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Abstract This paper presents the results of a workplace study of two smaller companies 

in the design industry. The core issue has been to investigate the companies use of 

technical tools and to what extent social praxis influence the daily work. The methods 

used are based on a qualitative analysis of interviews and observations. Various kind of 

work procedures, such as verbal and computerized, have been identified, but the most 

important occurrence was how spontaneous conversations between employees required 

certain flexibility, since the actors repeatedly were required to change focus and quickly 

perceive different information. For that reason, a thesis has been defined regarding how 

the use of spontaneous communication put an indirect need of a flexible working 

environment and also how this lead to more significant participation and exchange of 

information, as well as more awareness at the companies. 
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Introduktion 

Under de senaste decennierna har man inom det multidisciplinära området CSCW 

(Computer Support Cooperative Work) ägnat forskning åt att undersöka 

teknikanvändning och sociala praktiker och hur dessa kombineras i samarbetet i 

olika arbetsmiljöer. Vad man har fokuserat på är samarbete, koordinering av 

arbetsuppgifter, fördelning av kompetenser och medvetenhet. Man tittar t ex. på 

vilka aktiviteter som utförs i en arbetskontext och hur dessa aktiviteter utförs, hur 

tekniken används och hur samspelet mellan sociala aktiviteter och användande av 

teknik ser ut. För att ta reda på sådan information har etnografiska angreppssätt 
visat sig fördelaktiga.  

Exempel på omfattande kvalitatativa studier som har gjorts inom CSCW är t.ex. 

studier inom tryckindustrin (Bowers et al. 1999) och på larmcentralen i SOS 

alarm (Normark, 2002). Dessa studier är gjorda på större arbetsplatser och större 

tekniska miljöer, vilket merparten av etnografiska studier inom CSCW är. Färre är 

gjorda på mindre företag inom samma ämne, trots att vikten av forskning inom 

CSCW också bör vara stor på småföretag med tanke på att dessa är en stor 

representerad skala på arbetsmarknaden och står för mycket av designen för 

diverse IT-lösningar. På småföretag är samarbetet samlat mellan färre anställda 

och förmodligen på mindre yta än på större företag. Detta kan göra att man kan se 

alla samtidigt och få en helhetsbild om hur deras dagliga sociala praktiker och 
användande av tekniker ser ut.  

Denna undersökning är en etnografiskt inspirerad studie på två mindre företag 

inom designbranschen. De studerade företagen utvecklar prototyper med hjälp av 

datorbaserade programvaror och använder till stor del datorbaserade verktyg i sina 

verksamheter. Båda företagen är belägna i centrala Stockholm och drivs av sex 

respektive tre anställda. Dessa företag har vi valt att kalla för LH och DSS. 

 

Fokus i denna studie är att studera vilka teknikanvändningar och sociala praktiker 

som de anställda på företagen samordnar det dagliga arbetet genom. Syftet är att 

detta förhoppningsvis kan bidra till att på sikt hjälpa oss se hur man kan skapa 

bättre medietekniska lösningar för arbetsprocesser i liknande kontexter. Vi vill 

poängtera att våra ordval ”teknikanvändningar och sociala praktiker” är i denna 

studie ett sätt att skilja på aktiviteter som innefattar- respektive inte innefattar 

teknikanvändning även om man kan säga att båda fallen handlar om sociala 

praktiker.  
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Genom intervjuer av anställda och observationer av företagens arbetsplatsmiljöer 

har en mängd nyanser av samtal, teknikanvändningar och andra sociala praktiker 

påträffats. Den primära upptäckten var hur flexibla aktiviteter uppstod genom 

spontan kommunikation mellan de anställda. Det dagliga arbetet bestod av ett 

växelspel mellan egna och plötsliga uppgifter. Denna studie driver, utifrån dessa 

iakttagelser, en tes som betonar hur flexibla aktiviteter med spontan 

kommunikation är ett sätt att skapa såväl ökat medinflytande som ökat 

informationsutbyte och medvetenhet.  

Etnografiska arbetsplatsstudier 

Ända sedan Lucy Suchman och Eleanor Wynn började genomföra 

arbetsplatsstudier har just dessa studier haft en uppmärksammad fortsättning som 

lett till en växande utveckling inom området CSCW. De har bidragit att inspirera 

till mer forskning genom att skildra nyanser av (sam-)arbete inom arbetsplatser. 

