationsteori, tar vi avstamp i ett CCO-perspektiv – mer specifikt 

McPhees four flows-teori. Medan Jansson lyfter in teori och begrepp från psykologin i en 

kommunikationsvetenskaplig kontext, rör vi oss alltså istället även teoretiskt inom organisatorisk 

kommunikation. För det andra är studierna olika avgränsade. Stå-upp-mötet ingår visserligen i 

allra högsta grad som beståndsdel i Janssons arbete. Däremot erbjuder vårt forskningsprojekt 

möjlighet att mer specifikt isolera sagda mötesrutin. Vi kan på detta sätt förväntas uppnå kunskap 

som rör sig bortom en motivationsteoretisk förståelseram. Vår studie är i förhållande till Janssons 

smalare i sin avgränsning av forskningsområde men, åtminstone sett till det 

organisationskommunikativa fältet, teoretiskt bredare. 
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3.2 En grundad teori-studie 

I The Daily Stand-up Meeting: A Grounded Theory Study utforskar Viktoria Stray, Dag. I. K. 

Sjøberg, och Tore Dybå (2016) likt oss deltagares tankar kring stå-upp-mötet. Precis som i vår 

studie tillämpas här observationer och intervjuer som insamlingsmetod (författarna använder sig 

även av enkäter) (Stray et al. 2016, ss. 8-10). Här vill man likt oss både undersöka vad som sker 

under mötena, och individers egna uppfattningar kring detta. Studien har i jämförelse med vår ett 

större omfång, med 3 studerade företag i tre länder, 60 intervjuer och 79 observationer (ibid.).  

Skillnader gentemot vår studie finns också i syfte och metodologisk utgångspunkt. Författarnas 

huvudsakliga motivation är här att undersöka vilka faktorer som bidrar till effektivt lagarbete 

(Stray, Sjøberg & Dybå 2016, s. 6). Vi kan alltså identifiera ett praktiskt, nyttoorienterat 

förhållningssätt som saknas i vår studie. Vidare tar författarna tydligt avstamp i grundad teori, och 

avser med andra ord bygga induktiv teori från grunden (Stray, Sjøberg & Dybå 2016, s. 8). Även 

om vår studie är till viss mån är generell i sitt närmande av stå-upp-mötet, struktureras den mer 

övergripande från ett CCO-perspektiv. 

 

3.3 Övrig angränsande forskning 

Så sent som detta år gjorde Erin Friess (2018) ett antal ljudupptagningar under Scrum-möten. Här 

transkriberades all talad kommunikation för att undersöka vilken sorts Project Management-språk 

som användes av medlemmar i ett arbetslag. Forskningsprojektet är, likt vårt, utforskande till sin 

natur. Däremot tar Friess tydligt avstånd från att använda deltagarnas egna reflektioner som 

empiriskt material, och intervjuer används här inte alls som insamlingsmetod. Vidare utgår Friess 

från ett tydligt projektledningsperspektiv 

 

Sex år före Friess utförde Gulliksen Stray, Brede Moe och Aurum (2012, s. 275) en liknande 

fallstudie, denna gång på två organisationer. Forskningsfrågan är här dock bredare. Stray, Brede 

och Aurum (2012, s. 274, egen översättning) formulerar den på följande sätt: “Hur interagerar 

medlemmar av ett arbetslag med varandra vid dagliga möten?” Likt det tidigare nämnda 

forskningsprojektet läggs fokus på observationer, men till skillnad från Friess studie kompletteras 

dessa med intervjuer, anteckningar, observationer från andra möten och material från de två 

företagen (Stray, Moe & Aurum 2012, s. 276). Det teoretiska ramverk som appliceras i studien – 

https://folk.uio.no/dagsj/
https://folk.uio.no/dagsj/
https://folk.uio.no/dagsj/
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naturalistic decision making – berör som namnet antyder frågor kring beslutsfattande (Stray, Moe 

& Aurum 2012, s. 279). Författarna antar, likt Friess, ett mer praktiskt betonat teoretiskt perspektiv 

än vår studies mer abstrakta CCO-ram. 

 

En annan artikel som berör agila metoder och utgår från ett kommunikationsperspektiv är Betteke 

van Rulers (2015) Agile public relations planning: The Reflective Communication Scrum. Här 

föreslår författaren applicerandet av agila metoder på public relations-planering. Betteke menar att 

befintliga, linjära modeller för hur sådan planering ska gå till är föråldrade, och att dagens mediala 

klimat istället kräver mer flexibla arbetsmetoder så som Scrum, hämtade från agil 

systemutveckling (ibid.). Artikeln är föreskrivande till sin natur, och står därmed i kontrast mot 

vår utforskande studie. Vad den däremot gör, är att argumentera för agila metoders relevans, det 

vill säga deras tillämplighet i områden utanför systemutveckling. Även om den form av stå-upp-

möten som i vår studie undersöks befinner sig i en för agila metoder mer konventionell 

systemutvecklingskontext, blir det fokuserade granskandet av stå-upp-mötet potentiellt än mer 

aktuellt när förekomsten av det sprider sig utanför just denna bransch.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att denna studie inte är först med att undersöka stå-upp-

mötet. Eftersom den agila mötesformen blivit ett alltmer vanligt förekommande fenomen inom IT-

branschen – och dessutom enligt Van Rulers har relevans även utanför detta område – uppstår 

dock naturligt ett ökat forskningsbehov för ämnet. Vi ämnar med denna studie att analysera stå-

upp-mötet utifrån ett CCO-teoretiskt medarbetarperspektiv, något som inte gjorts tidigare. Genom 

att använda en CCO-förankrad teori som The Four Flows kan vi få en uppfattning om hur stå-upp-

mötet hos företaget förhåller sig i en mer övergripande, organisationsomspännande kontext.  
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4. Teori 

Den teori som appliceras för att analysera materialet är förankrad i ett CCO-perspektiv inom 

organisationskommunikation. För teorier som antar ett CCO-perspektiv anses kommunikation 

vara något som konstituerar och bygger upp organisationen till vad den är, och organisationen kan 

därmed ses som ett socialt fenomen. En organisation – i denna studies fall ett företag – är resultatet 

av konversationer och handlingar mellan personer som tillsammans bygger upp en referensram för 

vad organisationen är (Blaschke & Schoeneborn 2017, s. 5). Inom CCO förkastas de äldre 

kommunikationsteorierna som härstammar från en transmissionsmodell där kommunikationen 

anses färdas linjärt och tas emot likvärdigt oavsett mottagare. Här ser man istället kommunikation 

som en dynamisk och oförutsägbar process (Blaschke & Schoeneborn 2017, s. 3-4).  

 

En nämnvärd del av CCO-perspektivet bygger på forskning av Robert D. McPhee från Arizona 

State University. McPhee har lagt grunden till “The Four Flows” – den teori som tillämpas i denna 

uppsats – och tar här främst hänsyn till människans roll i kommunikationen. Detta medan 

exempelvis den så kallade Montrealskolan ser mer till icke-mänskliga kontextuella faktorer 

(Blaschke & Schoeneborn 2017, s. 6). McPhees människo-fokus passar studiens 

medarbetarperspektiv, och vi anser att four flows-teorin utgör en bred, överskådlig och praktiskt 

applicerbar ansats för att analysera kommunikation med CCO som utgångspunkt.  

 

Till grund för detta teorikapitel ligger vetenskapliga artiklar med Robert D. McPhee som 

bidragande författare, eftersom han är teorins främsta upphovsman. Pamela Zaug – som även hon 

är en del av Arizona State University – var med år 2000 med och skrev ett betydande journalinlägg 

där teorin förklarades. Efter detta har andra akademiker inom kommunikationsstudier bidragit till 

att analysera och utveckla teorin. Exempelvis gör Joel Iverson och Marshall Scott Poole detta i ett 

arbete från 2014.  

4.1 The Four Flows  

McPhee och Zaug (2000) inleder The Communicative Constitution of Organizations: A 

Framework for Explanation med att belysa vikten i att se kommunikation som flera olika 

interaktionsprocesser. Fyra olika kommunikationsflöden ringar här in lika många kommunikativa 
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“nivåer” för organisationen i fråga: Medlemmar på individnivå, strukturering av organisationen 

som helhet, grupper av medlemmar, och organisationen som en del av samhället.  

 

4.1.1 Medlemskapsförhandlingar 

Här konstitueras organisationsmedlemmars olika roller, och det är inom dessa kommunikativa 

‘förhandlingar’ som individens känsla av identitet inom organisationen skapas. Individens 

bakgrund, värderingar och tidigare arbetslivserfarenheter konstituerar dennes roll och identitet 

genom en förhandling med organisationens regler och mål (McPhee, Poole & Iverson 2014, s. 81). 

Flödesprocessen sker exempelvis i välkomnandet av nya medlemmar. En ny medarbetaraspirant 

kanske då kommunicerar hur denne är villig att omdefiniera sig själv för att möta den standard 

som företaget eftersöker.  Medlemskapsförhandlingar är även en ständigt pågående process som 

fixerar eller förändrar roller och identiteter (ibid.). McPhee, Poole & Iverson (2014, s. 81) ger ett 

exempel taget från Kirby och Krone som utförde en analys av konflikter mellan arbetsrollen och 

den privata rollen år 2002. De kunde konstatera att de arbetare som inte hade barn kunde resa 

mycket oftare än de som hade barn, vilket gjorde att deras roller definierades på olika sätt. 

 

4.1.2 Reflexiv självstrukturering 

Detta flöde innefattar strukturering av vad som är möjligt inom organisationen, och hur den skall 

ageras och styras (McPhee m.fl. 2014, s. 82-84). Vanligtvis tas detta i beaktning när en individ 

eller grupp människor startar organisationen med en baktanke om vissa normer, mål och 

gemensamma värderingar, vilka sedan “lever vidare”. Officiella dokument, regler, normer och 

direktiv för hur företag ska fungera är tydliga exempel på reflexiv självstrukturering (McPhee & 

Zaug 2000). Denna process går dock även att se i det vardagliga språket på ett företag, exempelvis 

när någon under ett möte talar om något som en självklarhet, eller när ett ”vi som organisation” 

implicit eller explicit kommuniceras av en ledare (McPhee, Poole & Iverson 2014, ss. 82-84). Här 

ingår formationen av rutiner och regler, som genom kommunikation inom organisationen antingen 

tas för givna eller skapas distans till. Den reflexiva självstruktureringen utgör en form av kollektivt 

identitetsskapande, vilket det tidigare flödet – medlemskapsförhandlingarna – grundas på. För våra 
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syften riktas intresse mot vad som under mötena tas för givet, vad som skapas distans till, och hur 

de hjälper att konstituera ett gemensamt “vi”, samt eventuellt med vilken bakgrund beslut fattas. 

 

4.1.3 Aktivitetskoordinering 

När en auktoritet, en generell representant eller några formella direktiv för organisationen inte 

finns på plats som förespråkare för hur denna ska koordineras, tar den tredje processen plats: 

Aktivitetskoordinering (McPhee 2015, s. 489). Detta är den typ av samordnande process som sker 

mellan exempelvis medarbetare i deras dagliga dialoger när de ska få någon typ av arbete eller 

uppgift avklarad tillsammans. Om alla inom organisationen är medvetna om de mål och 

utgångspunkter som det dagliga arbetet vilar på, undviks konflikter och spänningar som kan uppstå 

när en uppgift ska utföras av flera individer.  

 

McPhee & Zaug (2000) pekar på hur organisationens medlemmar aldrig kommer uppfatta det som 

organisationen strävar mot på exakt samma sätt, och därför krävs en viss koordinering av 

medlemmarna själva för att organisationen ska kunna verka utan förhinder. McPhee (2015, s. 489) 

förklarar aktivitetskoordinering som något som sker i både små och mer dramatiska 

organisatoriska genomföranden. Exempelvis sker denna process när en medarbetare ber en kollega 

att uppföra sig eller agera på ett visst sätt för att de tillsammans ska uppnå ett mål, eller när en 

grupp kollegor tillsammans framför en projektplan (ibid.). 

 

4.1.4 Institutionell positionering  

Detta flöde ringar in hur organisationen förhåller sig till omvärlden, något som tydligt går att se i 

exempelvis nyhetsrubriker där en organisation står som aktör gentemot, eller för, något eller någon 

(McPhee 2015, s. 489). Väljer vi exempelvis att besöka Dagens Nyheters hemsida för 

ekonominyheter den 29:e oktober 2018 finner vi rubriken ”Riksbanken ska ta fram en e-krona”. 

Här positionerar sig Riksbanken som organisation gentemot andra marknadsaktörer i frågan om 

digitala valutor. Institutionell positionering sker också när en organisation kommunicerar med 

andra intressenter, som till exempel kunder eller investerare (ibid.). Det är på dessa sätt som 

organisationer får institutionell legitimitet, och en identitet “utåt”. Kommunikation med omvärlden 

är vital för att organisationen ska kunna verka, eftersom alla organisationer befinner sig i ett 
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samhälle med gemensamma diskurser. Organisationen är så att säga ett mindre system inom ett 

mer övergripande sådant (McPhee & Zaug 2000).  

