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Synopsis
Denne rapport indeholder resultaterne fra første del af et eksamensprojekt (forprojektet) om
Computer Supported Cooperative Work, CSCW. I rapporten præsenteres 1) CSCWs centrale
teoriapparat og 2) resultaterne fra et feltstudie af samarbejde i et kontor miljø hos en stor Dansk
forsikringsvirksomhed. Erfaringerne fra feltstudiet viser at CSCW grundlæggende har en sund
opfattelse af arbejdet, men også at der endnu er lang vej til en dækkende teoretisk model. Indenfor
områder som kommunikation, personlig skabelse af orden og metoder til delt opmærksomhed er der
gode muligheder for videre forskning.
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Forord
Rapporten er resultatet af et halvt års arbejde indenfor feltet Computer Supported Cooperative
Work (CSCW). Udgangspunktet for arbejdet var et overfladisk kendskab til CSCW, som værende
et område indenfor systemdesignteorien, hvor der var fokus på mennesker og organisationer.
Projektet har dels bestået i at opnå en forståelse af de begreber, der anvendes indenfor CSCW og
dels i at tilføje noget til teorierne gennem et empirisk arbejde. Arbejdets brug af redskaber, der
skifter fra personlig brug til kollektiv brug og nytten, af at opretholde en fælles opmærksomhed, har
vist sig specielt interessante i analysen af koordinationsmetoderne i feltstudiet.
Denne rapport er afslutningen på det indledende arbejde i et eksamensprojekt ved
civilingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet. Arbejdet peger således ligeså meget
fremad mod den videre anvendelse af teori og feltstudie, som det lukker sig om konklusioner.
Denne åbenhed gælder dog i største omfang for empiridelen. Teoridelen står som et færdigt værk,
der, selvom den selvfølgelig vil kunne udvides, er lukket af mod de omkringliggende diskurser.
Projektet har et omfang af 15 point, hvilket svarer til ca. 420 mandetimer, og har strakt sig fra 1.
februar til 27. august 1999.
I forbindelse med arbejdet i projektet har jeg nydt godt af diskussioner med mine medstuderende
Torsten Nielsen og Martin Pihl Jensen. Erling Havn fra Center for Tele-Information ved DTU har
bidraget med spændende perspektiver på virtuelle organisationer og viden. Christian Clausen fra
Institut for Teknologi og Samfund ved DTU har været til stor hjælp i forbindelse med at få placeret
det ethnometodologiske teknologiperspektiv i forhold til mere traditionel teknologivurdering. Tak
til Bjarne Kaavé for tid og givende debatter i forbindelse med feltstudiet og endeligt tak til Kjeld
Schmidt for et spændende og lærerigt samarbejde, der vil fortsætte et stykke tid endnu.
Tak til virksomheden, der har ladet mig foretage feltstudiet og de mange utroligt venlige og åbne
mennesker, der har fundet sig i at have mig løbende rundt og stille mærkelige spørgsmål igennem et
par måneder.
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Læsevejledning
Rapporten er opbygget med tre hoveddele: en teoridel, hvor teoriapparatet omkring CSCW
fremstilles, en empirisk/analytisk del, hvor samarbejde i en dansk forsikringsvirksomhed
undersøges udfra antropologiske principper og en analytisk del, hvor teoriapparatet holdes op mod
de erfaringer, der blev gjort i det empiriske arbejde.
Teoridelen tager udgangspunkt i klassiske filosofiske overvejelser om sprog og
virkelighedsopfattelser. Herefter diskuteres centrale begreber for CSCW. Der præsenteres et udsnit
af de teknologiske muligheder og problemer, der danner de praktiske forhold på området netop nu.
Endeligt findes der en redegørelse for metoderne i forbindelse med det empiriske arbejde.
Empiridelen tager udgangspunkt i en beskrivelse af den verden, hvori feltstudiet finder sted.
Herefter følger en præsentation af en række af resultaterne fra feltstudiet og disse resultater holdes
op imod teorien, der dannet udgangspunkt for arbejdet.
Erfaringerne fra feltstudiet bruges dels til en sammenholdning med teorien og dels til at pege på
interessante problemstillinger, der har vist sig i arbejdet. Disse problemstillinger udgør
udgangspunktet for det efterfølgende eksamensprojekt, der således bliver en fortsættelse af
projektet.
Teoridelen kan læses selvstændigt som en sammenkædning diskussion af centrale dele af CSCWområdet. Empiridelen kan i en vis udstrækning ses som en eksemplificering af begreber og metoder
fra teoridelen. Den er dog mere nyttig som udgangspunkt for en styrkelse af CSCW feltet, ved at
holde resultaterne op mod de antagelser, der bruges idag.
Læsere forventes at have grundlæggende viden om IT og organisatoriske forhold. Tilgangen til
emnerne er anderledes, end man ofte ser i kredse, der arbejder med informationsteknologi i
organisationer. Et mål med rapporten er derfor at redegøre for de forståelser, der danner
udgangspunkt for arbejdet, også selvom det måske drejer sig mere om det fundament CSCW bygger
på, end om CSCW selv.
Afsnittet om grundlæggende forståelser kan springes over, hvis ens hu er til mere
anvendelsesorienterede tilgange. Dog er det udgangspunktet i dette arbejde, at en reel forståelse af
CSCW må bygge på teorier/filosofier, der kan rumme den mangfoldighed og fleksibilitet, der hører
til en virkelig arbejdssituation. Dette afsnit stiller krav til et godt kendskab til filosofi og
teknologiforståelse og er mere tænkt som en kort redegørelse for hvilke tanker, der har ligget til
grund for arbejdet end som en egentlig forklaring af tankerne. Forhåbentligt kan det anspore læsere,
der endnu ikke er bekendt med teorierne, til at kaste et åbent blik i den retning.
Afsnittene om teknologien kan springes over, hvis man er interesseret i en teoretisk fremstilling af
kravene til CSCW systemer, som de vil se ud om f.eks. 5 år, hvor de teknologiske rammer vil være
forandrede.
For folk fra procesanalysen vil del II være mest interessant, men det vil også være værd at kaste et
blik på teoridelen. Afslutningsvist vil jeg råde de interesserede fra feltstudiet til først at springe
direkte til kapitlet Observation og derefter se nærmere på resten af rapporten.
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Problemstilling
Projektet der ligger til grund for rapporten har taget udgangspunkt i følgende problemstilling:
Passer CSCW-teorien med den virkelighed, der kan ses i arbejdet i en Dansk servicevirksomhed i
dag ? Kan teser i teoridannelserne styrkes og er der steder, de møder problemer ?
Udgangspunktet for projektet har været en interesse for CSCW-teorien. Det primære mål med
projektet er et bidrag til denne. Et sekundært mål vil være en anvendelse af erfaringerne fra
projektet i virksomheden, hvori undersøgelsen finder sted. Ordet workflow i titlen er ret arbitrært og
betyder ikke andet end sammenhørende arbejdsprocesser.
Valget af den specifikke virksomhed er foretaget dels udfra praktiske forhold. Virksomheden ligger
tæt på universitetet, hvilket gør det langt lettere at foretage det empiriske arbejde og der fandtes en
velvillig kontakt i virksomheden. Herudover er et veletableret forsikringsselskab velegnet af flere
grunde. Der er en høj grad af informationsarbejde, flere afdelinger, flere geografiske beliggenheder
og en forventning om en vis stabilitet. Det har senere vist sig at valget var særdeles heldigt.
Samarbejdet har fungeret over al forventning og en ekstra bonus har været, at der internt i
virksomheden har været arbejdet med samme problemområde som i dette projekt, men udfra mere
klassiske tilgange. Dette har medført tilgængeligheden af store mængder information og har gjort
det muligt at holde de to forskellige tilgange op mod hinanden. En tillægsproblemstilling, der er
opstået undervejs som muligheden bød sig, er således at undersøge, hvor CSCW giver anderledes
resultater end klassisk organisations og systemdesign1.