Kort därefter, år 1984, myntade Irene Greif och Paul M. Cashman begreppet 

Computer Support Cooperative Work eller CSCW, på en workshop för personer 

intresserade av teknikanvändning till stöd för människor i deras dagliga (sam-

)arbete. Sedan har forskningen inom CSCW fortsatt. Eftersom samarbete kan ske 

på en mängd olika sätt är arbetsplatsstudier något som det alltid behöver forskas 

mer om så att mer i sammanhanget kan uppmärksammas, menar Kjeld Smidth 

(1998). Tack vare sådana studier kan teknikanvändning och sociala praktiker 

kartläggas och ger en spegling av hur teknik används och vilka tekniska behov 

som finns inom arbetsplatser. Genom att titta på hur samarbete fungerar i olika 

arbetsmiljöer kan medietekniska stöd utvecklas utan att ha som avsikt att förändra 
beteenden och sociala mönster, utan snarare ge tekniskt stöd för dessa.  

Många arbetsplatsstudier har gjorts för att undersöka hur samarbete fungerar inom 

olika arbetsmiljöer. Åtskilliga företag använder sig idag av diverse tekniska 

verktyg, artefakter och system i arbetsprocesserna. Arbetsmiljöer är därför 

tacksamma för forskning vad gäller betydelse av datorstött samarbete. Inom 

området CSCW har forskning sedan mitten av 1980-talet fokuserat på teknikens 

roll för (sam-)arbete (se t.ex. Bannon & Schmidt, 1993, Randall et al., 1994, 

Schmidt, 2000). Forskare har huvudsakligen använt sig av etnografiska metoder 

vid studier som innefattar undersökningar av arbeten i olika tekniska och 

industriella arbetsmiljöer.  
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Etnografiska studier innebär att man tillbringar tid i en specifik kontext vilket kan 

ta några veckor, månader eller år, beroende på forskningsområde och studiens 

omfattning. Vad som är gemensamt för etnografiska studier inom CSCW är att de 

brukar spegla hur tekniken används i olika arbetsmiljöer. Inom vissa av dessa 

studier undersöks vilken roll artefakter spelar i studerad kontext och söker 

därigenom fördjupad förståelse av den sociala och kollaborativa strukturen i 

arbetsaktiviteter. Studierna strävar huvudsakligen efter fördjupad förståelse för 

olika kollaborativa arbeten. Inom dessa studier tittar man mycket på aktörernas 

samarbetsformer i olika arbetssituationer, för att se hur det möjliggör eller 
påverkar deras (sam-)arbete. (Hughes et al, 1994).  

Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras tidigare studier av samma typ som denna. Utifrån en 

mängd granskade artiklar inom CSCW, har två av dessa valts ut till just denna 
studie. 

I artikeln Computer Support for Social Awareness in Flexible Work presenterar 

Susanne Bødker och Ellen Christiansen (2006) olika prototyper till stöd för Social 

Awareness och diskuterar relevansen av tekniskt stöd för flexibelt arbete. 

Personer som har kontorsarbete spenderar enligt forskning mindre än 50% av sin 

arbetstid vid skrivbordet (Duffy, unpublished lecture; Bjerrum and Bødker, 2003; 

Bjerrum and Bøgh Fangel, 2004).Under många arbetsmoment integreras kollegor 

hos varandra för att utföra moment efter anpassade kompetenser och har därmed 

ett högt flexibelt arbete som ställer krav på personens förmåga till samordning. 

Bødker och Christiansen (2006) betonar en önskan att skapa främjande kreativitet 

genom teknikstödda lösningar för Social Awareness och då fånga både flyktiga 

och kontinuerliga arbetsmoment. Genom tekniskt stöd för Social Awareness 

beskriver artikeln hur flexibla aktiviteter kan ha stöd att hitta de vägar som olika 
arbetsaktiviteter följer och därmed underlätta ett flexibelt arbete.  

Utifrån användartester av tre prototyper kunde de uppvisa en delad 

rekommendation med hänsyn till Social Awareness. Erfarenheter gav dem 

indikationer på två genomgående metaforer: ”En delad spegel” och ”Brödsmulor”, 

vilka Bødker och Christiansen (2006) uttalar som lovande grund att basera 

fortsatta systemlösningar på.  Dessa två metaforer menar Bødker och Christiansen 

(2006) fungerar som riktmärken för Social Awareness genom att kartlägga 

erfarenheter från den fysiska världen, in till konceptuell händelse och upplevelse. 
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De avslutar artikeln med att föreslå att stöd för Social Awareness i flexibelt arbete 

ska vara något indirekt och något alternativt verktyg, snarare än något tvunget och 
en konsekvens av att råka höra och se.   