 

4.1.5 Sammanfattning  

Flödena överlappar varandra och är tänkta att tillsammans användas som ett sammanhängande 

ramverk. De rör alla olika nivåer av den organisatoriska kommunikationen (McPhee & Zaug 

2000). Det faktum att teorin rör sig så pass övergripande över kommunikationens olika nivåer 

bedömdes göra den till ett lämpligt ramverk att analysera ett relativt nytt kommunikationsfenomen. 

Ingen ytterligare teori adderades, eftersom The Four Flows bedömdes räcka för att ge en 

grundförståelse för medarbetares upplevelser av mötet på företaget. Genom att diskutera och 

analysera vårt material med The Four Flows som teoretiskt ramverk kunde vi betrakta mötena ur 

nya vinklar. 
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5. Metod och material 

För studien användes en kombination av olika metoder – observationer, samtalsintervjuer och 

systematisk, kvalitativ textanalys. Sistnämnda analysmetod blev framförallt tillämplig för de 

transkriberade samtalsintervjuerna, då materialet i fråga var av verbal karaktär, och förhållandevis 

obearbetat. Observationerna tjänade till att svara på samma övergripande forskningsfråga som 

intervjuerna, och analyserades därför med samma metod. Dock gjordes för observationerna 

naturligt en form av analysarbete från forskarens sida redan i insamlingsstadiet. 

 

Studiens är deduktiv i att en på förhand vald teori redan i materialinsamlingsstadiet appliceras (se 

“5.1.2 Samtalsintervjuer”). Däremot ämnar studien med sitt syfte också att upptäcka något om 

världen. Den använder med andra ord teorin för att på ett i övrigt öppet och förutsättningslöst sätt 

förstå det fenomen som studeras (se Hjerm & Lindgren 2010, s. 21). Studien varken bekräftar eller 

dementerar teorin, utan använder den som ett övergripande ramverk att studera och förstå 

mötesformen på arbetsplatsen utifrån.  

 

5.1 Insamlingsmetod 

Observationer och enskilda samtalsintervjuer valdes som insamlingsmetoder. Förstnämnda 

syftade till att besvara den första frågeställningen: Hur produceras, eller reproduceras, 

organisationen under stå-upp-mötena? Samtalsintervjuerna ämnade i sin tur att besvara frågan: 

Hur reflekteras detta kring av medarbetarna? 

 

5.1.1 Direktobservationer 

Observationer innebär traditionellt att forskaren befinner sig ‘ute på fältet’ för att observera 

människor i deras naturliga miljö (Hansen & Machin 2013, s. 64).  De tar till skillnad från 

enkätundersökningar hänsyn till den kulturella och sociala kontexten på ett sätt som många andra 

metoder inte gör. Vid exempelvis intervjuer tydliggörs inte alltid bakomliggande faktorer till 

varför respondenten svarar som den gör. Observationer tillämpas för att till viss mån täcka upp för 

detta ‘kontextbortfall’ (Hansen & Machin 2013, s. 62). 
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Hansen och Machin (2013, s. 22) beskriver observationer som en lämplig metod när studien ämnar 

undersöka människors beteenden, handlingar och värderingar. Esaiasson m.fl. (2017, s. 315) 

menar i sin tur att direktobservationer är lämpliga där studieobjekten ingår i processer som de 

själva inte är fullt medvetna om. Det är här som metoden utgör ett värdefullt komplement till 

samtalsintervjuerna. Metoden var tänkt att leda till djupare insikt om mötenas innebörd för 

medarbetarna, eftersom vi då kunde studera processer som var så självklara eller undermedvetna 

för deltagarna att de inte själva högt skulle reflektera kring dem i en intervju. Möten är naturligt 

förankrade i tid och rum, och måste därför i allmänhet kunna anses utgöra ett lämpligt studieobjekt 

för just observationer.  

 

Vi ansåg det lämpligt att agera som passiva observatörer, för att inte påverka den 

kommunikationsprocess som skulle observeras. Det vi var intresserade av i och med vårt syfte var 

hur människor under mötet agerade, uttalade sig och samspelade med varandra. Vår aktiva närvaro 

skulle rimligtvis kunnat påverka detta så till den grad att mötet skulle skilja sig från dess naturliga 

process (se Esaiasson m. fl. 2017, s. 314). 

 

5.1.2 Samtalsintervjuer 

Samtalsintervjun lämpar sig väl i situationer då forskaren inte på förhand kan, eller önskar, 

förutspå vilken typ av svar som kan komma upp från respondenten (Esaiasson m.fl. 2017, s. 260). 

Metoden ger större möjlighet till interaktion mellan forskare och respondent än exempelvis 

enkätstudien – här kan oväntade svar följas upp och undersökas vidare. I analysstadiet blir för 

samtalsintervjuer synliggörande ett intressant begrepp, jämfört med enkätstudiens koppling till 

frekvens (Esaiasson m.fl. 2017, s 260-261). En logisk slutsats blir här att samtalsintervjun till sin 

natur lämpar sig bättre än enkätstudien för forskningsprojekt som detta – kvalitativa studier som 

söker kunskap om ett relativt nytt fenomen. 

 

Esaiasson m.fl. (2017, s. 262) menar att metoden bland annat är lämplig när vi ger oss ut på ett 

outforskat fält, och när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld. Båda dessa 

beskrivningar passar mycket väl in på forskningens syfte och frågeställning, och för sistnämnda 
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blev metoden ett komplement till direktobservationerna, som inte kan säga mycket om människors 

intentioner, tolkningar eller känslolägen (se Esaiasson m.fl. 2017, s. 315). 

 

Den enskilda intervjun kan bedömas vara ett mindre användbart verktyg än fokusgruppsintervjuer 

när det kommer till att låta nya idéer komma upp till ytan – idéer som kanske bara skulle kunna 

genereras i ett socialt samspel mellan flera insatta respondenter (Esaiasson m.fl. 2017, s. 331). Vi 

skulle dock vilja argumentera för att samtalsintervjun gav större möjlighet att jämföra huruvida 

tankar och idéer faktiskt var gemensamma, just tack vare avsaknaden av socialt samspel. Den 

påverkan som en specifik social kontext får på en individ måste anses kunna avgöra vad individen 

vågar eller kommer på att säga. 

 

Även deltagarnas anonymitet hade varit svårare att garantera med fokusgrupper än med 

samtalsintervjuer. Åsikter som gick emot etablerade normer skulle potentiellt blivit riskfyllda att 

yttra i relation till personens sociala och professionella situation. Slutligen valdes samtalsintervjuer 

framför fokusgruppsintervjuer av genomförbarhetsskäl. Medarbetarna bedömdes vara lättare för 

organisationen att ‘undvara’ en och en, än i fokusgrupper som skulle kräva ett större antal 

simultana deltagare.  

 

I undersökningar med kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer. Här utgår 

forskaren från olika frågeområden snarare än specifika frågor (Uppsala Universitet 2011, s. 6.). 

Här uppmuntras respondenten att själv utveckla sina svar, och tillåts i viss mån styra i vilken 

ordning olika ämnen ska behandlas (ibid.). Strukturen utgick i detta fall från four flows-teorin, där 

de fyra olika flödena utgjorde teman för att få en heltäckande bild av deltagarnas uppfattningar. 

Valfria stödfrågor utformades under varje tema. Intervjuformen valdes för att uppmuntra ett fritt 

och spontant samtal, samtidigt som det höll sig inom teorins fyra flöden.  

5.2 Analysmetod – kvalitativ textanalys 

Esaiasson m.fl. (2017, s. 211) menar att “de som använder sig av kvalitativ textanalys generellt är 

intresserade av mening och meningsskapande processer”. Skälet till att använda denna typ av 

analysmetod kan vara att helheten i texten antas vara något annat än summan av delarna, dvs att 

vissa passager är viktigare än andra, eller att innebörden ligger ‘dold under ytan’. Denna innebörd 
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kan då endast åskådliggöras “genom en intensiv läsning av texten med hjälp av analytiska verktyg” 

(ibid.). Beskrivningen låg i linje med vår hypotes om att den egentliga innebörd som stand-up-

mötet hade för dess deltagare inte nödvändigtvis behövde vara fullt medveten. Med detta som 

bakgrund utförde vi med hjälp av four flows-teorin en kvalitativ textanalys på det transkriberade 

materialet från intervjuerna.   

 

Det går att skilja på två olika typer av kvalitativ textanalys: Systematiserande och kritiska 

undersökningar, varav den vanligast förekommande är den systematiska. Sådana undersökningar 

“syftar till att bringa reda i texter och lyfta fram mening tematiskt och systematiskt” (Esaiasson 

m.fl. 2017, ss. 213-214). För kritiskt granskande antas en maktanalytisk ansats (ibid.). Vi kan alltså 

utläsa att vilken typ av kvalitativ textanalys som lämpar sig för en specifik studie inte i första hand 

avgörs av undersökningsområdet, utan av studiens övergripande syfte, problemformulering och 

frågeställningar. Den systematiserande analysen kan betraktas som mer förutsättningslös i 

jämförelse, och lämpade sig enligt oss därför bättre för mer öppna, övergripande studier som vår.  

 

5.3 Material och urval 

Av praktiska skäl kontaktades i första hand en rad systemutvecklingsföretag med kontor i Uppsala. 

Kontoren behövde uppfylla två viktiga kriterier. För det första skulle de – inom åtminstone en 

avdelning – arbeta enligt agila metoder. För det andra skulle de här ha dagliga stå-upp-möten. Vi 

fick svar från ett mellanstort konsultbolag från Uppsala som utvecklade och driftsatte 

kommunikationslösningar för sina kunder. Detta företag fick ligga till grund för studiens material 

– och uppsatsen kom därmed att bli en fallstudie. Sammanlagt kunde här fyra möten observeras 

under två dagar, fördelade på två team vilka arbetade med olika projekt, men inom samma 

organisation och kontorslandskap. Med medarbetare i dessa team utfördes också tio enskilda 

samtalsintervjuer vilka varierade i längd mellan cirka 15 och 30 minuter. Att genomföra en 

fallstudie gav oss möjlighet att få maximalt med utsagor kring samma möten, vilka i tematiseringen 

skulle bli fullt jämförbara. Vidare underlättade valet av fallstudie åtkomsten till studieobjektet, och 

möjliggjorde närmare kontakt med företaget. 
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5.4 Genomförande 

Steg ett: Utformning av intervjuguide 

Inför intervjuerna skapades en semi-strukturerad intervjuguide. Esaiasson m.fl. (2017, s. 277) 

menar att provintervjuer med utomstående bör genomföras före materialinsamlingen. Detta för att 

kontrollera att frågorna passar i sammanhanget och är lättförståeliga. Testpersonen bör likna den 

målgrupp som intervjun slutligen ska utföras på. Efter att en person med nära anknytning till en av 

oss – och som tidigare arbetat inom IT i stå-upp-möten – intervjuats som om personen fortfarande 

var aktiv inom organisationen, kunde intervjuguiden revideras och den slutliga versionen 

färdigställas.  

 

Steg två: Observationer 

Observationerna syftade till att besvara den första delfrågan: Hur ter sig den manifesta 

kommunikationen under mötet? Vid fyra tillfällen under två dagar, fördelade på två olika 

utvecklingsteam, befann vi oss på morgonens stå-upp-möte, där vi förde anteckningar över det vi 

såg, hörde och upplevde som på något sätt kunde tänkas knyta an till vår forskningsfråga. För att 

kunna producera relevanta anteckningar under, eller efter, de relativt korta observationerna, 

användes ett antal minnespunkter som ämnade att i viss utsträckning operationalisera teorin. Dessa 

var öppna frågor till oss själva för att fokusera – men inte begränsa – observationsanteckningarna 

(se Bilaga 1). 

 

 

Tungvikt lades på att försöka uppfatta kommunikativa mönster – exempelvis generella beteenden 

eller strukturer. Vid sidan av dessa betraktelser antecknades också deltagarantal och tidsåtgång, 

något som inte i första hand skulle ligga att ligga till grund för analys, men underlätta 

kontextualiseringen av resultaten. Indelningen motiveras av det råd som Esaiasson m.fl. (2017, s. 

322) ger angående åtskiljning av beskrivningar och mer tolkande anteckningar. Anteckningarna 

fördes av oss båda individuellt för att sedan jämföras och diskuteras. Att använda anteckningar 

som enda dokumentationsmetod för observationerna bedömdes kunna underlätta access och 

undanröja känsliga etiska dilemman. Ett annat skäl till uteslutandet av inspelningsutrustning under 

observationerna var ambitionen att påverka rummet och mötenas skeenden så lite som möjligt (se 

Esaiasson m. fl. 2017, s. 323). 
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Steg tre: Intervjuer 

Tre intervjuer genomfördes av Anton Nyström, fem av Matilda Lindquist, och två utfördes 

tillsammans. Eftersom studien antog ett medarbetarperspektiv, skulle de individer som 

intervjuades inte inneha någon ledande position inom företaget. Att inkludera teamleaders i bland 

respondenterna var från början inte självklart, men motiverades av att dessa i första hand hade en 

samordnande funktion snarare än chefsposition. Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen av praktiska 

skäl, men också i en strävan efter att mötas i en miljö som var bekant för respondenterna, och på 

så sätt främja ett avslappnat och öppet samtal (se Esaiasson m. fl. 2017, s. 277-278). Varje intervju 

spelades in. 