Metode og afgrænsning
Arbejdet er udført i to dele. Den første del havde som mål at danne et billede af CSCW området. Et
litteratur studie i centrale CSCW værker og i hovedværker i deldisciplinerne skulle danne
grundlaget for at arbejde med CSCW. Den anden del var en anvendelse af denne forståelse af
CSCW i et feltstudie. Her skulle CSCW forståelsen anvendes praktisk og omvendt så skulle
erfaringerne fra feltstudiet kunne bidrage til teorien.
Litteratur studie
Teoretisk baggrund

En forståelse af området
(en måde at se ting på)

1
Brug af forståelse af området i et feltstudie

2

Brug af resultater fra feltstudie til at forbedre
forståelsen af området

3

A

B

Figur 1: Tilgangen til projektet.
1

Dette er egentlig ikke meningsfyldt at sætte de to analyser op overfor hinanden som det bliver gjort her. Målet med en
analyse udfra et CSCW perspektiv er anderledes end det er for en BPR analyse. Dette vil blive diskuteret senere, for nu
er det tilstrækkeligt at angive dels at de holdes op mod hinanden og dels at det kun giver mening indenfor visse rammer.
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Øverst fører et litteraturstudie til en forståelsesramme. Denne forståelse bruges i et feltstudie.
Erfaringerne fra anvendelsen af forståelsen i feltstudiet og resultaterne fra feltstudiet fører til en ny
forståelse af området.
Teoriapparatet i CSCW afspejler den heterogene gruppe af bidragsydere. Blandt dem der har givet
indlæg i diskussionen er sociologer, organisationsteoretikere og klassiske IT-system designere.
Eksempler på de mange felter der indgår er distribuerede systemer, menneskemaskine dialog /
brugergrænsefladedesign, sociologiske feltstudier, gruppepsykologi og vidensmanagement. Det
store feltområde og de forskelligartede indfaldsvinkler gør området svært at håndtere. Dels p.g.a. af
at mange af deldisciplinerne har en lang og tung baggrund og dels fordi det til tider kan være svært
at få så forskellige tilgange til at give et harmonisk produkt. Til disse vanskeligheder hører en
mindst ligeså stor tilfredsstillelse ved arbejdet, idet denne tilgang til emnet i langt højere grad end
andre, muliggør brugbare og værdifulde anvendelser af informationsteknologi i organisationer.
CSCW har som nævnt mange bidragsydere fra vidt forskellige videnssamfund, men CSCW har
også en unik kerne. Centralt i CSCW er, at der er fokus på arbejdet. Arbejdet, som det reelt kommer
til udtryk er udgangspunktet og altså ikke f.eks. teknologi. Men det er ikke al slags arbejde, der er af
interesse for/har noget at gøre med CSCW. Kun når samarbejde og informationsteknologi indgår
(direkte eller indirekte) er arbejdet interessant i forhold til CSCW. Teoriområdet trækker ikke desto
mindre på teorier om teknologi og organisationsteori, men har altså forskelligt fokus end nogen af
disse.
De mange deldiscipliner og det at kun dele af dem er relevante resulterer i at arbejdet med teorien er
en konstant balancegang mellem at inddrage teori, der ikke finder anvendelse og at bortskære
værdifulde betragtninger. Hvad der skal inddrages afhænger selvfølgeligt af målet med
forklaringen. Målet her er at præsentere de teoridannelser, der ligger til grund for projektets arbejde
med CSCW og for at gøre det kommer man uundgåeligt til at se på f.eks. organisationsteori,
teknologiforståelse, teorier om kommunikation.
Situationen er lidt at sammenligne med dét, at skulle beskrive halen på en abe. Hvis ikke aben
inddrages i beskrivelsen, bliver det svært, at redegøre for, hvorfor halen bevæger sig og hvorfor
dens funktion tilsyneladende er, at svinge sig fra træ til træ. På den anden side vil en tilbundsgående
analyse og forklaring af hele urskovens mikrokosmos dels være praktisk umulig at fremstille og vel
også unødvendig for at beskrive halen. Her er halen teorier om hvordan samarbejde kan
understøttes med informationsteknologi og aben er det organisatoriske, teknologiske og sociale
system, som samarbejdssystemet er en del af. Hvis dette virker lidt mystisk (eller slet og ret
vrøvlende) så bær over med mig. Det gjorde det lettere for mig at se sammenhængen i de på mange
områder meget forskellige diskussioner.
En række spændende områder er valgt fra af simple hensyn til omfanget af projektet. Her har