En annan artikel som den här studien relaterar till heter, Controlling Interruptions: 

Awareness Displays and Social Motivation for Coordination (Laura Dabbish, 

Robert E. Kraut, 2004). I denna artikel fokuserar Dabbish och Kraut (2004) på 

förekomsten av spontan kommunikation på arbetsplatser och betonar hur denna 

typ av kommunikation vanligen gagnar initiativtagaren mer än mottagaren av 

informationen eller frågan, som kan bli distraherad och avbruten.  Problemet med 

spontan kommunikation är att beslut att inleda den är enkelriktad av 

initiativtagaren och svår för mottagaren att kontrollera. I Dabbish och Krauts 

(2004) artikel presenterar de förslag på tekniskt stöd som syftar till att styra upp 

den spontana kommunikationen så att båda parter kan påverka kommunikationen. 

Deras artikel pekar på två huvudsakliga problem som de menar att designern 

behöver lösa i skapandet av en s.k. medvetandedisplay som visar på mottagarens 

aktuella arbetsmängd. Det ena är att displayen behöver visa riktig information om 

den potentiella mottagarens arbetsmängd. Sedan behöver designern lösa hur 

initiativtagarens ärende ska indikeras i mottagarens display, så att ärendet 

levereras vid en möjligt passande tid för mottagaren. Artikeln presenterar utförda 

tester som visar att initiativtagare av spontan kommunikation bara övergår till 

tidsbestämd kommunikation när de och deras kollegor är premierade som ett 

team. Denna team-konstellation ger gruppen vad Dabbish och Kraut (2004) kallar 

”common identity”. Deras tester visade hur en delad identitet var något som var 

värdefullt för att reducera uppfattningen av att vara distraherad som var kopplat 

till störningen av den spontana kommunikationen. Den delade identiteten gjorde 

att aktörerna var mer hänsynsfulla men också mer tillgängliga för varandra i 
gruppen. 

I artikeln belyser Dabbish och Kraut (2004) också hur testerna visar att en 

informationsrik display gör att frågorna ökar från initiativtagaren, medan en 

rensad display gjorde att den tillfrågade mottagarens respons var märkbart sämre 

när han/hon hade lite information i sin display. Mottagaren arbetade alltså mer 
effektivt under högre press än under låg press. 

I båda artiklarna berörs aspekter som är relaterade till den här studiens resultat, 

vilket vidare berörs i de två sista avsnitten. 
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Metod och tillvägagångssätt 

Fältarbetet för denna studie utfördes sammanlagt under drygt tre veckor. Under 

denna period ägnades en del av tiden åt observationer och viss tid åt informella 

intervjuer och fältanteckningar. Fältarbetet pågick på ett företag åt gången innan 

undersökandet fortsatte hos nästa. På företagen ägnades deltagande observationer 

under 2 dagar, per företag, vilka försökte utföras med så låg profil som möjligt för 

att inte påverka informanterna i sitt arbete. För att komma åt mer information  

genomfördes intervjuer med två intervjuade åt gången. Intervjufrågorna innehöll 

så öppna frågor som möjligt. Syftet med det antalet intervjuade per gång var att de 

skulle kunna komplettera varandras förklaringar och förhoppningsvis upprätta 

samtal mellan varandra vilket skulle hjälpa oss att få ut mer information. På DSS 

intervjuades sammanlagt två anställda, medan totalt fyra stycken intervjuades på 

LH. Intervjuerna tog ca 1 timme per intervjutillfälle. Två av tre intervjuer är 
transkriberade, den tredje är antecknad under och efter intervjutillfället. 

Beskrivning av företagen  

LH är det ena företaget som har undersökts i denna studie. Två anställda på 

företaget är grafiska formgivare, en är marknadskommunikatör, en är ägare och 

VD, en är webbdesigner och en är företagsvärd. Till LH vänder sig kunder som 

vill ha hjälp med formgivning av visuell företagsidentitet, förpackningsdesign, 

grafisk design och formgivning.  

LH är ett litet företag där alla anställda deltar aktivt i designprojekten. Alla 

fungerar som medarbetare utan nästan någon hierarkisk ordning i arbetet, bortsett 

från bestämmanderätten av ekonomiska beslut som fattas av företagets VD, i 

övrigt fattas många beslut demokratiskt. Dessutom brukar det i regel finnas en 
huvudansvarig på varje projekt men alla är delaktiga i arbetsprocesserna.  