 

Steg fyra: Transkribering och kvalitativ textanalys 

Med de inspelade intervjuerna som underlag genomfördes ett omfattande transkriberingsarbete. 

På transkriberingarna utfördes en kvalitativ textanalys, vilken huvudsakligen kunde delas in i tre 

olika faser – kodning, tematisering och summering. De två förstnämnda stegen kan beskrivas som 

olika nivåer, som vi under analysens gång iterativt växlade mellan för att slutligen få fram mer 

abstrakta teman att finna mönster mellan. “Summeringsdelen” av analysen mynnade ut i slutgiltiga 

kategorier (se Hjerm & Lindgren 2010, s. 87-88). 

 

5.5 Tillförlitlighet  

För kvalitativa metoder blir inte begrepp som reliabilitet, validitet och objektivitet relevanta. Detta 

eftersom metoderna inte tar sig uttryck i standardiserbara mätprocedurer (Hjerm & Lindgren 2010, 

s. 133). Istället blir passande bedömningskriterier pålitlighet, trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet. För att uppfylla dessa bör vi som forskare vara konsekventa, 

grundliga och ständigt reflekterande i forskningsprocessen (Hjerm & Lindgren 2010, s. 134). 

Samtliga fyra möten observerades av oss båda. Anteckningarna från dessa jämfördes sedan för att 

skapa ett så tillförlitligt underlag som möjligt. Koderna växte fram genom diskussion och upprepad 

analys, vilka i samförstånd delades in i kategorier. På samma sätt växte koder och kategorier fram 

ur de nyckelord som kunnat hämtas från intervjutranskriberingarna.  
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Att inom tidsramen för denna C-uppsats koncentrera all empiriinsamling till en och samma 

organisation, bedömdes leda till mer trovärdiga resultat, då mättnad lättare kunde uppnås. Studien 

gör inte anspråk på att kunna generalisera kring stå-upp-möten överlag, eller medarbetares 

uppfattningar kring dessa. Däremot anser vi med denna fallstudie kunna formulera nya frågor, 

vilka alla systemutvecklingsföretag som använder sig av stå-upp-möten kan ställa sig för att 

anpassa dessa efter medarbetares behov, och relation till organisationen.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Studien berör internkommunikativa frågor inom en avgränsad organisation. Företagshemligheter 

och annan information ämnad för internt bruk blev med hänsyn till organisationen därför viktig att 

hemlighålla. När kontakt togs med företaget via mejl redogjordes – enligt vetenskapsrådets etiska 

rekommendationer (2002) – vad studien skulle gå ut på, samt att de själva i fråga om företagsnamn 

och personnamn skulle behållas anonyma om de inte uttryckligen önskade en öppen medverkan. I 

bearbetningen av empiriskt material från såväl observationer som intervjuer delgavs inga namn 

eller andra uppgifter som potentiellt skulle kunnat röja deltagarnas identiteter. Exempelvis 

undantogs information om tidigare arbetslivserfarenheter och exklusiva arbetsroller i 

intervjutranskripten. Av denna anledning bedömdes inga särskilda åtgärder behöva tas för att 

förhindra åtkomst av data, mer än att allt material förvarades på ett lösenordskyddat moln-konto. 

Som tidigare nämnts ansåg vi att anonymitet för deltagarna, förutom att ha en poäng i 

forskningsetiskt syfte, även kunde resultera i en friare diskussion. Med detta i åtanke uppfylldes 

det konfidentialitetskrav som Vetenskapsrådet förespråkar (2002). Undersökningsdeltagarna fick 

även ta del av uppsatsen efter att den slutförts. 
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6. Resultat 

De båda insamlingsmetoderna – observationer och intervjuer – är sammanlänkade med varsin 

frågeställning. Den första delen av detta kapitel behandlar direktobservationernas resultat, medan 

den andra beskriver de resultat som framkommit ur samtalsintervjuerna. Med hänsyn till den andra 

metodens mer omfattande material och centrala roll i denna medarbetarorienterade studie, ges den 

naturligt mer utrymme än observationerna. De kategorier som för båda metoderna presenteras har 

framkommit efter öppen analys, men med det teoretiska ramverket i åtanke.  

 

Tillämpning av teori för att ge resultaten djupare mening sker i kapitlet Analys. Valet att skilja 

resultat och analys åt i denna uppsatsdisposition har att göra med de fyra flödenas naturliga 

uppdelning. Att växla fram och tillbaka mellan flöden i resultatdelen anses inte underlätta denna 

texts läsbarhet. Four-flows-teorin är naturligt uppdelad i fyra flöden, vilken lämpar sig för en 

separat analysdel, strukturerad efter dessa. 

 

6.1 Resultat från observationer 

Under observationerna kunde flera kommunikativa mönster identifieras. Efter upprepad 

tematisering visade de sig nästan uteslutande förhålla sig till ett av två spektrum. Dessa rörde 

jämlikhet kontra ojämlikhet, och flexibilitet kontra underförstådda rutiner. Den sista kategorin 

berör i sig själv det faktum att inga förhållningsregler eller instruktioner explicit uttalades under 

observationerna. Kategorierna fungerar som underrubriker för denna resultatredovisning. 

 

Två arbetslag observerades under två möten var. De kallas här för Arbetslag 1 och Arbetslag 2, 

varav det första hade väsentligt många fler deltagare än det senare. Nämnas ska dock att Arbetslag 

1 bara var fulltaliga under det första av de två observerade mötena. Här närvarade sammanlagt 

elva personer. Under det andra mötet fanns endast tre deltagare på plats. Arbetslag 2 med fyra 

medlemmar, var fulltaliga under det första mötet. Under det andra var en deltagare frånvarande. 

Denna deltagare var medlem i båda arbetslagen. Till medlemmar räknas också teamleadern – i 

teman benämnd som “TL”. 
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6.1.1 Jämlikhet 

Inom den första kategorin observerades tre genomgående teman: Alla bidrar, Upplöst hierarki 

samt Avslappnat. Det förstnämnda – Alla bidrar – omfattade de anteckningar som vittnade om att 

alla under mötets gång var uppmärksamma, hade något att säga, eller kunde bidra till diskussionen. 

Att alla fick detta talutrymme under mötet bedöms vittna om jämlika maktförhållanden, eftersom 

medarbetare då bevisligen upplevde stå-upp-mötet som tillräckligt fritt och jämlikt för att kunna 

bidra till diskussionen. 

 

Upplöst hierarki var något som observerades som ett tema utifrån det faktum att teamleadern vid 

ett tillfälle blev ledigt motsagd av en medarbetare, samt att ett mindre stå-upp-möte mycket abrupt 

avslutades av en av deltagarna varpå alla andra, inklusive teamleadern, lämnade platsen. Det 

abrupta och outtalade slutet tycktes inte vara förutbestämt av någon, utan skedde naturligt. Vare 

sig teamleadern eller någon annan medarbetare protesterade mot detta, vilket tyder på att det 

mindre stå-upp-mötet till viss mån hade en fri social struktur och icke-hierarkisk uppbyggnad. 

 

Under flera stå-upp-möten som observerades uppfattades stämningen som lättsam. Detta 

resulterade i temat Avslappnat. Händelseförlopp som indikerade detta och därmed antecknades var 

bland annat spontana skämt mellan medarbetarna under mötet, att en del skratt förekom samt att 

en anekdot med lös anknytning till arbetet berättades under ett av de mindre mötena. Under ett av 

stå-upp-mötena höll alla utom teamleadern i en kaffekopp, vilket även det bidrog till ett löst och 

avslappnat kroppsspråk, något som indikerade att stå-upp-mötet präglades av en informell och 

jämlik atmosfär. 

 

6.1.2 Ojämlikhet 

Till denna kategori hör händelseförlopp som tyder på ojämlikhet mellan deltagarna under stå-upp-

mötet. Två teman förekom: Förstärkt hierarki, samt Olika utrymme.  

 

Under temat Förstärkt hierarki fanns två kopplingar till teamleaderns roll. Under den första 

observationen av arbetslag 2, där fyra personer närvarade, observerades en av medlemmarna i 

arbetslaget fråga teamleadern om vad denne tyckte att hen nu skulle göra. Här reproducerades med 
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andra ord en beslutsfattande position för teamleadern, och individens självständighet 

underminerades. Under den andra observationen av arbetslag 1, där tre personer talade, började 

teamleadern att avge sin lägesrapport först av alla. Beslutet var aldrig uttalat, utan föreföll vara 

underförstått. Här kan vi alltså identifiera en eventuell implicit reproduktion av teamleaderns 

hierarkiska position, vilket i viss mån tyder på vissa, om än små, maktskillnader inom den sociala 

mötesstrukturen.  

 

Att medarbetarna under mötet gavs Olika utrymme att diskutera och redogöra kategoriserades som 

nämnts in under Ojämlikhet. Under mötena observerades att teamleadern generellt hade mest 

talutrymme, vilket mycket väl kunde bero på en maktrelation mellan teamleadern och de andra 

medarbetarna, men också på dennes samordnande yrkesroll. Bland övriga deltagare talade vissa 

personer mer än andra. En av de som här talade minst var praktikant på företaget. Talutrymmet 

skulle här kunna vara en fråga om arbetserfarenhet såväl som att alla deltagare inte hade lika 

mycket att redogöra. Att under detta tema uteslutande tala om ojämlikhet i form av obalanserad 

maktstruktur skulle därmed vara förledande, men utesluter inte den möjliga kopplingen. 

 

6.1.3 Flexibilitet 

De tecken på flexibilitet, eller flexibla aspekter, som kunde identifieras under mötet är i teman 

samlade under denna kategori. De mönster som förekommit är relaterade till den grad av 

formalisering som i praktiken observerades genomsyra mötena. Tre teman finns här: Fri ordning, 

Inlägg från deltagare och Inlägg från TL.  

 

Fri ordning berör den följd i vilken ämnen avhandlas, eller personer pratar. Här kunde vi vid det 

mindre Arbetslag 2:s första möte observera att vem som skulle vara den första deltagaren inte var 

förutbestämt. Detta beslut togs istället spontant. Här hoppade konversationen också fram och 

tillbaka mellan deltagarna, och den struktur som fanns löstes upp allt mer under mötets gång. 

Under det andra mötet med samma arbetslag började visserligen teamleadern, men var då explicit 

i beslutets spontanitet. Överlag kan vi här identifiera en genomgående flexibilitet gällande den 

ordning som medarbetare talar i. 
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Inlägg från deltagare berör medarbetares benägenhet att självständigt inflika med egna synpunkter 

eller kommentarer i de diskussioner som förs. Temat rör inte teamleaders, och behandlar alltså inte 

hur mycket talutrymme som ges deltagarna, utan istället deras observerade tendens att ta ordet. 

Under det första mötet för Arbetslag 1 kunde vi observera hur spontana inlägg från deltagare 

förekom, och hur samtalet utmynnade i en diskussion som dock sedan avslutades för att återgå till 

mötets ordning. Under arbetslagets andra möte där bara tre medarbetare närvarade blev 

diskussionen friare allteftersom mötet fortlöpte. Dialogen var också fri under det mindre Arbetslag 

2:s första möte, med spontana frågor från flera deltagare. Under arbetslagets andra möte, där bara 

tre medarbetare närvarade, var samtliga tre involverade i en diskussion om samma ämne, och 

problemlösning samt arbetsplanering ägde spontant rum efter ett tag. Genomgripande uppfattades 

mötena som öppna till sin struktur, med goda möjligheter för deltagare att bidra med egna tankar, 

idéer och frågor. Detta gällde i synnerhet det mindre Arbetslag 2. 

 

Det sista temat Inlägg från TL (teamleader) rör den flexibilitet som teamleadern observerats ha i 

att kunna inflika i diskussioner, och fritt leda mötet istället för att förhålla sig till rutiner. Under 

det första mötet i Arbetslag 1 kunde vi observera hur teamleadern gjorde spontana inlägg i 

diskussionen, och kompletterade en medarbetares redogörelse med en förklaring till resten av 

gruppen om vad ämnet handlade om. Förtydligandet måste betraktas som en dynamisk följd av 

ämnets komplexitet eller frånkoppling från vad resten av gruppen just då arbetade med. Detta då 

inga andra redogörelser kompletterades på detta sätt. Av denna anledning bedömer vi att händelsen 

exemplifierar en eventuellt flexibel natur hos mötesformen överlag. Teamleadern återkopplade här 

också till vissa deltagare, och kunde vid behov inflika klargörande frågor. Generella frågor kunde 

ställas till gruppen, varpå den som kände sig manad svarade. Under arbetslagets andra möte kunde 

teamleadern också passa på att ge medarbetare allmän information i en fråga. För det mindre 

Arbetslag 2:s möten observerades inga spontana inlägg från teamleadern, något som potentiellt 

skulle kunna tyda på en mindre central roll hos denna i ledandet av mötena med det mindre 

arbetslaget. 
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6.1.4 Underförstådda rutiner 

Kategorin avser de skeenden som upplevdes tyda på outtalade regler, dels för hur stå-upp-mötet 

skulle gå till, dels för vad som förväntades av varje deltagare. Denna rubrik delades in i två teman: 

Bestämd ordning och Innehåll.  