kerneområderne i CSCW været prioriteret højst og andet er kommet med i det omfang, der har
været plads til det.
Der vil ikke blive set på design af IT systemer til organisationen som et hele, f.eks. rammesystemer
som SAP, datawarehouse m.v. Teorierne er ikke modne til det endnu.2

2

Dette diskuteres senere.
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Der vil ikke blive taget særlige hensyn til arbejdsmiljø eller politiske forhold.
Der vil ikke fokuseres på praktisk implementering af systemer m.h.t. specifikke computer systemer
og software. Der vil derimod blive set på organisatoriske og sociotekniske problemstillinger i
forbindelse med implementering.
Der vil ikke blive lavet økonomiske beregninger på cost/bennefit, indtjeningshorisont eller
lignende.
Der vil ikke blive argumenteret for anvendelsen af teorierne her fremfor mere klassiske teorier. Der
fokuseres på positiv anvendelse. Udledning og begrundelser for nødvendigheden af de anvendte
metoder fremfor de klassiske findes allerede, og er at finde i litteraturen.
Projektet har budt på mange muligheder for at bidrage til teoridannelserne omkring menneske
maskine dialog/brugervenligt design (HCI). Selvom dette område er essentielt for at kunne lave
anvendelige CSCW systemer er det stadig i høj grad et selvstændigt området. (I grænsefeltet ligger
brugervenligt design i forbindelse med flerbruger systemer.) Der er kun trukket op på disse
erfaringer i meget lille udstrækning, idet der har været mere fokus på emner, der lå tættere på kun at
høre til CSCW.
En sidste bemærkning er at det en meget stor mundfuld at sætte sig ind i CSCW’s teorifelt i en
sådan grad, at man kan undersøge, om det er i stand til at dække de iagttagelser, man kan gøre sig
under et feltstudie. Det har selvfølgelig ikke været muligt at gøre fuldt ud indenfor projektets
rammer. Der vil være offentliggjorte værdifulde teoretiske betragtninger, der ikke er med i dette
arbejde. Det undersøgte problem vil således snarere være: ”Passer den del af CSCW-området jeg
har nået at stifte bekendtskab med sammen med den virkelighed, der kan ses i arbejdet i en dansk
servicevirksomhed i dag ?”. Arbejdet kan således ikke ses som en kritik af CSCW’s tilstand som
sådan, men må ses som et bidrag til den mængde teori, der har været plads til i arbejdet. Til dette
skal tilføjes at kongstankerne og mange af de store værker indenfor CSCW er inddraget i studiet.
Det er ikke en vilkårlig del af CSCW-området, der er repræsenteret i arbejdet, men det der har været
vurderet som de væsentligste teorier i bestræbelserne på at forstå det kooperative arbejde udfra et
CSCW synspunkt.
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Del I
I del I præsenteres teorien, der ligger til grund for projektet. Teknologi og kooperativt arbejde, der
er de centrale begreber i CSCW diskuteres. Herefter redegøres for den metode, der er brugt i
feltstudiet i et afsnit om kvalitativ analyse og observerende feltstudier.
”I write first of all for myself. That is how I learn”
H. Mintzberg, Structuring of Organizations, 1979
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Grundlæggende forståelser
Bag flere af de videnskabelige discipliner, der indgår i Computer Supported Cooperative Work,
ligger der en verdensforståelse, der adskiller sig fra den man typisk møder i, hvad man kan kalde,
traditionelle tekniske discipliner. Specielt i forbindelse med begreber som rationalitet og objektivitet
møder man forskelle. Disse forskelle har afgørende betydning for de resultater, man når frem til
indenfor de respektive grene. Her redegøres kort for de betragtninger og synsvinkler, der ligger til
grund for arbejdet i projektet. Først en filosofisk indgang, der munder ud i en perspektivering af
viden og teknologibegrebet og derefter en mere pragmatisk definition af det
organisationssynspunkt, der ligger til grund for arbejdet.
Kernen i den følgende diskussion kommer fra fænomenologien eller socialkonstruktivismen.
Nøglebegreber er den ikke eksisterende eller subjektive sandhed, relativiteten, situeretheden og de
sproglige konstruktioner. Disse fører til at teknologi, organisation og kommunikation bliver til
bløde sociale konstruktioner. De tilskrives mening i lige så høj grad som de påtrykker os mening.