Lokalens yta är ca 150 kvadratmeter fördelat över ett våningsplan. När någon av 

de anställda vill prata går han/hon i regel direkt och söker upp gällande person. 

Samtliga medarbetare har ett eget arbetsrum, ett gemensamt kök samt ett 

gemensamt rum som de samlas i vid möten. När medarbetarna ska kommunicera 

med varandra går kommunikationen i regel direkt mellan dem utan väntan på 
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besked från hierarkiska steg från avdelning till avdelning (t.ex. från medarbetare 
till avdelningschef, vidare till högsta VD).  

Det andra företaget som studerats i den här undersökningen har vi valt att kalla 

DSS vilket också är ett litet designföretag som främst designar grafiska produkter 

åt uppdragsgivare. På företaget arbetar sammanlagt tre anställda. Under idé och 

formgivningsprocessen arbetar DSS i stort sett bara med varandra samt träffar 

uppdragsgivarna emellanåt för uppföljning och återkoppling. När en färdig idé är 

formgiven presenterar företaget i regel ett tryckt material för kunden som gör att 

det blir visuellt presenterat och så verklighetstroget som möjligt. Därefter skickas 
den färdiga formgivningen till tillverkning. 

Lokalen är liten till ytan, fördelad på ett arbetsrum, ett konferensrum och ett kök. 

Det innebär att samtliga har sitt skrivbord i samma arbetsrum. Företaget består 

inte av hierarkiska nivåer i arbetsfördelningen, utan är ett arbetslag som växlar 

många arbetsuppgifter över tid beroende på varandras arbetssituation och håller en 

direkt kommunikation mellan varandra. Två av tre är delägare på företaget, varav 

den ena är ekonomiskt ansvarig i samspråk med de övriga. Alla tre är ansikte utåt 
för företaget och arbetar tillsammans med varje projekt.  

Arbetsformer och teknikanvändning 

På LH arbetar man teamorienterat. De väcker ofta idéer tillsammans, gör 

snabbskisser som beskriver tankar för varandra, delar research med varandra och 

konkretiserar ett visuellt produktmål som alla ska arbeta mot. Däremellan kan 

varje anställd sitta själv och jobba eller samarbeta i par eller mindre grupper. 

Gemensamma möten då alla briefar idéer och tankar görs ofta på företaget, 

betonar LHs ägare. Men det brukar i regel inte vara så många av dessa möten som 

är bokade långt i förväg. Endast några av mötena är förutbestämda milstolpar för 

att följa projektets tidsram. Ibland sätter de sig ner tillsammans när det är någon 

som har börjat dela med sig av sina tankar och idéer till någon och därmed startat 

en dialog. För det mesta går de direkt till varandra med sina frågor eller 

funderingar eftersom företaget är så litet till ytan. Tack vare förtroende för 

varandra håller de en öppen spontan kontakt som LHs ägare och VD tror kan 

gynna kreativiteten: 

”Samarbetet måste bygga på att alla känner förtroende för varandra. Annars är 

det svårt att bygga upp ett kreativt team” (LHs ägare och VD, 2008-05-06).  
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”Det är nog extra viktigt att alla på företaget känner att jag har det största 

förtroendet för dem [paus] … annars är det nog risk att de tar färre egna initiativ 

och hämmas i sin kreativitet” (LHs ägare och VD, 2008-05-06).   

 När LH samlas till möte kring ett projekt brukar de dokumentera det mesta och 

spara, dels för återkoppling under projektets gång men också för att kunna gå 

tillbaka och titta i, om kunden skulle återkomma med nya uppdrag i framtiden. 

Dokumenteringen kan också användas för att gå tillbaka och titta på när man 

jobbar med projekt där det kan ske kopplingar till tidigare projekt. 

Dokumenteringen sker med hjälp av flera verktyg, vilka bl. a är kamera, 

programvaror som Adobe Illustrator, Adobe Photshop och 3D-programmet 

Cinema 4D. Skisser och bilder fotas i regel och skrivs ut som inspirationsmaterial.  

I deras samlingsrum har de också en videokamera uppsatt som de använder i vissa 

fall när de har möte. Videokameran används ibland vid gemensamma möten som 

hjälpmedel för att kunna minnas vad som sagts. I samlingsrummet finns också en 

gemensam whiteboardtavla där de ibland snabbskissar idéer för varandra och 

sätter upp bilder och text som har med det aktuella projektet att göra. 