 

Som det förstnämnda temats namn antyder fanns under vissa stå-upp-möten en till synes 

underförstådd rutin rörande den ordning som de närvarande förväntades tala efter. Under tre av de 

fyra observerade mötena fick varje deltagare talutrymme i medurs ordning, teamleadern 

inkluderad. Under ett av dessa möten var det även tydligt att teamleadern förväntades vara den 

som talade först av alla. 

 

Det andra temat Innehåll, rör det som det under mötet tycktes vara underförstått att diskussionen 

eller redogörelsen skulle kretsa kring. Under mötena förekom inga formaliserade frågor, istället 

inledde varje deltagare med att kort delge var i arbetsprocessen denne befann sig, för att sedan 

lämna utrymme för inflikande tillägg eller följdfrågor. Att individen skulle inleda med en 

redogörelse var dock samtliga deltagare införstådda med.  

 

6.1 Resultat från intervjuer 

Efter upprepad tematisering kunde ett antal genomgående mönster identifieras för de teman som 

framkommit ur intervjutranskriberingarna. Dessa mönster återges i kategorier, som likt i 

föregående del agerar underrubriker för resultatredovisningen. Kategorierna hamnade här inte 

naturligt i samma parvisa motsatsförhållande som var fallet för observationerna. Underrubrikerna 

är arrangerade efter motsvarande kategoriers förekomst i fallande ordning. Även om frekvens inte 

är forskningsmässigt relevant för denna kvalitativa studies ändamål, vill vi på detta sätt ändå låta 

resultatdelens uppbyggnad återspegla inom vilka ämnesområden som intervjuerna mest kom att 

röra sig. 
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6.2.1 Nytta 

Med nytta avses mötets uppfattade faktiska funktion för organisationens eller individens arbete. 

Detta var den överlägset vanligast förekommande kategorin. Här förekom följande teman: 

 

● Andra kanaler passar bättre 

● Eventuellt motivationsfrämjande 

● Gemensamma mål 

● Hjälper koordinering  

● Hjälper TL 

● Ibland hjälpsamt 

● Information  

● Inlärning 

● Inte beslutsfattande  

● Inte viktigt för koordinering  

● Kompletterande 

● Nytta för chef 

● Överblick 

● Passar inte alla 

● Problemlösning 

● Sparar tid 

● Struktur av eget arbete 

● Varierande ämnesrelevans

 

Det vanligast förekommande temat i kategorin var att mötet gav en överblick över arbetet. Temat 

kunde identifieras i nio av de tio enskilda intervjuerna. En nyanställd respondent uppskattade mötet 

eftersom det gav just en överblick över vilka roller samtliga hade i projektet. Två av 

respondenterna uttryckte att den kontinuerliga överblicken ledde till att problem i 

arbetsuppgifterna inte uppstod lika ofta, då systematiska misstag och tunnelseende i det egna 

arbetet kunde upptäckas och åtgärdas tidigt.  

 

Det var inte bara för medarbetarna som överblicksfaktorn tycktes vara prominent. Respondent 2 

delgav att stå-upp-mötet sågs som en god möjlighet för teamleadern att skaffa sig en översikt över 

arbetet, och Respondent 1 nämnde även att “[...] [namn] som projektledare då kan ha åsikter om 

hur saker och ting görs”, vilket tyder på att mötet har en både övergripande och överblickande 

funktion för teamleadern – något som ansågs avgörande för dennes förmåga att ta beslut.  

 

Sju av de tio respondenterna nämnde problemlösning som ett av stå-upp-mötets funktioner. 

Respondent fyra menade att mötet gav utrymme för att både ställa egna frågor kring egna problem 

och hjälpa kollegor med deras. Respondent tio menade dock att problem visserligen borde lyftas 

under det korta mötet, men att de ej skulle lösas på plats, något som andra respondenter också 
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uttryckte. På detta sätt slapp medarbetarna störa varandra med frågor under det dagliga arbetet i 

kontorslandskapet. Även Respondent 2 nämnde detta:  

 

R2: [...] Det ska ju vara bara såhär “det här gör jag, det här har jag tänkt, jag har fastnat vid det 

här” och så kan man då flika in efteråt “har du tid efter mötet att hjälpa mig med det här”. Sådana 

saker. Det är så det används här.  

 

En majoritet delade alltså uppfattningen att mötet hjälpte till att lösa problem, men hur detta i 

praktiken gick till beskrevs på olika sätt. 

 

Även om problemlösning och överblick var två återkommande teman under intervjuerna, ville 

ändå fyra av tio respondenter understryka att mötet inte ansågs absolut avgörande i koordineringen 

av det dagliga arbetet. Ett exempel på detta är under intervjun med Respondent 9:  

 

ML: Hur viktiga tror du att dom här mötena rent konkret är i koordinerandet av era arbeten? Skulle 

ni kunna ta dom här grejerna...  

 

R9: [avbryter] - Nej men vi tar dom här grejerna annars också, så det är inte livsviktigt, nej. Om 

man inte har ett möte så pratar vi med varann vid något annat tillfälle också om det behövs, så har 

man undringar och funderingar så tar man upp det. Vi har så att säga en ganska informell… [...] 

 

Detta gick i linje med vad de andra tre respondenterna också uttryckte angående 

arbetskoordineringen: Stå-upp-mötena ansågs exempelvis vara för snabbt avklarade för att ge 

utrymme för någon vidare koordinering av det dagliga arbetet. En av respondenterna sade dock att 

mötet i viss mån upplevdes som arbetskoordinerande, men att detta var något som dalat med åren, 

ju längre företaget hade använt sig av stå-upp-mötet som arbetsrutin. En annan menade att det ändå 

var ett bra verktyg för att synkronisera gruppens arbete, och att hen uppskattade mötets fysiska 

‘face-to-face’-faktor, eftersom detta underlättade i att faktiskt planera arbetet. Åsikterna 

återspeglas i temana Inte viktigt för koordinering och Hjälper koordinering.  

 

Två respondenter nämnde att en av stå-upp-mötets funktioner var att förebygga att arbetsgången 

upplevdes som “spretig”. Dessa, tillsammans med fyra andra av respondenterna, upplevde med 

andra ord att mötet till viss del bidrog till att skapa en känsla av gemensamma mål, något som till 

viss del hänger ihop med uppfattningen om att stå-upp-mötet bidrar till en överblicksbild av 
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arbetet. En av respondenterna ansåg även att mötet var ett hjälpmedel för att hålla projektmålen i 

sikte. 

 

6.2.2 Individens roll 

Till denna kategori hör de meningsuppfattningar som kan sägas beröra formandet, reproducerandet 

eller förhandlandet av individens roll i förhållande till kollegor och organisationen. Här återfanns 

följande teman:  

 

● Ansvar 

● Bristande uppmärksamhet 

● Ensamhet 

● Inkludering 

● Jobbigt att ta upp misstag 

● Lätt att följa med som ny 

● Lätt att prata om misstag 

● Sammanhang 

● Svårt att följa med som ny

 

Fyra av de tio respondenterna uttryckte en känsla av att vara inkluderad i mötena, och ingen 

uttryckte en känsla av exkludering. Följande utdrag är taget från transkriptet av en intervju med en 

relativt nytillkommen anställd: 

 

AN: Men känner du att du att du har en plats där? Känner du att du bidrar och… 

 

R2: Ja, det gör jag. Mer och mer. Desto mer jag kommer in i arbetet, desto mer involverad blir jag 

ju… [...] Så absolut. 

 

Respondenten upplevde sig alltså mer inkluderad ju längre denne hade arbetat inom 

organisationen. Bara en respondent upplevde en viss ensamhet - men inte exkludering - i att vara 

den enda med bristande uppmärksamhet under mötet. 

 

Temat Svårt att följa med som ny berör reproducerandet av medarbetares identiteter eller roller 

inom organisationen som nyanställda. Tre av respondenterna gav uttryck för detta tema, något som 

bland annat återges i följande citat: 
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R5: Nej. Men ja, det tar tid innan man förstår vad de snackar om. Man märker att domänkunskapen 

alltid är något du behöver lära dig att förstå, oavsett jobb. Man kan tro att man är färdigutbildad 

efter sin utbildning men på alla arbetsplatser är det ju en inlärningsperiod oavsett om det är två 

veckor eller ett år. Det är alltid en tid liksom. Man måste ju lära sig jargongen och allt. 

 

Citatet berör den tekniska kunskap som på nytt måste byggas upp för att kunna följa med 

på vad som sägs under mötena. Här nämns också den språkliga jargong som etablerats på 

arbetsplatsen. Två respondenter ansåg istället att det var lätt för nya att komma in, men 

syftade då på mötenas metodik snarare än innehållet i vad som sades. Två respondenter 

menade att mötena bidrog till förståelsen för hur ens eget arbete passade in i en större 

organisatorisk bild, det vill säga att det bidrog till en känsla av sammanhang. 

 

6.2.3 Hierarki 

De teman som på något sätt berör den mån i vilken hierarkiska strukturer skapas, reproduceras 

eller blir synliga under mötena finns under kategorin Hierarki. Ofta var frågor om hierarki 

kopplade till det upplevda utrymme som olika individer fick till att tala under mötena. Här uppkom 

följande fyra teman:

● Hierarki gentemot TL 

● Hierarki kring erfarenhet 

● Hierarki när TL är chef 

● Jämlikhet

 

Generellt uppfattades stå-upp-mötet som en aktivitet genomsyrad av jämlikhet. Sju av de tio 

respondenterna gav under intervjuerna uttryck för denna uppfattning. Följande citat utvecklar 

ståndpunkten: 

 

R6: [...] Det är väldigt jämställt tycker jag. Det är bra.  

 

ML: Okej. Så du upplever alltså att alla ges utrymme att inflika saker, eller?  

 

R6: Absolut. Man brukar kanske försöka vara kort och försöka sammanfatta saker och ting eftersom 

man respekterar varandra och förstår att okej, man vill inte försöka ta upp så mycket tid av andra 
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eftersom man vet att alla har saker att göra, men alla är ju liksom väldigt fria och det är väldigt 

avslappnat.  

 

Den upplevda jämlikheten rör i det här fallet den möjlighet medarbetare har att tala och 

ta plats under mötet. Den senare delen av citatet belyser också en uppfattning av stå-upp-

mötet som en arena för utövande av ömsesidig respekt. Temat Respekt för varandra 

kategoriserades dock under Sociala aspekter, på grund av en förmodad koppling till det 

sociala klimatet.  

 

Viktigt att påpeka är att även om mötena generellt ofta talas om som icke-hierarkiska, 

uppfattas de sällan genomsyras av total jämlikhet. Temat Hierarki gentemot TL förekom 

hos åtta av de tio respondenterna, varav sex också givit uttryck för temat Jämlikhet. Hur 

medarbetare förhöll sig till teamleadern kan alltså ses som ett undantag från den annars 

generellt sett icke-hierarkiska bilden av stå-upp-mötet. Följande utdrag belyser detta 

förhållande: 

 

ML: Ja. Kan man märka av några hierarkiska roller eller ges alla samma utrymme att prata?  

 

R8: Nej, dom som är teamleaders utmärker sig ganska mycket. Så det märks rätt mycket skillnad så.  

 

ML: Mm. Men du upplever ändå att folk, vem som helst, får utrymme att flika in nånting och hjälpa 

varandra?  

 

R8: Ja, absolut absolut, det är inga problem.  

 

En respondent menade att talutrymme under mötena var en fråga om erfarenhet. De som jobbat 

längre, tog naturligt mer plats. Mer precist upplevdes teamleadern även här få mer utrymme, men 

att det efter det avgjordes av erfarenhet. 

 

Förutom frågan om tid och möjlighet att ta plats under mötet, syntes temat Hierarki gentemot TL 

i att en respondent uttryckte hur teamleadern generellt satte agendan och hade sista ordet. En annan 

respondent gick så långt som att beskriva mötet som en form av övervakning. Här betraktades 

alltså stå-upp-mötet åtminstone delvis som en plats där anställda hölls till svars inför teamleadern. 
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Temat Hierarki när TL är chef uppkom bara hos en respondent, men då tillräckligt många gånger 

för att berättiga dess särskiljning från Hierarki gentemot TL. Individen ifråga märkte en tydlig 

hierarkisk skillnad när teamleaderrollen antogs av en av de i övrigt mer jämlika medarbetarna, 

jämfört med när den tidigare hade legat hos en anställd i mer formell chefsposition. 

 

6.2.4 Företagsbild 

Denna kategori innefattar de teman som beskriver respondenternas uppfattningar kring företagets 

synlighet under stå-upp-mötena, och vilken eventuell bild av detta som under mötena förmedlas. 