Viden
Verden er igennem sproget. Med dette udgangspunkt bliver kommunikation, viden og information
til det afgørende felt for en forholden sig til verden. Herudover så betyder en accept af disse
synsvinkler også, at metoder der sigter mod en konsistent/udførlig/sand domænerepræsentation må
kasseres. Der er allerede kræfter, der udfra pragmatiske eller empiriske betragtninger er kommet
frem til samme resultat. En større accept af, at videnshåndtering må være en balancegang mellem
konsistente modeller og fortolkningsmæssig fleksibilitet, er nødvendig, før der kan skabes systemer,
der passer til de reelle krav. Det er nødvendigt at tillade og udnytte fleksibilitet i kommunikation,
information og organisation. En strategi der tager udgangspunkt i, at jo mere detaljerede modeller
og jo mere regulerede omgivelser, man har, desto bedre, vil føre til ubrugelige systemer og oven i
købet meget voldsomme udviklingsomkostninger. Senere i rapporten vendes der tilbage til hvad det
betyder for politikken omkring kommunikationen og informationen i organisationer og for generel
accept af at forskellige fortolkninger er en del af verden man ikke kan sætte sig ud over. I afsnittet
”Viden” præsenteres en model for vidensopfattelse, der peger på nogen af de vigtige aspekter i
forbindelse med håndtering af viden.

Teknologi
En ofte brugt vending i såvel den daglige debat som i mere seriøse diskussioner af teknologi er at
”man må følge med den teknologiske udvikling”. Teknologien ses som noget fast, og med en egen
upåvirkelig drivkraft, der fører den frem mod nye mål. Med socialkonstruktivismen forsvinder også
denne massive teknologi. Teknologien er skabt i en vekselvirkning mellem individ og
makrostrukturer. Denne teknologimodel fører til at teknologien istedet for at ses som noget fast og
med egen mening bliver til noget mere blødt og foranderligt. Det er muligt at ændre på teknologien.
Der er forskellige grader af konstruerethed. Fra på den ene side at anerkende en vis fleksibilitet i
omgivelserne til på den anden at se alt underordnet hvad mennesket læser ind i det. Det er ikke så
afgørende hvordan man forholder sig til det i denne forbindelse, så længe at man er klar over at
teknologideterminismen og den urokkelige maskine som forklaringsmodel er utroligt dårlige
redskaber. I kapitlet ”Teknologiforståelse” ses nærmere på teknologibegrebet.
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Organisation
Når man ser ud over litteraturen, der ligger danner den historiske baggrund for den teori, der indgår
i CSCW, vil man kunne se en opdeling i klassisk organisationsteori og i teoridannelser, der har en
sociologisk forståelse af arbejdet og dermed organisationen. Forskellen ligger mest tydeligt i, at
man i den klassiske organisationsteori arbejder med en ideel abstrakt organisation. De afvigelser fra
denne model, der findes i den konkrete eksisterende organisation, ses som støj, der enten ignoreres
eller forsøges dæmpet i så høj grad som muligt. Overfor dette står den sociologiske forståelse, hvor
det er den konkrete situation, der er fokus, mens den tænkte organisation, der ligger til grund for
organisationen, udelukkende tilskrives vægt som en mere eller mindre vag ramme for aktiviteterne.
Disse to tilgange giver anledning til (i hvert fald) to kommentarer. Den første er pragmatisk. Hvis
det klassiske organisationsbillede (hvor organisationen nærmest er at opfatte som et rationelt
mekanisk system) giver mulighed for at vurdere makroøkonomiske udviklinger eller at lave
forecasting på nye produktområder så er det et anvendeligt værktøj. Der er intet galt med at bruge
det. Den anden kommentar er at det klassiske billede ikke må tilskrives vægt udenfor dets
gyldighedsområde. Den klassiske tilgang giver helt forkerte resultater, hvis den anvendes som
model for hvordan en konkret organisation ser ud. Da det netop er understøttelse af processerne i en
konkret arbejdssituation, der er målet med CSCW (et af målene), så er det unødvendigt, at bruge de
klassiske forståelser her. De kan simpelthen ikke bidrage med noget til forståelsen.
Figuren herunder (2) viser en organisation (skyen), med sit indhold af tekniske apparater,
menneskelig interaktion og forståelse og de regler og konventioner, der er knyttet til organisationen.
Her er det menneskenes forståelse af teknikken, reglerne og menneskene selv, der er interessant.
Ikke hvad analytikere udefra vil læse ind i det.