Whiteboardtavlan fungerar som företagets kommunikativa mittpunkt dit alla kan 

återkomma när som helst under arbetsdagarna för att dra sig till minnes och 

inspireras. Ibland kan det också tillkomma bilder och texter på tavlan från någon 

anställd som har något att dela med sig av, med koppling till det pågående projekt 

de jobbar med. Alla anställda brukar hjälpas åt att producera idéer och hämta 
inspiration.  

Mellan företagsmedlemmarna på LH förekommer relativt sällan e-post eller 

telefonkontakt, då detta anses mindre effektivt än att gå direkt till varandra och 

samtala. Viss information delas per e-post som t ex. viktiga datum men i övrigt 

läggs ofta dokument, såsom prototyper, skisser och texter, upp på företagets 

gemensamma datorbas-system. Knutet till denna datorbas, har alla anställda ett 

eget konto som gör att de har åtkomst till att lägga upp och/eller kopiera ner filer 
till sina datorer.  

Det andra företaget, DSS är som nämnts ett litet företag med liten lokal fördelad 

på tre rum. varav det ena rummet är gemensamt arbetsrum, det andra är ett 

mötesrum/ateljé och det tredje är kök. I arbetsrummet står ett skrivbord vid ett 

fönster medan de andra två skrivborden står mitt emot varandra i mitten av 
rummet. 
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 Från arbetsrummet ser man rakt in till mötesrummet/ateljén som är ett exakt lika 

stort rum som arbetsrummet och ligger ett trappsteg upp från arbetsrummet. I 

mötesrummet har de hyllor med bilder och prototyper som alltid står där för att ge 
inspiration och för att visa kunder som kommer dit vad de tidigare har gjort.  

När DSS tar emot ett uppdrag brukar de gemensamt gå igenom uppdraget i 

mötesrummet eller i arbetsrummet. Det kan variera vem som tar emot uppdraget 

men de brukar konsekvent hålla sig till en anställd som får vara projektansvarig åt 

samma kund under hela projektarbetet. De kartlägger tillsammans vad kunden vill 

ha genom bild och dialog samt mål med kunden för vad designen ska uppnå. 

Därefter sitter de och söker inspiration och skissar, samt bollar idéer med varandra 
flera gånger om dagen mellan skrivborden.  

Arbetet på DSS består ofta i att rådgöra med varandra vilket skapar en 

medvetenhet för varandras arbete och ett samarbete som bygger mycket på 

spontan kommunikation.  Ett annat tillfälle då de bollar tankar med varandra är på 

morgonen när de dricker kaffe. Det gör att de får en uppdatering om arbetet och 
varandra och lättare kan komma igång med sitt eget arbete. 

I bearbetandet av prototyper jobbar de anställda på DSS enskilt i 

illustrationsprogram som Adobe Photshop, Illustrator och InDesign, men om det 

är något som de vill visa varandra, gör de antingen det på datorskärm, projektor 
eller på utskrivet material.   

Utöver användningen av de programvaror som de utvecklar sina idéer med, 

använder de anställda på DSS också företagets hemsida för att komma åt sina e-
postadresser.  

Det runda bordet i deras arbetsrum är en samlingspunkt dit både 

företagsmedlemmar och kunder kan gå och titta på bl. a prototyper, skisser, text 

och sådant som syftar till inspirationsmaterial. Det visade sig att 

företagsmedlemmarna gjorde detta ett antal gånger om dagen. 

Till skillnad från LH har inte DSS en gemensam datorbas som de lägger upp eller 

hämtar filer från. Istället förvaras arbeten från designuppdragen på deras datorer 

varifrån de har abonnerad backup online. Eftersom företaget är så litet och 

datorerna är så få, menar de att tillgången av all datorbaserad information är 
lättillgänglig ändå, utan gemensam datorbas.  
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De anställda på både LH och DSS har vissa arbetsuppgifter som inte är 

förutbestämda. Det finns t.ex. ingen IT-tekniker på något av företagen men 

däremot har man av erfarenhet märkt vem på sitt företag som är mest kunnig inom 

området vilket gör att denna person har blivit tillfrågad och oftast tar sig an dessa 

uppgifter. Det finns heller ingen som är förutbestämd webbdesigner för hemsidan, 

på varken LH eller DSS, utan hemsidorna har blivit till och underhålls av någon 

eller några i kollegiet som visat mest engagemang och kunskap om det. Dessutom 

uppstår det ibland mindre uppgifter som någon eller några behöver lösa, t.ex. 