Följande teman kunde här identifieras: 

 

● Företaget osynligt 

● Företaget synligt 

● Påverkar företagsbild marginellt

 

Sammantaget kan konstateras att huruvida mötena hade en stark koppling till respondenternas 

uppfattning av företaget varierade mellan olika individer, och ingen tydlig konsensus kunde 

urskiljas. Två respondenter var rentav motsägelsefull i sina svar, något som återspeglas i detta 

utdrag: 

 

R2: Jag skulle inte kunna säga att “det här är ett sådant företag” utifrån dem mötena. Så att jag vet 

inte så stor roll har det inte haft i det men visst… 

 

AN: Det är inte där som det liksom… 

 

R2: Näej, nej det är det inte. [...] När jag tänker ett företag, då tänker jag så här en känsla av liksom 

såhär hur folk pratar med varandra, hur folk bemöter varandra. Vad har vi för syfte? Hur ser miljön 

ut? Får varje person uttrycka sina känslor eller sina tankar eller är det en typiskt hierarkisk 

organisation där bara ledaren ska domdera? [...] Och mötena är ju ett forum där sådant märks, så 

visst. 

 

AN: Men det är inte så viktigt då i den helhetsbilden? 

 

R2: Nej men det är en del [...] 

 



 

 35 

Enligt respondenten hade mötena alltså ingen central roll i uppfattningen av företaget, men de 

utgjorde en arena där mer övergripande mönster kunde märkas. Mötenas påverkan på 

företagsbilden var marginell; den bara var en av flera arenor där denna kom till uttryck.  

 

Sex respondenter såg ingen koppling alls till den större företagsbilden. Två menade här att mötena 

inte påverkade företagsbilden eftersom de ansågs vara relativt lika mellan olika företag. En annan 

uppfattade varken att företagets övergripande mål eller värderingar kom till uttryck, även om 

mötena bidrog till den samlade bilden av företaget. En fjärde menade att den organisatoriska 

helhetsbilden saknades under mötena. En individ erkände här dock att mötena förstärkte en bild 

av organisationen som platt, eftersom de till sin natur var flexibla och uppmuntrade gemensamt 

engagemang. Detta blir tydligt i följande citat: 

 

R3: [...] Här är det ju mer, tycker jag, gemensamt i och med att alla diskuterar vad man gör och 

säger vad man gör och alla är lite med. Om någon säger att “ja, men nu håller jag på…” då kan 

nån annan bryta in och säga att… Nånting. [...] Och på så sätt så ger det ju en mycket plattare 

organisation på det sättet. Och det är positivt. Jag tycker det är bra.  

 

Respondenten syftar på en demokratiserande funktion hos mötenas flexibilitet, något som 

uppskattas. Uppfattningen att företaget var synligt under mötena delades även med fyra andra 

individer. En av dessa menade att mötena visade en medvetenhet hos företaget om moderna 

arbetssätt, och en annan att de bidrog till en bild av organisationen som öppen. 

 

6.2.5 Sociala aspekter 

Inom denna kategori beskrivs de sociala aspekterna av mötesrutinen. Här förekom följande teman:  

  

● Avslappnat 

● Främjar sammanhållning 

● Påverkar inte sammanhållning 

● Respekt för varandra  

● Social funktion 

 

Sex av respondenterna talade om hur stå-upp-mötet på olika sätt främjade sammanhållningen inom 

arbetslaget, och bara en menade att det varken gjorde till eller från. Bland de sex nämndes bland 

annat att mötet bidrog till en “laganda” eller “team-känsla”. I följande citat talar Respondent 10 
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om att denna sammanhållningsfaktor ofta inte ens är avsedd, utan kommer som ett resultat av 

mötets sociala natur:   

 

R10: [...] Det är en väldigt liten uppoffring, och om annat blir det en trevlig och social – även om 

det inte ska vara det men… Det kan vara det också, det syftet…  

 

AN: Sammanhållning.  

 

R10: Ja, men sammanhållning. Inte ensamt, och så.  

 

Två av respondenterna såg mötet som ett uppskattat socialt inslag i ett annars förhållandevis 

ensamt arbete. Den ena syftade här på främjandet av sammanhållning, och den andre på en mer 

generell social funktion. En medarbetare menade istället att “det är ganska så socialt ändå när 

man sitter så nära varann” och syftade då på kontorslandskapets utformning, även om hen också 

såg en social funktion i att samlas.  

 

Tre respondenter tyckte att stå-upp-mötet som genomsyrades av en avslappnad stämning, 

exempelvis uppfattades inte någon vara nervös under sammankomsten. En respondent menade till 

och med att kritiska skämt om företaget kunde förekomma. En annan uttryckte också att det fanns 

en ömsesidig respekt mot varandra i att hålla sig kort och inte ta upp varandras tid.  

 

6.2.6 Förväntningar 

Kategorin behandlar vad som ansågs förväntas av stå-upp-mötets deltagare. Inom denna kategori 

kunde följande teman identifieras:  

 

● Förväntad redogörelse 

● Förväntad uppmärksamhet 

● Förväntad förståelse för form  

● Förväntningar överkomliga 

● Inga outtalade förväntningar  

● Inga uttalade förväntningar 

● Uttalade förväntningar

 

Fyra respondenter angav här att det som främst förväntades av dem på mötena var att de skulle 

redogöra var i arbetets gång de befann sig, och en av dessa uttryckte i samband med detta att denne 
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förväntades uttrycka om hen hade stött på några problem. Respondenten menade även att det som 

förväntades av hen var att denne endast skulle delge information som på något vis kunde beröra 

de andra i teamet.  

 

Förutom den egna redogörelsen uppfattades av två respondenter en förväntan på uppmärksamt 

lyssnande: 

 

R1: [...] Det är klart: Jag upplever att förutom att säga vad jag håller på med så ska jag väl lyssna 

och förstå vad de andra säger och den biten känner jag väl lite att jag kanske… Att jag inte är så 

bra på. 

 

För individen ifråga var uppfyllandet av denna förväntan alltså något av ett problem. En enskild 

individ uttryckte även en Förväntad förståelse av formen för stå-upp-mötet, något som denne 

menade var något som varje anställd förväntades ha lärt sig under sin tidigare utbildning.  

 

En respondent uttryckte att inga outtalade förväntningar fanns under mötena. En annan menade 

att inga uttalade förväntningar fanns, medan en tredje tvärtom uppfattade förväntningarna på 

denne som just uttalade.  

 

6.2.7 I praktiken 

Denna kategori innefattar de uppfattningar kring stå-upp-mötet som berör dess faktiska 

utformning, det vill säga vad de går ut på. Kategorin är av mer objektiv karaktär än de andra, och 

ramar in utsagor som egentligen skulle kunna höra hemma i en informantintervju. De mer sakliga 

beskrivningarna av verkligheten som här återfinns, skulle kunna tolkas som ren 

bakgrundsinformation rörande det fenomen som studeras. Dock anser vi att även till synes 

objektiva uppfattningar alltid är föremål för en individs subjektiva tolkning, varför de teman som 

återfinns inom denna kategori trots allt bidrar till att besvara frågeställningen hur reflekterar de som 

deltar kring stå-upp-mötena? Av denna anledning väljer vi att redovisa även denna kategori inom 

ramen för intervjuresultatet. Följande teman kunde här identifieras: 
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● Flexibilitet 

● Formellt 

● Lägesrapport 

● Misstag tas ej upp 

● Samförstånd kring form

 

Majoriteten av respondenterna uppfattade stå-upp-mötet som en plats för individuella 

lägesrapporter, något som kan exemplifieras med följande utdrag: 

 

ML: Okej. Har ni några utgångsfrågor eller är det mer en lägesrapport från alla? 

 

R4: Nej, det är… Jag känner ju till scrum rent teoretiskt, det där “vad ska jag göra idag”, “vad 

behöver jag för hjälp av nån” eller så, men det brukar bli liksom en kort redovisning av vad vi håller 

på med [...]. 

 

En respondent uppfattade mötena som flexibla, och en annan såg här en viss formalitet i att 

personliga samtal helst inte skulle förekomma, även om det ibland skedde. En tredje menade att 

ett samförstånd fanns kring vad mötena skulle gå ut på. Respondent 1, vilken vid ett tillfälle hade 

varit tacksam över att ett möte uteblev för att slippa behöva redovisa problem, menade dock också 

att misstag generellt inte togs upp. 

 

6.2.8 Värdering 

Här finns uttalanden som på något sätt värderar stå-upp-mötet. Under denna kategori förekom temana:  

 

● Små grupper passar bättre 

● Trivs med mötena 

● För detaljorienterat 

● Litet värde 

● För formaliserat 

● Perspektiv inte viktigt 

● Bra med formalisering 

● Bra med kort längd 

● Mötena fyller funktion 

● Mötena okej 

● Större team passar bättre 

 

Sju av tio respondenter uttryckte att de trivdes med mötena, och av dessa ansåg två individer att 

stå-upp-mötet gjorde passade bäst när deltagarantalet inte var så stort. En av dessa uppskattade 
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småskaliga stå-upp-möten just på grund av tidsaspekten – mötena var tack vare det låga 

deltagarantalet snabbt avklarade. En annan respondent menade tvärtom att de stå-upp-möten som 

små grupper kändes meningslösa, då hen då redan hade en bild av var alla befann sig i arbetet. En 

fjärde respondent menade att mötena hölls för frekvent för att de skulle kunna tillföra någon ny 

information.  

 

De sju som ansåg sig trivas med mötena uttryckte varierande orsaker till detta. Två av de sju 

menade att det fanns ett värde i att stå-upp-mötet var kortare än andra möten, och att det i och med 

det inte tog så mycket tid från det dagliga arbetet. Respondent 10 utvecklade resonemanget 

ytterligare:  

 

R10: [...] jag menar, det tar så pass kort tid att det finns värde i att göra det oavsett om det inte ger 

så mycket. Det är en väldigt liten uppoffring.  

 

Ovanstående citat är en del av ett längre resonemang där respondenten kom fram till att 

oavsett mötets värde så gjorde den korta längden (här låg detta kring ca 10-15 minuter) 

att det kändes värt att hålla. En annan respondent trivdes med stå-upp-mötet just för att 

det upplevdes som jämställt, vilket blir tydligt i detta utdrag: 

 

R10: [...] Nej, inga hierarkier så liksom… 

 

AN: Är det nånting bra?  

 

R10: Jaa, det tycker jag. Det passar mig, eeh… Så. (skratt)  

 

Respondenten uttryckte dock även att sammankomsten kunde bli för detaljorienterad. Två andra 

respondenter kritiserade snarare överblicksaspekten. Den gemensamma målbilden eller 

övergripande perspektivet som stå-upp-mötet ämnade att skapa kändes inte meningsfullt för den 

arbetsroll de hade, vilket resulterade i temat Perspektiv inte viktigt.  

 

6.2.9 Begriplighet 

Denna kategori ringar in de uppkomna teman som berör i vilken utsträckning det som sägs under 

stå-upp-mötet är begripligt. Vi har redan tidigare under kategorin Individens roll behandlat 
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svårigheter hos nyanställda att följa med i samtalet. Om temat Svårt att följa med som ny berörde 

stå-upp-mötets potentiella inverkan på medarbetares upplevda identiteter hos organisationen, 

beskriver nedanstående teman snarare den talade kommunikationens begriplighet på ett mer 

övergripande plan: 

 

● Lättbegripligt utifrån 

● Svårbegripligt inifrån 

● Svårbegripligt utifrån

 

Endast en respondent menar att stå-upp-mötena är lättbegripliga utifrån. Här refereras till en 

konsult som snabbt kom in i mötesrutinen. Oklart är dock om det är upplägget eller vad som 

faktiskt sägs som här avses. Tre respondenter gav uttryck för uppfattningen att mötena skulle vara 

svåra att följa med i utifrån, även för en person från en liknande organisation med lämpliga 

tekniska kunskaper. Ett utdrag som väl belyser detta är följande: 

 

AN: Tror du att någon utomstående som kanske också har samma yrkesroll, eller yrkesroller som 

ni har ungefär, fast på ett annat systemutvecklingsföretag, skulle hänga med på era möten? 

 

R1: Med tanke på att jag tycker att det är svårt nog att hänga med när folk från andra avdelningar 

förklarar vad de håller på med, så skulle jag nog säga att det blir nog väldigt mycket referenser till 

saker som man inte har en aning om vad det är. 

 

Respondenten menar att när olika avdelningar har gemensamma möten, blir det inte bara svårt att 

förstå för utomstående, utan även för hen själv. Ovanstående citat knyter ann till det sista temat för 

denna kategori – Svårbegripligt inifrån. Samma tre respondenter som inte trott att mötena skulle 

vara särskilt lätta att sätta sig in i för en utomstående part, kunde också peka på svårigheter med 

förståelse även inom den egna organisationen. I detta fall var skälet inte att respondenterna var 

nytillkomna på arbetsplatsen, utan låg istället i arbetets uppdelning mellan avdelningar och team. 

Exempel på detta är också följande citat: 

 

R7: [...] Vi har ju haft försök med att få med andra delar av företaget på vår möten men de har ofta 

bara kommit en eller två gånger och sen har dom slutat. (skratt från både ML och R7) Så det är väl 

på den nivån. Tanken var väl att dom skulle berätta vad dom höll på med så vi fick reda på det 

också, men det har väl inte riktigt fallit i god jord.  
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En annan respondent menade att de olika utvecklingsteamen inom samma avdelning heller inte 

alltid förstod varandra på grund av olika inriktningar.  