§

Figur 2 : Teknisk og socialt system.
Teoridannelser er nyttige og vil også være målet med studiet af arbejdet, men dette må bygge på en
forståelse af medlemmerne af systemets forståelse af systemet.
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Teoriapparat
I dette kapitel præsenteres teoriapparatet, der ligger til grund for arbejdet i dette projekt.
Teknologiforståelse, organisationsteori, teori om samarbejde er centrale i CSCW. Kapitlet starter
med teknologi og organisation og kommer først senere ind på CSCW som begreb. Det betyder ikke
at de første afsnit ikke handler om CSCW, for det gør de. De er en nødvendig baggrund for at kunne
forstå de begreber og tilslutte sig de tanker der bruges i CSCW. Endeligt beskrives teorier om
kooperativt arbejde.
Herefter følger to mere selvstændige afsnit. Først et om den nuværende teknologi indenfor området.
Derefter et om den empiriske metode der er anvendt i undersøgelsen.

Teknologiforståelse
Med anerkendelsen af den grundlæggende fortolkningsmæssige fleksibilitet i bagagen har
teoretikere som Thomas Kuhn med sit paradigmebegreb, sociologer som Bijker, Callon og Latour
set på videnskaben og teknologien og redegjort for, hvordan tilsyneladende faste materielle
strukturer og etablerede magtstrukturer og sandheder med fordel kan ses som sociale produkter
(ting der er skabt/består/er igennem folks handlinger og forståelser). Dette gældende på såvel makro
som mikroniveau, og derfor af betydning ikke bare for politikere og filosoffer, men også for
systemdesignere og supportafdelinger rundt omkring i virksomhederne 3.
Denne forståelse af menneskets omgivelser fører til en opfattelse, hvor teknologien har helt
anderledes karakteristika end der ofte knyttes til den indenfor klassisk arbejde med teknologi (f.eks.
systemdesign, indførelse af IT i rationaliseringsøjemed). Herunder beskrives først kort teorierne om
Social Construction Of Technology og Actor Network, derefter følger en diskussion af en kritik af
SCOT og Actor Network udfra et antropologisk perspektiv.

SCOT og Actor network
Social Construction Of Technology (SCOT) er rammen for en bestemt del af
teknologivurderingsdiskursen. Teorien kommer oprindeligt fra et hollandsk forskermiljø hvor især
Wiebe Bijker med bøgerne ”The social construction of technologicalsystems - new directions in the
sociology and history of technology”4 og ”Of bicycles, bakelites and bulbs - toward a theory of
sociotechnical change”5 argumenterede for en teknologiforståelse, hvor teknologien i bund og grund
var en idé hos de mennesker, der var i kontakt med den. Teknologiens betydning, anvendelse og
udvikling skulle ikke tilskrives videnskabens udvikling eller enestående opfindere, udenfor et
socialt miljø. Teknologien er som folk ser den (forstår den, tænker den) og ikke i sig selv.
Teknologien bliver skabt af sociale aktører og det er aktørernes forståelse af teknologien, der ér
teknologien. (Et stærkt forsimplet eksempel er at en vaskemaskine kun er en vaskemaskine når den
bliver forstået og brugt som en vaskemaskine. Det vil ikke give mening at sige at en vaskemaskine,
der bliver fundet af en uciviliseret stamme i ørkenen, vil være en vaskemaskine for dem.)
Udgangspunktet for SCOT er en påvisning af den fortolkningsmæssige fleksibilitet. Som Foucault
havde gjort indenfor f.eks. seksualitet, kriminalitet og galskab, så vises det at teknologien kan
dekonstrueres og at den ofte overbevisende faste og deterministiske struktur, man kan iagttage i

3

Bijker, 1989; Bijker, 1995; Latour, 1988; Callon, 1987, Callon, 1991.
Bijker, 1989
5
Bijker, 1995
4