lagning av trasig kopiator, en felkoppling av projektor och dator, funktionsfrågor i 

datorprogram eller frågor om tycke och smak av produkterna som designas. För 

att arbetsflödet ska flyta trots oväntade uppgifter, förutsätter detta att man kan 

vara flexibel inför nya uppgifter och sina kollegor. Detta verkade inte vara något 

som de anställda på företagen såg som något problem. Snarare kunde man utläsa 

en positiv uppfattning över att den typen av samarbete förekommer på 
arbetsplatsen: 

”Det är ju skönt att veta att man kan gå in till någon och prata om man behöver 

det.”(LHs företagsvärd, 2008-05-06) 

”Det gör att man blir lite uppgraderad om vad de andra gör också och det kan 

jag ha glädje av i mitt eget arbete.”( DSS designer, 2008-05-12) 

Att arbeta flexibelt med spontan kommunikation 

Som nyligen nämnts, förekom ibland ett växelspel mellan olika arbetsuppgifter 

som gjorde att de anställda på båda företagen behövde vara flexibla för att kunna 

växla fokus och hantera ny information. Det visade sig att detta växelspel var 

dagligt återkommande på båda företagen. Flera gånger under arbetsdagen går 

personalen på LH in till varandra med frågor och tankar.  Från observationerna 

kunde vi sammanställa att de anställda på LH oftast inledde med sin fråga eller 

tanke direkt när de klev in i rummet. De spontana samtalen skedde relativt 
frekvent under hela arbetsdagen. 

Vid de spontana samtalen uttryckte företagsmedlemmarna på LH en viss svårighet 

i uppgiften att snabbt växla fokus och vara flexibel men samtidigt uttryckte de en 

lättnad över att ha en sådan tradition på företaget. Så här uttryckte sig en av LHs 
anställda gällande detta: 
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”Om man är väldigt inne i någonting, kan det vara lite svårt att bara släppa det. 

[paus] … Ibland behöver man en liten stund på sig att koppla om.” (LHs 
formgivare, 2008-05-06) 

”Det är ju skönt att veta att man kan gå in till någon och prata om man behöver 

det.”(LHs företagsvärd, 2008-05-06) 

Även om det alltså förekom svårigheter i anpassandet av den spontana 
kommunikationen tycktes det ändå inte vara ett skäl att avstå från det. 

Vid bl. a ett tillfälle under fältarbetet på DSS uppstod spontan kommunikation i 
arbetet när de satt och jobbade vid varsin dator:  

”- Vad tror du om Impact [typsnittet]?” 

”- Tja… Det är ju snyggt…[paus] men är inte det svårläst på avstånd?” 

”[paus] Näää! Det kommer ju bli stort. Vadå, om du står där borta och tittar på 

den här, [designern håller upp en utskriven text på ett stort papper från stolen där 
hon sitter] ser man inte då?” 

Den andra designern reser sig upp direkt och backar några steg från papperet. 

”- Jo, det är bra. Och på riktigt kommer det ju vara ännu större, så det är lugnt.” 

”-Ja, exakt.” 

Samtalet pågick mellan två designers på DSS och gällde ett grafiskt 

designuppdrag i utförandet av en butiksskylt. 

Även på DSS menar de att en tillåtelse finns till spontan kommunikation, och 

första frasen i samtalen sker i regel direkt med frågan eller tanken, som de vill 

ventilera, utan någon förfrågan först om det går bra att störa. I fallen på DSS kan 

medlemmarna ibland fortsätta titta in i sin egen dator och prata samtidigt. Hos 

DSS verkar det därför ibland som att företagsmedlemmarna gör två saker 

samtidigt eftersom de ibland inte fasar över helt med blicken till den andra 

personen. Vissa tillfällen flyttade de fokus helt från sin dator till det uppkomna 
samtalsämnet om t ex. någon ville visa något.  

En av företagsmedlemmarna uttryckte sig på följande sätt i intervjufrågan, om vad 
hon tycker om de spontana kommunikationstillfällena:   

”Det är skönt att ha någon att prata med. Det förenklar mitt arbete.” (DSS 
designer, 2008-05-12) 
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Alla tre på DSS sitter i samma arbetsrum där de snabbt kan dela tankar och idéer 

med varandra, vilket de menar grundar sig på en tillgänglighet av varandra.  Så 
här uttryckte sig en av designerna på DSS: 

”Det har blivit en självklarhet att rådgöra med varandra ibland när man sitter 

och jobbar…[paus] I och med att vi sitter i samma rum är det så enkelt att göra 

det.” 