 

6.2.10 Omvärld 

Eftersom den intervjuguide som låg till grund för genomförandet av de semistrukturerade 

intervjuerna hade en ämnesstruktur som utgick ifrån McPhees four flows-teori, utgjorde 

institutionell positionering ett frågeämne som togs upp under intervjuerna. Flödet 

operationaliserades genom frågor kring omvärldens synlighet under mötena. Här möttes vi ofta av 

oförståelse eller osäkerhet. Ämnet var aldrig centralt i medarbetarnas uppfattningar kring stå-upp-

mötet, och placerandet av organisationen i en omvärldskontext ansågs spela en marginell roll i 

mötenas innehåll. Här uppkom endast två teman: 

 

● Omvärlden ibland synlig ● Omvärlden osynlig

 

Fyra av tio respondenter menade att omvärlden var helt, eller nästintill osynlig under mötena. 

Samtidigt menade tre av dessa – samt fyra andra – att omvärlden syns ibland, under vissa 

förutsättningar. Följande utdrag från intervjutranskriptet är exempel på båda teman: 

 

ML: Ja. Förhåller ni er nånting till omvärlden eller utomstående aktörer under dom här stå-upp-

mötena?  

 

R7: Ja, det beror ju på vilka problem vi jobbar med. Allt är ju knutet till det vi gjort senaste dagen, 

eller dygnet eller par dagarna. Jobbar vi med externa aktörer så kommer ju det dyka upp, och vi 

har ju också konsulter och dom är ju ofta med på stå-upp-mötet.  

 

ML: Just det. Mm.  

 

R7: Men det är inga omvärldsanalyser eller något sånt, det gör vi inte. 

 

Två av de som ansåg att omvärlden ibland syntes på mötena menade att detta endast gjordes i den 

mån det var relevant för arbetsuppgiften. En annan menade att de yttre aktörer som nämndes var 
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leverantörer och samarbetspartners. En fjärde respondent, som själv var teamleader, uttryckte en 

önskan om att lyfta in mer samtal om kunder på mötet.  
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7. Analys 

I detta kapitel appliceras McPhees four flows-teori på resultaten, med ambitionen att se nya 

samband. Här betraktas också stå-upp-mötet utifrån en övergripande organisatorisk kontext, även 

om studiens medarbetarperspektiv givetvis ska bibehållas. Kapitlet är uppdelat i underrubriker 

efter teorins fyra flöden. Vidare görs för varje flöde en uppdelning i studiens två delfrågor: Hur 

ter sig den manifesta kommunikationen under mötet, och hur uppfattas mötena av de som deltar? 

 

7.1 Medlemskapsförhandlingar 

I en organisation skapas en individs upplevda identitet genom en förhandling mellan vad denna 

själv tar med sig in – värderingar, bakgrund och tidigare erfarenheter – och den organisatoriska 

kontext som den träder in i – företagets regler och mål (McPhee, Poole & Iverson 2014, s. 81). 

Med företagets regler och mål väljer vi här att inte bara syfta på de explicita riktlinjer som 

organisationen föreskriver, utan även mer implicita normer och förhållningsregler som skapas 

mellan medlemmar i det dagliga arbetet och sociala samspelet. Här blir således frågor kring 

mötenas sociala aspekter, individens roll och hierarkiska strukturer relevanta att ta upp. 

 

7.1.1 Manifest kommunikation 

De observationer som syftade till att beskriva de utifrån sett synliga kommunikativa mönster som 

förekom under mötena resulterade bland annat i resultatkategorierna Jämlikhet och Ojämlikhet. 

Här blir temat Alla bidrar intressant att ta i beaktning. Att alla är uppmärksamma, har något att 

säga och bidrar till diskussionen kan antas reproducera en generell identitet hos medlemmarna som 

inkluderade, fullvärdiga medarbetare. Mötet blir således en arena för varje individ att cementera 

sin egen unika roll i organisationen, samtidigt som en ömsesidig jämlikhet reproduceras då alla 

bidrar med redogörelser eller kommentarer. Den avslappnade stämningen som genomgående 

kunde observeras understödjer också detta; skämt, skratt och anekdoter kan här tolkas som 

indikatorer på alla individers självklara plats under mötena, och i förlängningen även i 

organisationen. 
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Jämlikheten var dock inte total, då vi kunde observera olikheter i det talutrymme som olika 

individer fick. Mest märktes detta i förhållande till teamleadern, som undantagslöst tog mest plats 

under mötena, kunde ta spontana initiativ i större utsträckning än andra, och vid ett tillfälle 

tillfrågades för instruktioner. Här bidrar alltså mötesformatet i sig, med teamleadern som formell 

samordnare, till en hierarkisk förhandling av medarbetares underordnade positioner gentemot 

denna. Att teamleadern också kunde bli ledigt motsagd, och att ett möte avslutades av en annan 

medarbetare tyder dock på en förhållandevis svag reproduktion av denna maktstruktur. Däremot 

väcks frågor kring huruvida alla medarbetare skulle känna sig fria att trotsa hierarkin på detta sätt. 

Ojämlikheter medarbetare emellan kunde i alla fall observeras i olika benägenhet att ta plats. 

Mötena fungerar alltså också som en arena för reproduktion av redan befintliga maktstrukturer 

medlemmarna emellan, alternativt deras sociala roller som framträdande, pratsamma eller 

tystlåtna.  

 

Sammantaget målar observationerna en övergripande bild av mötena som bidragande i 

förhandlandet av medlemmarnas identiteter som jämlika, då alla på ett avslappnat sätt 

undantagslöst är del av och tar plats under mötet. Dock fanns vissa synliga skillnader individerna 

emellan, och vissa hierarkiska eller på annat sätt uppdelande tendenser kunde urskiljas, inte minst 

gentemot teamleadern. 

 

7.1.2 Deltagares uppfattningar 

En vital kategori för just medlemskapsförhandlingar är Individens roll. När förväntningar inte kan 

uppfyllas, ger det effekter på individens självuppfattning inom organisationen. Detta återspeglades 

hos den respondent som inte ansåg sig vara förmögen att investera den uppmärksamhet som 

mötesformatet krävde. Förhandlingen av medlemskap måste alltså antas vara relaterad till den grad 

till vilken en individ kan leva upp till de förväntningar som uppfattas – att kunna redogöra för var 

man befinner sig i sitt arbete, att vara uppmärksam, och att vara införstådd på mötesformens 

villkor. Respondenten ifråga upplevde en ensamhet i sin bristande uppmärksamhet, och vi kan här 

utläsa en reproduktion av rollen som avvikande i förhållande till kollegorna. Ingen respondent 

kände sig dock exkluderad, och stå-upp-mötet kan därför inte betraktas som en arena för 
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cementerande av utanförskap. Intervjuerna stämde ofta in i bilden av en avslappnad och informell 

gemenskap under mötena. Däremot identifierades även här viss hierarki gentemot teamleadern. 

 

Förhandling av medlemskap sker inte minst då en ny medarbetares roll och identitet ska ta form 

på arbetsplatsen (McPhee, Poole & Iverson 2014, s. 81). Flera respondenter uttryckte svårigheter 

att som nyanställd förstå vad som sades under mötena. Här cementeras alltså en identitet som just 

nyanställd, och en tydlig skillnad uppstår mellan nytillkomna och de som varit där längre. Sett till 

medarbetares roller identifierade en respondent också skillnad i talutrymme kopplat till nivå av 

erfarenhet. Mer etablerade medarbetare förstår alltså inte bara mer av vad som sägs, utan kan också 

därför ta mer plats, och då reproducera sin självklara plats inom organisationen. 

 

7.2 Aktivitetskoordinering 

Med flödet aktivitetskoordinering avses de handlingar och yttringar som hjälper till att samordna 

och koordinera det dagliga arbetet. Detta sker exempelvis när medlemmarna skapar sig en bild av 

vad projektets mål är, samt för dialoger kring de förhållningssätt som gäller för det aktuella arbetet 

(McPhee & Zaug 2000). Stå-upp-möten inom agil systemutveckling ska enligt Gustavsson (2013, 

s. 136) fungera som ett verktyg för att uppfylla den agila principen att alla alltid ska veta var 

projektet befinner sig. Detta för att effektivt kunna koordinera sitt arbete därefter. 

 

7.2.1 Manifest kommunikation 

Under stå-upp-mötena tycktes det vara underförstått vad mötet skulle handla om, och vad varje 

deltagare skulle säga. Mer precist delgav medarbetarna var i arbetsprocessen de befann sig och hur 

arbetets gång hade sett ut, ett upplägg som kan antas inneha en direkt koordinerande funktion för 

samtliga deltagare. Vad som för denna observation dock blir intressant att ta i beaktning, är 

frånvaron av de formaliserade frågor som Gustavsson föreskriver för stå-upp-mötet (2013, s. 136). 

Huruvida statusuppdateringarna gjordes utifrån de tre aspekterna (vad har gjorts, vad ska göras, 

och vilka problem har uppstått) blev därför upp till varje individ att själv avgöra. Vi kan här med 

andra ord utläsa en flexibilitet i hur mötets aktivitetskoordinering fungerar. Medarbetare är fria att 
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fokusera på vad de uppfattar som de mest vitala aspekterna av sin aktuella situation, men kan också 

potentiellt undanhålla viktig information av glömska, felbedömningar eller personliga skäl.  

 

Även om den ordning i vilken deltagarna pratade ibland var fri, och ibland öppen, bidrog alltså 

alla till mötena med åtminstone en egen redogörelse. Utöver detta förekom vid ett flertal tillfällen 

kommentarer och frågor från både teamleadern och övriga deltagare. I resultatet har dessa mönster 

kategoriserats som tecken på flexibilitet. Just den observerade friheten för samtliga närvarande att 

när som helst kunna fråga, hjälpa till eller komplettera under kollegornas redogörelser, och i övriga 

diskussioner, måste antas underlätta mötenas aktivitetskoordinering.  

 

Både vad gäller de individuella statusuppdateringarnas faktiska innehåll, och de spontana inläggen 

eller frågorna som uppkom under mötena, kan alltså en betydande flexibilitet observeras. I och 

med detta blir också den aktivitetskoordinerande nyttan, eller hur aktivitetskoordineringen ser ut, 

beroende av deltagarna. Huruvida stå-upp-mötet utgör en effektiv arena för aktivitetskoordinering 

avgörs med andra ord av faktorer som deltagarnas engagemang, verbala förmåga och tekniska 

kunskap. 

 

7.2.2 Deltagares uppfattningar  

Kategorin “Nytta” kan ofta kopplas till mötets aktivitetskoordinerande faktorer. Respondenterna 

hade här vitt skilda uppfattningar om till vilken grad mötet verkligen hjälpte dem att planera och 

utföra sitt arbete. Sju av tio respondenter ansåg dock att mötet hjälpte till att lösa problem. Oavsett 

när den faktiska problemlösningen sker vittnar detta ändå om att mötena uppfattas som en arena 

för aktivitetskoordinering. Detta eftersom medarbetare då kan hjälpa varandra att uppfylla 

gemensamma mål (McPhee 2015, s. 489).  

 

Mötenas främsta aktivitetskoordinerande funktion tycks dock inte vara så mycket av praktisk som 

av mer abstrakt natur. En känsla av överblick återkom som tema hos nio av de tio respondenterna, 

och det talades även om känsla för gemensamma mål, informationsspridning och inlärning för nya. 

Stå-upp-mötet fyller en viktig funktion i etablerandet av en gemensam bild av uppgiften som ska 

utföras, och det hjälper medarbetare att placera sitt individuella arbete i en större arbetslagskontext. 



 

 47 

Dock tycks detta i första hand ske på ett övergripande plan, och inte vara lika omedelbart praktiskt 

kopplat till medarbetarnas arbete som Gustavsson (2013, s. 136) föreskriver. 

 

Det går alltså att ifrågasätta den omedelbara nytta som fås av överblicken på mötena. Detta även 

med bakgrund av de uttalanden respondenterna gjorde kring mötenas begriplighet. Ofta upplevdes 

svårigheter i att förstå vad kollegor sade, inte minst om de kom från andra avdelningar eller team. 

Vissa respondenter uppgav också att alla inte talade lika mycket under mötet på grund utav olika 

grader av erfarenhet, förståelse för ämnet, position eller grad av uppmärksamhet. Detta påverkar 

med all sannolikhet huruvida mötet faktiskt hjälper till att koordinera arbetet eller ej. Om alla 

deltagare inte är underförstådda med ämnet blir det således svårt att föra en arbetskoordinerande 

dialog. 

 

7.3 Reflexiv självstrukturering 

En organisations egen identitet upprätthålls och utvecklas genom vardagliga kommunikativa 

handlingar (McPhee & Zaug 2000). Därmed blir också stå-upp-mötet ofrånkomligen en arena för 

reflexiv självstrukturering. Sociala mönster, rutiner, förväntningar och företagets synlighet under 

mötena blir här relevanta att studera. 