________________________________________________________________________________
Side 13

CSCW i organisationer - Et feltstudie af et workflow
Forprojekt, CTI, 1999
________________________________________________________________________________
samfundet, er vilkårlig og konstrueret. På den måde åbnes for en analyse af, hvad der har ført en
given teknologi frem til det stade, hvor den er nu og teknologien åbnes for ændringer.
Button (hvis kritik af SCOT diskuteres nedenfor) opdeler SCOTs teoretiske fundament og metode i
tre trin:
1. Demonstrer at teknologi er åben for fortolkning
2. Kortlæg de mekanismer der giver stabilisering ved indførelse af relevante sociale grupper
3. Undersøg hvordan artefaktet hænger sammen med det sociale 6
Den åbne teknologi er baggrunden for hele forståelsen af teknologien. Stabiliseringen fremkommer
når forståelserne hos de mennesker der er i kontakt med teknologien på en eller anden måde
resulterer i et statisk mønster (statisk indenfor en given ramme). Dette mønster er teknologien. De
to første trin kan således ses som generelle betragtninger, der udgør fundamentet for metoden, mens
det tredje trin er det der udføres i en teknologiundersøgelse baseret på SCOT.
Actor Network tilgangen opererer med et netværk af sociale og tekniske aktører hvor såvel
mennesker som skruer og sejl7 tildeles deres plads. I begge tilfælde er teknologien kun at forstå
udfra et blik på det sociale system den indgår i. I forhold til SCOT lægges der mere vægt på et
forhandlingsaspekt, hvor også teknikken inddrages. Hvis tyngdekraften nedlægger veto så er den
sociale side nødt til at lade det indgå i betragtningerne. Det gør den sociale konstruerethed lettere at
sluge for folk, der havde svært ved at acceptere at teknologien skulle være en ren tankekonstruktion.
Stadig er den sociale side uløseligt forbundet med den tekniske. Der tales om at teknikken og det
sociale er to sider af samme mønt. Teknologien ses således som sociotekniske systemer, hvor den
sociale side (samfund, mennesker) er uløseligt forbundet med den tekniske side (elektroner,
maskiner).
Denne teknologiforståelse har betydning for CSCW på mange områder. Her nævnes udvikling af
teknologi på mikro- og makroniveau og usynlig teknologi.
Udvikling af teknologi på makroniveau. Indenfor computerindustrien og hele IT området er der en
stor udskiftning i den anvendte teknologi. Det giver mening at tale om en udskiftning i store dele af
det teknologiske område over ganske få år. En sådan udvikling stiller krav til udviklernes evne til at
forudse og påvirke udviklingen. I manges øjne ses teknologien som fortsættende mere eller mindre
determineret og ihvertfald ustoppeligt ud af sin bane, istedet lægger SCOT vægten over på
samfundets udvikling, eller rettere: Teknologien kan ikke adskilles fra samfundet, udviklingen
foregår i det sociale sammen med det tekniske. Det betyder selvfølgelig at udvikling af
informationsteknologi er en social begivenhed og at et holistisk perspektiv vil være nødvendigt
fremfor en fokus på teknikken. Hvis man altså skal kunne forudse og påvirke udviklingen.
Udvikling af teknologi på mikroniveau. Teknologien fratages de iboende egenskaber som mange
ser følge med den. Man kan simpelthen ikke indføre IT i en organisation ved at stille computere op
og programmer vil blive anvendt på kreative og uforudsigelige måder. For at kunne lave gode
systemer må man designe systemerne udfra denne erkendelse. Det betyder også at man generelt er

6
7

Button, 1993, s. 17
Callon, 1987; Callon, 1991.
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nødt til at flytte fokus fra computere og netværk til brugernes forståelse af teknologien. Indførelse
og vedligeholdelse er således i mindst ligeså høj grad et socialt anliggende som et teknisk. 8
Usynlig teknologi. En sidste vigtig implikation er at teknologien ikke er umiddelbart synlig. Den er
i folks tanker og deres gøren og laden. Dette vil blive diskuteret senere i rapporten. Bl.a. i afsnittet
om Empiri.

Kritik af SCOT og feltstudier
Der har været kritik af SCOT for at være en platform for en diskussion af samfundet og ikke af
teknologien.9 Min holdning til kritikken er 1) at det er korrekt at teorierne ofte har fundet
anvendelse i opgør med sociale magtstrukturer, men 2) at anvendelsesmulighederne af teorierne er
langt fra begrænset til (eller primært rettet mod) den type anvendelser. 3) Ikke desto mindre er
kritikken værd at tage med, idet den samtidigt peger mod et fokus på arbejdet og dem der udfører
arbejdet, som det centrale. Således præsenteres altså Graham Buttons kritik af SCOT, sammen med
mine holdninger til kritikken.10
Graham Button, der taler for en etnometodologisk tilgang, stiller sig ved siden af social shaping og
social construction of technology. Her diskuteres tre steder hvor han problematiserer SCOT. Han
mener, 1) at de (hovedsageligt) er politiserende, 2) at de forkaster den etablerede
teknologiske/videnskabelige sandhed for en anden sandhed nemlig den social konstruerede, hvilket
igen er en fejl og 3) at det er en fejl at fjerne teknologien fra dens omgivelser og analysere den
indenfor undersøgerens univers og dermed miste kontakten med den originale forståelse af
teknologien.
Politiserende
Buttons kritik af det politiserende mål med SCOT kommer til udtryk således: “The general run of
sociological interest in technology is said to be less concerned with questions about the constitution
and organisation of technology than it is with using technology as a platform from which to observe
the constitution and organisation of the structural arrangements of society.”11
Det er helt korrekt at SCOT ofte anvendes til en kritik/vurdering af teknologiens form og
anvendelse. Dette er næppe et problem i sig selv. En vurdering er et nødvendigt værktøj for at
kunne se teknologien i et større perspektiv og for at kunne lede teknologisk udvikling. Problemet
opstår hvis teknologien samtidigt forsvinder ud af billedet. Netop dette punkt er Buttons mest
værdifulde kritik af SCOT. Han peger på at en fokus på det der faktisk konkret sker istedet for på
fortolkninger af sociale gruppers forståelse vil give en stærkere analyse. Button foreslår Actor
Network teorien (mere fokus på det tekniske aspekt) som en del af løsningen, men ser en
etnometodologisk metode som det centrale. Her er etnometodologisk det samme som at se på
teknologien i dens arbejdsmæssige sociale sammenhæng. “...an ethnomethodological thrust at
8