Att arbeta flexibelt med spontan kommunikation; ett sätt att 

skapa ökat medinflytande och informationsutbyte 

Det som återkommande påträffades i samarbetet på båda företagen var de 

spontana samtal, eller vad Dabbish och Kraut (2004) karaktäriserar som spontan 

kommunikation som företagsmedlemmarna hade med varandra. Som en följd av 

detta krävdes en flexibilitet hos de anställda som gjorde det möjligt att ha denna 

tillåtande miljö som den spontana kommunikationen fordrade. De spontana 

samtalen var en naturlig vardagssituation i samarbetet på företagen, som de ansåg 

förenklade ärenden av att hämta och dela information och få arbeten att flyta på.  

Den flexibilitet som visade sig nödvändigt i (sam-)arbetet berodde på de många 

avbrott som de anställda ofta gjorde då de spontana samtalen uppstod, men de 

anställda på företagen verkade beredda att finna sig i det och såg fördelar med att 

arbeta så. Ju mer kännedom alla hade om arbetsområdet, desto lättare blev det att 

samarbeta, så deras etablerade rutin av spontan kommunikation ansågs på vissa 

sätt framgångsrikt för teamet, även om det innebar ett växelspel av arbetsformer 

för den enskilde. Att arbeta flexibelt med spontan kommunikation betydde för 

dessa företag att de uppnådde en jämnare balans i arbetsflödet för kollegiet i stort.  

Enligt Kienle och Herrmann (2004) är kombinationen kunskap och kollaborativt 

lärande, idealiskt för både den enskildes och gruppens utveckling. Samtalen 

mellan kollegorna fungerade också som verktyg för lärande och reflektion där den 

tillåtande arbetskulturen gjorde att saknade pusselbitar av information eller 

kunskap hos de enskilda, gick att spontant hämta hos varandra.  

Den spontana kommunikationen inleddes med att någon av de anställda tog 

initiativ att vilja bolla tankar eller ställa frågor med någon eller några av 

kollegorna. Vad mottagaren då gjorde var att anpassa sig och antingen avbryta sitt 

arbete för att lyssna på den första personen eller göra bådadera. Den sociala 

situationen i ett sådant läge kräver bl.a. att den tilltalade personen är flexibel och 
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koordinerad i sitt medvetande för att avkoda informationen och ge respons, och 

eventuellt fokusera på sitt eget arbete samtidigt. Detta tycktes 
företagsmedlemmarna i dessa fall lyckas med.  

Den lokala närheten till varandra var en faktor som förenklade genomförandet av 

spontan kommunikation mellan de anställda. I arbetsrummet på DSS har alla tre 

uppsikt över varandra. Eftersom alla sitter i samma arbetsrum, kunde de snabbt 

dela tankar och idéer. Närheten gjorde det lätt för samtalen att manifesteras i 

(sam)arbetet och gjorde det enkelt att dela information. Den lokala närheten fanns 
också på LH där avstånden mellan alla kollegor var några steg emellan. 

I enlighet med Bødkers och Christiansens (2006) samt Dabbish och Krauts (2004) 

upptäckt, visade det sig också i denna studie att en vanlig aktivitet på företagen 

var de många arbetsmoment då kollegor oförberett integrerades hos varandra för 

att utföra moment efter anpassade kompetenser. Denna kompetensanpassning till 

arbeten ger sannolikt ökad arbetskvalitet då olika moment utförs efter så anpassad 

förmåga som möjligt. Det visade sig att de anställda på företagen ansåg att dessa 

flexibla arbetsmönster var positiva då det ledde till viss organisationsutveckling 

genom medinflytande och ökad medvetenhet samt gav kollegorna möjlighet till ny 
information. Maria Normark (2005) beskriver medvetenhet på följande vis: 

”Awareness means to sense others activities, either through hearing or seeing (or 

possibly using other senses); draw a conclusion, and make use of that conclusion 

in one’s own activities.” 