 

7.3.1 Manifest kommunikation 

Under rubriken aktivitetskoordinering nämndes att stå-upp-mötets innehåll samt upplägg tycktes 

vara underförstått bland deltagarna, oavsett om detta var uttalat eller något som med tiden 

uppkommit inom företagets sociala kultur. Det faktum att mötet som rutin, och att de 

förhållningsregler som följs under mötena är outtalade och självklara, gör de till en bidragande 

arena för reflexiv självstrukturering. Organisationens identitet, och den kollektiva “vi-känsla” som 

här kan finnas, kommuniceras ordlöst ut genom mötets upprepade cementering av hur saker görs 

på just denna arbetsplats. Här är alla engagerade och bidrar till mötet. Alla redogör också i tur och 

ordning – ofta medurs – för var de är i arbetet. 
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Att organisationen har stå-upp-möten, och att dessa ter sig på ett specifikt sätt, är dock bara en del 

av den reflexiva självstrukturering som går att koppla till mötena. Under observationerna noterades 

en avslappnad stämning, där skämt förekom och hierarkier ibland upplöstes. Detta kan tolkas som 

en distansering till aspekter av arbetet, maktstrukturer eller organisationen i stort. På samma sätt 

kunde dock observeras hur hierarkier också förstärktes under mötena. Ojämlikheter uppkom också 

i hur mycket plats olika individer tog. Med andra ord kan vi utläsa en ständigt pågående 

förhandling kring vilken typ av organisation mötet är del av. Mötena är platta, men i viss mån 

hierarkiska. De är också avslappnade, men i viss mån formella. 

 

7.3.2 Deltagares uppfattningar 

Respondenterna bekräftade i intervjuerna att stämningen under mötena upplevdes som avslappnad 

och skämtsam. Denna delvisa distansering till företaget och arbetet i stort blir en del av 

självstruktureringen och vidare det kollektiva identitetsskapandet, eftersom dialoger av den typen 

både reproducerar och cementerar en bild av organisationen som just vänskaplig och avslappnad. 

Andra yttranden under intervjuerna vittnade om att rutinen främjade sammanhållningen inom 

gruppen, vilket är ett exempel på hur vi-känslan reflexivt struktureras genom att stå-upp-mötet 

brukas som daglig rutin att föra dialoger inom. Stå-upp-mötet är en återkommande social plattform 

i ett ibland ensamt arbete, som tveklöst konstituerar arbetslaget som en grupp i en organisatorisk 

kontext. Fås en uppfattning av grupptillhörighet, skapas också en känsla för företaget. 

 

Den abstrakta känslan av överblick, sammanhang och gemensamma mål som mötena ansågs ge, 

och som vi tidigare menade har en aktivitetskoordinerande funktion, kan också ses utgöra en del 

av den reflexiva självstrukturering som sker under dessa. Det gemensamma fokus som många 

respondenter uppfattade att mötena gav, koordinerar inte bara olika medarbetares arbete genom att 

sätta individers uppgifter i relation till varandra, utan bidrar också till ‘vi-känslan’ inom 

organisationen, då medarbetare på detta sätt blir investerade i varandras arbete, och en gemensam 

referensram att förhålla sig till underbyggs. 

 

Under intervjuerna uttryckte fem respondenter att företagsbilden inte påverkades av stå-upp-

mötena. Andra respondenter nämnde i motsats till detta att faktumet att de hade mötet som en 

rutinmässig del av arbetet visade på en viss öppenhet eller ett modernt tankesätt hos 
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organisationen. Huruvida respondenterna själva kunde identifiera stå-upp-mötet som en arena för 

vad vi skulle kalla reflexiv självstrukturering varierade alltså. Dock har vi med denna analys 

kunnat blottlägga flera bidragande faktorer till detta flöde. Sammantaget kan vi konstatera att stå-

upp-mötet framförallt här bidrar till skapandet av en kollektiv “vi-känsla”.  

 

7.4 Institutionell positionering 

Den institutionella positioneringen sker då företaget kommunicerar ett förhållningssätt med 

omvärlden (Mcphee 2015, s. 489). Flödet har ingen framträdande roll under stå-upp-mötena, 

eftersom dessa naturligt hålls på en så pass intern nivå att omvärlden sällan tas upp. Mötet är till 

för att underlätta och samordna utvecklarlagets interna arbete, och företagets kontakter med 

omvärlden har därför ingen självklar roll. Nedan diskuteras detta närmare utefter de två 

frågeställningarna med tillhörande materialinsamlingsmetoder, och de förhållandevis få relevanta 

resultat som trots allt samlats in analyseras här i förhållande till teorin.  

 

7.4.1 Manifest kommunikation 

Under de möten som observerades närvarade inga representanter från externa aktörer så som 

kunder, konkurrenter eller leverantörer. Med andra ord förekom ingen manifest kommunikation 

med omvärlden. Inte heller heller kunde något beslutsfattande observeras (en av respondenterna 

bekräftade också under intervjuerna att stå-upp-mötet inte var något beslutsfattande forum). Någon 

hänsyn till yttre intressenter togs alltså inte heller i detta avseende. Sett till det innehåll – eller 

samtalsämnen – var heller inte omvärlden synlig, då dessa istället tekniskt behandlade varje 

medarbetares pågående arbete. Sammanfattningsvis visade observationerna på en total avsaknad 

av institutionell positionering i mötenas manifesta kommunikation. Självklart måste 

utvecklarlagens arbete förmodas förhålla sig till kunder, produktägare, konkurrenter och 

leverantörer, men stå-upp-mötet kunde inte observeras vara en arena för institutionell positionering 

som kommunikationsflöde.  
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7.4.2 Deltagares uppfattningar 

Under intervjuerna framkom att något fokus på externa aktörer eller omvärlden under stå-upp-

mötena sällan uppfattades. Frågor om omvärldens synlighet bemöttes snarare ofta med förvirring 

och brist på förståelse. De respondenter som talade om en viss omvärldsmässig faktor menade att 

det då mest handlade om företagets kunder eller andra aktörer som på något sätt direkt berörde det 

aktuella projektet. Detta bekräftar observationernas resultat angående detta flöde, även om inte ens 

sådana aktörer omtalades under de möten som observerades. En teamleader uttryckte dock en 

önskan om att lyfta in kunder mer på mötena. Vi kan med andra ord identifiera en viss önskan om 

att introducera institutionell positionering under mötena.  
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8. Avslutning 

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att “genom observationer och intervjuer undersöka 

hur stå-upp-möten inom ett specifikt systemutvecklingsföretag ter sig för dess medarbetare”. 

Frågeställningen har varit: 

 

– Vilken innebörd har stå-upp-mötet för dess deltagare på ett medelstort agilt 

systemutvecklingsföretag, sett ur ett organisationskommunikativt CCO-perspektiv? 

 

Denna frågeställning har vidare bemötts på två punkter: 

 

1. Hur ter sig den manifesta kommunikationen under mötet? 

2. Hur uppfattas mötena av de som deltar? 

 

För att besvara den första delfrågan har observationer utförts vid fyra möten. Detta med två team 

inom ett medelstort systemutvecklingsföretag i Uppsala. Den andra har istället besvarats med hjälp 

av tio enskilda samtalsintervjuer med medarbetare från teamen. Intervjuerna har varit av 

semistrukturerad form, där det teoretiska CCO-ramverket The Four Flows har implementerats för 

ämnesstruktur. Det empiriska material som genererats av båda metoder har analyserats med hjälp 

av systematiserande, tematisk innehållsanalys. Detta resultat har i sin tur analyserats utifrån four 

flows-teorin. 

 

8.1 Slutsats 

Här presenteras studiens huvudresultat, samt i korta drag den analys som genomfördes på dessa. 

Intervjuernas, och den tillhörande delfrågans, allomfattande karaktär resulterade i tio åtskilda 

kategorier. De utmärkande dragen för varje kategori presenteras därför kort i resultatdelen, men 

utan vidare uppdelning i underrubriker. Först görs dock en genomgång av observationerna. 
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8.1.1 Resultat 

Den manifesta kommunikation som kunde observeras under mötena var avslappnad och ledig. Alla 

bidrog, men tog inte lika mycket utrymme. Mest märktes denna skillnad gentemot teamleadern 

som undantagslöst tog mest plats under mötena, men var även något som kunde ses mellan övriga 

deltagare. Skillnaden i talutrymme gentemot teamleadern kunde förklaras av dennes samordnande 

roll, men här syntes också tecken på hierarkiska strukturer i dennes icke ifrågasatta makt att ta 

spontana beslut, och vid ett tillfälle delegera uppgifter. Däremot kunde samma hierarki utmanas 

med mothugg och initiativ från övriga deltagare. I övrigt var mötena flexibla till sin struktur, med 

spontana inlägg från teamleader och deltagare, och en ibland fri talordning. Underförstådda rutiner 

kunde dock identifieras i att talordningen vid andra tillfällen var given, samt att alla deltagare 

själva förväntades redogöra för var de befann sig i arbetet utan att få några formaliserade frågor.  

 

Sett till medarbetares egna uppfattningar framkom under intervjuerna att nästan alla såg mötena 

som ett sätt att få överblick över teamets gemensamma arbete. Här menade också somliga att 

gemensamma mål cementerades. Mötena kunde enligt en majoritet bidra eller ge upphov till 

problemlösning. Exempel på andra uppfattade nyttoområden var informationsspridning, inlärning, 

tidsbesparing och struktur av det egna arbetet. Vidare visade sig mötena vara en plats där ingen 

upplevde exkludering, och många uttryckte en känsla av att vara inkluderade. En respondent 

upplevde dock ensamhet i sin bristande uppmärksamhet, och nyanställda kunde inledningsvis ha 

svårt att följa med i vad som sades. Mötet ansågs av två respondenter dock förstärka en känsla av 

sammanhang. Sju av tio respondenter uttryckte en uppfattning om mötet som jämlikt. En majoritet 

talade dock också om en hierarki gentemot teamleadern, något som enligt en respondent blivit mer 

påtagligt då teamleaderrollen tidigare hade besuttits av en individ i chefsposition. Övriga hierarkier 

ansågs av en respondent också delvis vara relaterade till mängd av erfarenhet.  

 

Vissa ansåg att företaget var synligt under mötena, medan andra menade på motsatsen. Stå-upp-

mötet ansågs dock aldrig vara en central arena för reproduktion av företagets identitet. Mötet 

uppfattades av flera ha en social funktion i ett annars stundvis ensamt arbete. En majoritet menade 

att de främjade sammanhållningen, och tre uttryckte en uppfattning av mötet som avslappnat. På 

mötet förväntades deltagarna redogöra för var de befann sig i arbetet, och vara uppmärksamma 

under kollegors redogörelser. Rent praktiskt uppfattades mötena framförallt som en plats för 
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individuella lägesrapporter, och omvärlden ansågs aldrig ta avgörande plats. En majoritet av 

respondenterna trivdes med mötena, men flera identifierade svårigheter att följa med i vad som 

sades. 

 

8.1.2 Analys 

Observationerna visade återkommande medlemskapsförhandlingar i cementeringen av varje 

individs självklara roll inom organisationen. Detta kunde observeras genom att alla bidrog, och att 

mötet hade en avslappnad atmosfär, något som bekräftades av flera respondenter. Teamleadern 

reproducerade också sin ledande roll, men detta var samtidigt något som kunde utmanas av andra 

deltagare. Respondenterna målade bilden av en mötesrutin där ingen var exkluderad. Däremot var 

mötena också en plats där nyanställdas brist på kunskap och vana blev tydlig. Nytillkomna 

medarbetare inkluderades och gavs en plats i organisationen, samtidigt som svårigheter att följa 

med i vad som sades också cementerade skillnader mellan nya och mer etablerade medlemmar. 

Stå-upp-mötet är alltså en bidragande faktor till medlemskapsförhandlingar där anställda 

inkluderas i organisationen, men då framförallt när dessa varit medlemmar en längre tid.  

 

Under mötena observerades aktivitetskoordineringen till stor del bero på deltagarna själva. Detta 

eftersom den egna statusuppdateringens innehåll och struktur var förhållandevis fri, och frågor, 

inlägg och diskussioner byggde på deltagarnas egna initiativ. Mötenas inneboende flexibilitet gav 

här alltså frihet under ansvar. Potential att styra mötenas innehåll och diskussioner mot de för 

dagen mest relevanta ämnena fanns, men var upp till deltagarna att realisera. Enligt respondenterna 

själva återfanns vad vi kallar för aktivitetskoordinering i mötenas nytta för problemlösning, men 

kanske ännu mer i den mer abstrakta känslan av överblick och känsla för gemensamma mål som 

mötena gav. Även de svårigheter som flera respondenter upplevde i att följa med i vad som sades 

pekar på en aktivitetskoordinering som sker på ett mer övergripande och långsiktigt, snarare än 

direkt praktiskt plan. 

 

Reflexiv självstrukturering kunde observeras i mötets outsagda rutiner. Vidare pekar det faktum 

att alla bidrog mot reproducerandet av en kollektiv “vi-känsla” inom teamet och organisationen. 

En avslappnad atmosfär, jämställdhet och simultan förstärkning av hierarkier bidrog alla till en 
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ständigt pågående förhandling av vilken typ av organisation som mötet är del av. Respondenterna 

såg inte alltid kopplingen till den större organisationen, men bekräftade ofta den lediga och 

informella stämning som kunde observeras. Vidare menade flera att mötena främjade 

sammanhållningen inom gruppen. Andra pekade på en förstärkt känsla av sammanhang, och ett 

återkommande tema var mötets sociala funktion. Reflexiv självstrukturering uppnås alltså 

framförallt genom ett sammansvetsande av gruppen. 