Det dynamiske aspekt (at systemerne ændrer sig med folks forståelse og brug over tid) er ofte overset. En anden og
overset diskussion er support aspektet, hvor teknikere opfatter support som en rent teknisk disciplin, mens brugerne
forventer at supportafdelingen kan yde support på det arbejde brugerne forsøger at lave v.hj.a. systemet.
9
Button, 1993
10
Det har ikke været muligt at bevæge mig langt ned i denne debat p.g.a. tidshensyn. Jeg synes på den anden side at
den er væsentlig i kraft af dens fokus på SCOT overfor netop antropologiske tilgange til teknologiundersøgelser. Jeg har
haft stor nytte af en diskussion af problemstillingen med Christian Clausen fra Institut for Teknologi og Samfund ved
DTU.
11
Button, 1993, s. 10
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technology is concerned with how technology is produced in the specifics of the ordering of work
activities.”12 Netop den ethnometodologiske metode anvendes som den empiriske tilgang i dette
projekt.
En ny sandhed
Det andet problem Button ser er at SCOT erstatter én falsk sandhed med en anden. “[A]s opposed to
reality being an objective phenomenon, as it is conceived within the natural sciences, an alternative
conception of reality is provided by the relativist-constructionist which is that reality is the
culturally dependent social construction of the natural sciences. They use this understanding to
undermine the claims of science and technology, and confront scientific and technological practice
as engaged in and orientated to by those whose work testifies to its factual status, utilizing the
theoretic predisposition to view reality as socially constructed.”13
Udgangspunktet er at det er nødvendigt at vide at alt hvad der kommer fra videnskabsfolk og
teknologer ikke er sandhed, men det giver heller ikke mening at erstatte deres sandhed med en
anden (sociologisk) sandhed.14 Kontroversen bygger på en kritik fra Woolgar, der bruger kritikken
fra den anden side. Idet han mener at SCOT ikke fjerner sig nok. Diskussionen er abstrakt det vil
føre for vidt her at følge argumenterne til ende. Der kan argumenteres for at Buttons brug af
Woolgars argument ikke hænger sammen. Synspunktet er taget med for at præsentere Buttons
argumenter uden at klippe dem fra hinanden.
Mistet original forståelse
Button forklarer sit synspunkt således: “From an ethnomethodological point of view, despite the
seeming interest in the content of the technology in the studies of ‘the social shaping of technology’
and the ‘the social construction of technology’, the technology disappears from view in their
arguments This is due to their insistence on subduing the articulation of technology in technical and
mundane discourse to a sociological theory of reality. In contrast, ethnomethodological studies have
tried to recover technology in the work of participants to its ordering. In this manner an attempt has
been made to give substance to the idea that technology is a socially organised phenomenon without
at the same time having to deny their understandings of those who are engaged in its production.
That organisation is sought in their ordinary and mundane work activities.”15 Det store problem er
at det studerede objekt forsvinder fra den oprindelige forståelse. “[In this type of studies] the status
of science and technology as worldly cultural objects vanishes. That is, how science is known as
and in science and how technology is known as and in technology, and, indeed, how they are both
encountered in the everyday world of cultural experience, is lost to the sociologist[/analyst]16.
Set med mine øjne er der to diskussioner her. Den ene er hvorvidt analytikeren underordner/afviser
den oprindelige forståelse og den anden er hvorvidt erfaringer fra en undersøgelse af teknologien
kan give mening udenfor området. I SCOT tages der netop udgangspunkt i de forståelser der findes
på området og der er også en filosofisk baggrund der leder til respekt for andre
virkelighedsopfattelser og en forståelse for deres betydning. Denne del af kritikken synes at falde til
jorden. Den anden er mere kompliceret. Det er naturligvis problematisk at generalisere eller tage
erfaringer fra et område over i et andet. På den anden side vil nytten af et studie være stærkt
12
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begrænset, hvis det kun kan forstås af og komme de få mennesker, der allerede udgør området, til
gode.
Buttons kritik er således i mine øjne halvt skudt ved siden af og halvt på sin plads. Dette skal ses i
relation til kritikken, der har som målat placere Buttons eget standpunkt og ikke at kritisere SCOT.
Centralt står således Buttons vægt på et etnometodologisk studie af arbejdet og den lokale forståelse
fremfor en analyse der fjerner teknologien fra dens omgivelser. Hans tilbagevisning af SCOTs
politiserende element skal, ihvertfald i mine øjne, tages med et gran salt. Hvis det ikke er muligt at
vurdere og kritisere teknologien udenfor den forståelse, der er i dens umiddelbare omgivelser, bliver
et reelt arbejde med teknologiudvikling på meso- og makroniveau og en generel teknologiteori, i
den forstand, umulig.
Senere i afsnittet ”Feltstudiers rolle i CSCW” diskuteres andre fortalere for den antropologiske
tilgang til studiet af teknologi og organisation. Med SCOT og Button er der peget dels på
teknologiens sociale konstruerethed og dels på nødvendigheden af at gå tæt på den konkrete
forståelse som menneskene, der er i kontakt med teknologien, har.