Till skillnad från Dabbish och Krauts (2004) studie, visade inte de anställda på LH 

och DSS uppfattningen att frågaren har mer att vinna på denna typ av 

kommunikation än vad mottagaren har. Istället verkade de finna övervägande 

fördelar med detta genom att bl.a. trycka på vikten av att alla kan påverka arbetet 

genom ventilering och rådgörning. Allt arbete verkar betraktas som representerat 

av hela företaget. Dabbish och Kraut (2004) belyser i deras studie hur 

förutbestämda team visade sig vara mer tillgängliga för varandra inom gruppen 

eftersom de representerade en gemensam identitet. I enlighet med Dabbish och 

Kraut (2004) är vi beredda att instämma med deras mening att teamarbete även 

här visade sig vara en stärkande faktor för tillgängligheten av varandra. Allas 

enskilda arbete var en del i det gemensamma vilket betydde att det flexibla arbetet 

med spontan kommunikation inte bara var ett sätt för den enskilde att komma 

vidare i arbetet utan också ett sätt att få det stora gemensamma arbetet att hålla 
ihop. 
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Slutsats 

Fokus i denna studie har legat i att studera vilka teknikanvändningar och sociala 

praktiker som de anställda samordnar arbetet genom på företagen LH och DSS. 
Ett flertal tekniker och sociala praktiker påträffades i arbetet.  

På DSS äger företaget inget gemensamt tekniskt system som de delar information 

och samordnar arbete genom. Istället menar de att de enkelt har tillgång till all 

information eftersom de har så få datorer. På LH använder de sig däremot av ett 

gemensamt datorbas-system för att dela och spara viktiga filer. I övrigt använder 

båda företagen sin hemsida för att komma åt sin e-post samt använder inköpta 
programvaror att utföra uppdrag i och administrera företaget via. 

Utöver teknikanvändningen på båda företagen, har båda utvecklat praktiker som 

de samordnar arbete genom. Det tydligaste sättet var den spontana 

kommunikation mellan kollegorna, som var ständigt återkommande i det dagliga 

arbetet på båda företagen. Denna kommunikation var en manifesterad praktik som 

flera gånger dagligen användes av de anställda på företagen för att snabbt 

ventilera idéer och tankar med varandra. Detta ledde till att de anställda ofta 

växlade arbetsuppgifter när de spontana samtalen uppstod och anpassade sig 
flexibelt efter detta. Den spontana kommunikationen bidrog till: 

• Ökat informationsutbyte 

• Ökat medinflytande 

• Ökad medvetenhet 

• Jämnare balans i det gemensamma arbetsflödet 

Denna studie visar att ett kollegium som arbetar med spontan kommunikation har 

i denna kontext, en gynnande effekt i samordnandet av (sam)arbetet då det bidrar 

till att öka informationsutbytet, medinflytandet och medvetenheten på 

arbetsplatsen. Däremot krävs det överseende och anpassning för spontan 

kommunikation, vilket kanske inte passar alla människor. Ett tekniskt stöd som 

Dabbish och Kraut (2004) föreslår, kan vara ett sätt att hantera den spontana 

kommunikationen på, men precis som de betonar, finns en del tekniska problem 

för designern att lösa kring detta. Om lösningen är en medvetande-display av 

Dabbish och Krauts (2004) karaktär eller en annan, är en utmaning för 

forskningen inom CSCW. Förutsättningen för att spontan kommunikation ska 
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fungera kanske just är små kollegier där antalet besök av varandra hålls ner i och 

med kollegiets lilla omfattning.  
!

För fortsatta studier skulle fokus kunna läggas på hur system för Social 

Awareness skulle kunna implementeras i en likartat kontext som dessa studerade 

företag för att stödja flexibelt arbete. För varje studerad samarbetssituation kan 

nya infallsvinklar och nya företeelser påträffas som möjliggör innovativa 

processer för (sam)arbete. Förhoppningen är att denna artikel ska vara ett 

vetenskapligt bidrag till nya insikter om hur CSCW-system kan fortsätta 

utvecklas. 

 

 

Tack till 

Stort tack till de anställda på LH och DSS som hjälpt oss att genomföra denna 

studie. Vi vill även tacka vår handledare, Maria Normark för handledning och 

värdefulla synpunkter. Vidare vill vi tacka Jenny Rosqvist från Studieverkstan på 

Södertörns högskola, för handledning av artikelstruktur och bearbetning av text. 

Slutligen vill vi också tillägna ett stort tack till professor Gunnar Karlsson på 

Stockholms Universitet, för dina betydelsefulla synpunkter om ordval och 
meningsuppbyggnader. 
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