 

Stå-upp-mötet var ingen central arena för institutionell positionering. Inget beslutsfattande kunde 

observeras, och en frånvaro av externa aktörer fanns både fysiskt och i samtalen. Mötena befann 

sig på en intern och ofta detaljteknisk nivå. Inte heller respondenterna själva uppfattade någon 

betydande synlighet av omvärlden under mötena. Bara när det var direkt relevant för det praktiska 

arbetet uppfattades kunder och leverantörer behandlas i samtalet, även om en teamleader uttryckte 

en önskan kring att lyfta in förstnämnda mer. Sammantaget kan vi konstatera att stå-upp-mötet 

inte är en betydande faktor i hur medarbetare uppfattar organisationens positionering gentemot 

omvärlden. 

 

8.2 Diskussion 

I uppsatsens inledning nämndes att stå-upp-mötet kan ses som ett svar på större organisatoriska 

möten, som haft en tendens att vara ineffektiva eller bidra till en splittring mellan medarbetarna 

(Cameron m.fl. 2018, Aggerholm & Thomsen 2012, s. 1553). Efter att ha läst Gustavssons 

beskrivning av stå-upp-mötet som ett koordinerande verktyg är det lätt att skapa sig en hypotes om 

att stå-upp-mötet skulle vara revolutionerande som arena för aktivitetskoordinering. Vi kan nu 

dock se att denna funktion inte tycks vara fullt så framträdande som förväntat hos den valda 

organisationen – åtminstone inte på ett praktiskt plan. Med anledning av detta kan vi identifiera en 

eventuell övertro på stå-upp-mötet som avgörande hjälpmedel för planering och fullbordan av 

projektmål. 
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8.2.1 Jämförelse med tidigare forskning 

I fråga om tidigare forskning går vårt resultat i linje med Janssons studie kring stå-upp-mötets 

motivationsfrämjande funktioner. Det fokus på sammanhang och sociala faktorer som 

respondenterna i denna studie gav uttryck för, avspeglas i Janssons resultat där han menar att mötet 

stärker deltagarnas motivation då “de upplever att de ingår i ett positivt socialt sammanhang” 

(2015, s. 192). Vad vår studie dock gör, är att placera detta resultat i en organisationskommunikativ 

kontext – detta bedöms vara av vikt i fråga om medlemskapsförhandlingar, eftersom det hjälper 

till att cementera deltagarnas roller inom organisationen. För att se till annan tidigare forskning, 

går även Stray, Moe & Aurums (2012) studieresultat att koppla till vårt. Också de hade ett 

medarbetarperspektiv, men arbetade utifrån en teori om beslutsfattande. I studien framkom att 

ytterst lite tid under stå-upp-mötena spenderades på att faktiskt koordinera arbetet, även om 

arbetslaget utgick från ‘de tre frågorna’ (Stray, Moe & Aurum 2012 s. 274). Vad som bör tas i 

beaktning är vår studies utgångspunkt i CCO, vilket innefattar en bredare definition av 

aktivitetskoordinering till skillnad från deras forskning. Där anses ‘koordinering’ främst innefatta 

“delegering av uppgifter och ansvarsfördelning” (Stray, Moe & Aurum 2012 s. 276, egen 

översättning) – något som endast kan anses utgöra en del av McPhees aktivitetskoordineringsflöde.  

 

Studien som Stray utförde tillsammans med Sjøberg och Dybå (2016), undersökte deltagarnas 

attityder till stå-upp-mötet som agil rutin, och visade att dessa mötens informationsdelande och 

diskussionsfrämjande faktorer värderades som starkt positiva. Vad medarbetarna dock uttryckte 

som negativt var stå-upp-mötets frekvens och tidsåtsgång (Stray, Sjøberg & Dybå 2016 s. 1). I vår 

studie var frekvens något som endast benämndes som negativt av en respondent. 

Informationsdelning visade sig däremot också här vara en central aktivitet. Vi kan nu också 

konstatera att den nytta som medarbetare främst identifierar för denna informationsspridning rör 

en abstrakt känsla av överblick, sammanhang och gemensamma mål. Även inom denna 

organisation främjar mötena diskussioner, något som av respondenterna främst värderas utifrån 

nytta för problemlösning. 

 



 

 56 

8.2.2 Betydelse för organisationer och studieområdet 

För organisationer som arbetar med agil systemutveckling, och dagliga stå-upp-möten, kan en 

lärdom dras kring den återkommande svårigheten i att följa med i samtalen under mötet, inte minst 

bland nyanställda, samt team och avdelningar emellan. En fungerande aktivitetskoordinering 

måste antas kräva insatthet i det ämne som diskuteras. Respondenterna kunde vidare identifiera 

många olika nyttområden, vilket pekar mot en stor potential hos mötet för medarbetarna. Här kan 

vi dock även urskilja en viss spretighet. Vi skulle därför rekommendera en explicit tydlighet i vilka 

mål organisationen eller teamet har med stå-upp-mötena.  

 

Denna fallstudie har på ett övergripande plan, med utgångspunkt i en agil 

systemutvecklingsorganisation, beskrivit stå-upp-mötet som fenomen utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Detta har för första gången gjorts utifrån ett CCO-teoretiskt ramverk – The 

Four Flows. Studien har visat hur olika kommunikationsflöden manifesterar sig i stå-upp-mötets 

praktik, och i deltagares egna uppfattningar kring detta. Bristen på institutionell positionering och 

rollen för det kollektiva identitetsskapandet är exempel på nya upptäckter kring mötesformen. Vi 

ser nu också hur mötet genom underlättandet av problemlösning är arbetskoordinerande på ett 

praktiskt plan, men även hur det skapar en abstrakt känsla för det gemensamma arbetet genom 

överblick. 

 

8.2.3 Metodologiska reflektioner och framtida forskning 

Studien hade med fördel kunnat innefatta fler observationer, då de möten som studerades varierade 

kraftigt i deltagarantal. Sett till valet av teori har CCO och four flows-teorin utgjort lämpliga 

verktyg för att ta ett kommunikativt helhetsgrepp på mötet som fenomen. Dock utgår teorin från 

ett övergripande organisationsperspektiv, varför andra teoretiska ramverk eventuellt skulle passa 

studiens medarbetarperspektiv bättre. Hade förutsättningarna för studien sett annorlunda ut, hade 

också en kompletterande teori varit till fördel för den slutliga analysen. Teorin som tillämpades i 

denna uppsats har en bred ansats, och därför hade en ytterligare teori kunnat gynna en mer 

djupgående och teoriutvecklande analys. På detta vis hade även teman som the four flows-teorin 

inte berör kunnat adresseras och analyseras. 
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Effektivitet är inte ett centralt begrepp för denna studie. Däremot måste det anses vara del av 

medarbetarens perspektiv. Vi kan här identifiera ett beroende av medarbetarnas egna 

initativförmåga och förståelse för ämnet. Mer formaliserade möten skulle täcka upp för eventuell 

informationsförlust, men också riskera att kväva mer spontana diskussioner. Detta förhållande 

mellan flexibilitet och formalisering skulle med fördel kunna forskas vidare inom. För framtida 

studier inom organisatorisk kommunikation skulle man också med fördel kunna bredda studien till 

att innefatta även andra delar av de agila principerna och arbetsmetoderna, med bakgrund av det 

uppsving som de på senare år fått. Förståelse för vad som sägs under mötet har varit ett 

återkommande tema i denna studie. En mer ingående semantisk studie skulle därför eventuellt 

kunna vara till hjälp för att underlätta informationsutbytet.  
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Bilaga 1:  

Pressrelease – Att delta i stå-upp-möten 
Många med kontorsjobb har någon gång befunnit sig på ett stormöte. Ofta anses dessa 

vara ineffektiva och onödigt långdragna. Inom så kallad agil systemutveckling används 

inte sällan korta, redogörande ‘stå-upp-möten’ som ska vara mer flexibla och effektiva, 

men hur upplevs denna mötesrutin enligt medarbetarna själva?  

 

I kandidatuppsatsen Stå upp för laget – en kvalitativ fallstudie om stå-upp-mötet som 

meningsskapande aktivitet av studenter på Uppsala Universitet studeras hur mötet faktiskt ter sig 

för de som deltar. Genom intervjuer och observationer med ett medelstort 

systemutvecklingsföretag i Uppsala, framkommer inte bara vad som sker på mötena, utan också 

vad deltagarna faktiskt tycker och tänker om rutinen. Om grundtanken bakom mötesformen är att 

ge medarbetare möjlighet att samordna sitt arbete, pekar denna studies slutsatser snarare åt ett 

annat håll: Deltagare upplever ofta att mötena hjälper dem att lösa problem i det egna arbetet, 

men ännu tydligare blir här att stå-upp-mötet genererar abstrakta känslor av överblick, 

sammanhang och grupptillhörighet.  

 

Ibland har medarbetare svårt att följa med i vad som sägs under mötena, något som kan förklara 

mötesformens relativa misslyckande i att underlätta planering och praktiskt koordinering av 

arbetet. Inte minst blir detta tydligt hos nyanställda, som ofta förstår väldigt lite av kollegornas 

redogörelser. Däremot visar sig stå-upp-mötet vara en plats där medarbetare inkluderas i den 

sociala gemenskapen och företaget i stort. Här får alla bidra och bli hörda. 

 

Stå-upp-mötet är utan tvekan ett kraftigt verktyg för att sammanföra medarbetare i det ibland 

ensamma och uppdelade systemutvecklingsyrket. Det fyller också en viktig funktion i att ge 

kollegor möjlighet att hjälpa varandra övervinna hinder som uppstår under arbetets gång. Utöver 

detta ser deltagare också en rad andra nyttområden. Mötet kan exempelvis vara värdefullt för 

nyanställdas inskolning i organisationens arbete. Vad de anställda får ut av mötena beror dock 

till stor del på dem själva. Här erbjuds stor frihet och flexibilitet, men ett stort ansvar läggs därför 

också på individen. Systemutvecklingsföretag måste tydliggöra vad de har för mål med mötena, 

och utöver det underlätta för deltagarna att förstå vad som sägs. Detta gäller inte minst 

nyanställda.  

 

Anton Nyström & Matilda Lindquist  

 

Stå upp för laget – En kvalitativ fallstudie om stå-upp-mötet som meningsskapande aktivitet  

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet  

matilda.lindquist@hotmail.com, tel: 0727347778 

antonmax93@gmail.com, tel: 0725377272 
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mailto:antonmax93@gmail.com
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Bilaga 2:  

Minnespunkter för observationer 
 

 

● Är det alltid tydligt vad som menas under mötena? Förstår alla vad alla pratar om? 

● Vem talar mest under dessa möten – är det medarbetarna eller projektledaren/den som 

håller i mötet? 

● Vilken “nivå” är mötet på…? Avslappnat/personligt? Strikt formellt?  

● Är alla införstådda med vad som menas? 

● Är alla inkluderade?  

● Hur mycket koordinerar mötesdeltagarna sitt arbete under mötet?  

● Nämns några utomstående aktörer eller intressenter under mötet?  
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Bilaga 3:  

Intervjuguide 
 

 

Inledning: 

- Hur länge har du varit en del av företaget? 

- Har ni alltid använt er av stå-upp-möten under din tid här/där?  

- Om nej: Vad anser du är den största skillnaden för dig mellan ert tidigare arbetssätt 

och stå-upp-mötena, som ni använder er av nu? 

- Hur skulle du vilja definiera ett stå-upp-möte? 

- Trivs du med det arbetssättet? 

- Vad brukar tas upp under dessa kortare mötessammankomster? 

 

 

Medlemskapsförhandlingar 

- Hur ser du på din roll under mötena? 

- Hur märks era olika positioner under mötena? 

- Hierarkiskt 

- Funktionellt 

 

Reflexiv självstrukturering 

- Tror du att någon utomstående med teknisk kunskap inom området skulle förstå 

vad ni pratar?  

- Hur påverkar mötena din bild av organisationen tror du? Gör de det? 

- Vad förväntas av dig under mötena? (Ex. följdfråga; jaha, anser du att mötena är 

något som förstärker dessa förväntningar…?)  

 

 Institutionell positionering 

- Hur förhåller ni er till omvärlden under mötena? 

- Positionerar eller förhåller ni er till några externa aktörer? 
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- Intressenter 

- Kunder 

- Konkurrenter 

 

Aktivitetskoordinering 

- Vad gör mötena för ditt arbete? 

- ...för organisationens arbete? 

- Hur viktiga tror du mötena är i koordinerandet av era arbeten? 

- I jämförelse med andra kommunikationsformer? 

- Mejl 

- Spontana samtal 

- Etc. 

- Är mötena betydelsefulla i att göra dig medveten om gemensamma mål och värderingar? 

Hur? Varför? 

- Känns era mål gemensamma under mötena? 
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Bilaga 4:  

Kodbok för observationer 
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Bilaga 5:  

Kodbok för intervjuer 
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