Organisation
Som nævnt i ovenfor kan CSCW feltet deles op i teoridannelser der vedrører og har baggrund i
henholdsvis teknologi og kooperativt arbejde. I et senere afsnit vil kooperative arbejde blive
diskuteret udførligt. I dette afsnit ses på det nært knyttede begreb organisation. Hermed muliggøres
diskussionen af det kooperative arbejde, samtidigt med at det danner bro mellem den opfattelse af
arbejde, man ofte møder i ledelsesteori og organisationsteori og den opfattelse der ligger til grund
for arbejdet i CSCW. Denne bro gør det muligt for folk med mere klassisk organisationsbaggrund at
tilgå den senere diskussion af kooperativt arbejde. Broen virker tillige som bindeled når metoden,
der anvendes i dette projekt, diskuteres overfor en BPR-analyse17.
Det er vigtigt at holde sig projektets perspektiv for øje, når der ses på organisationer. En
organisation kan anskues på vidt forskellige måder, alt efter hvad man søger at klarlægge. En vigtig
skelnen kan foretages mellem at se på hhv. makro- og mikroniveau. Begge perspektiver indgår i
dette projekt, men det er arbejdet og dermed mikroperspektivet, der er i centrum og makro
perspektivet anvendes i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne arbejde på mikroplanet. Dette
bliver yderligere diskuteret i det følgende, men et eksempel vil være at en virksomheds omgivelser
stiller krav til virksomheden og dermed virksomhedens indre struktur. Således påvirkes rammerne
for det konkrete arbejde af makrostrukturer. Selvom det kun umiddelbare understøttelse af arbejde
der her er interessant og ikke en behandlingen af virksomheden som et abstrakt system, der skal
ændres gennem en teknologi indførsel, så er det selvfølgelig stadig sådan at teknologien og
organisationens udseende bestemmes udfra en betragtning om lønsomhed i virksomhedens drift.
Det giver ikke mening at adskille de to perspektiver (de bør anskues som to sider af en mønt) men
det er muligt at lægge vægt på en del af området.
Et ofte anvendt billede i denne type situationer er en spiral mellem mikro-og makrostrukturer. De
vekselvirker løbende og påvirker således hinanden. Her mellem de individuelle aktører og deres
handlinger og de organisatoriske strukturer.
Med disse anvendelser for øje vil en række organisationsteoretiske modeller blive diskuteret. Først
vil to forskellige indgang til forståelse af organisationers væsen og struktur blive fremstillet. Der
17
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trækkes først på Richard Scott18 og Henry Mintzberg19, der begge samler op på den store mænge af
såvel praktisk som akademisk teoridannelse. Derefter diskuteres først BPR-konceptet og derefter
netværksorganisationer. Begge er nyere perspektiver på organisationer, der vil komme til at præge
den måde organisationer og arbejde fremover kommer til at se ud.

Organisationer som rationelle, naturlige og åbne systemer
Richard Scott trækker op på diskussioner om organisationsopfattelser i sin bog ”Organizations :
rational, natural and open system”20 fra 1981. Udgangspunktet er en mængde heterogene
organisationsopfattelser der hver især har deres mål og fokus. For at give et overblik benytter Scott
sig af en klassificering i tre fundamentalt forskellige tilgange eller skoler. Opfattelserne opdeles i tre
forståelser af organisationer med vægt på forskellige perspektiver, henholdsvis: rationel, naturlig og
åben. ”The first definition [rational] views organizations as highly formalized collectivities oriented
to the pursuit of specific goals. The second definition [natural] views organizations as collectivities
seeking to survive. And the third definition [open] views organizations as coalitions of interest
groups highly influenced by their environments. Each of these definitions is viewed as opening up a
useful, if partial, view of organizations.”21 Denne forståelse af organisationer åbner begrebet
organisation op ved at vise, at der kræves forskellige modeller for organisationer alt efter hvad man
studerer og giver samtidigt tre forskellige indgangsvinkler til emnet.
Den rationelle er også den ældste opfattelse (når der tales om organisationsteori indenfor den nyere
vestlige tradition). En rationalistisk verdensopfattelse ligger til grund for en opfattelse af
organisationen som et mekanisk forudsigeligt system. ”From the rational system perspective,
organizations are instruments designed to attain specified goals.”22 Et formål der skal opnås med
organisationen og formalisering af en organisatorisk struktur er de vigtigste elementer i den
rationelle opfattelse. En rational definition af en organisation kan være: “[A]n organization is a
collectivity oriented to the pursuit of relatively specific goals and exhibiting a relatively highly
formalized social structure.”23 Taylor og scientific management; Weber og bureaukratiet og teorier
om organisationsstrukturering udfra transaktionsomkostninger og span of control24 hører til under
de rationelle organisationsopfattelser. Teoridannelserne ser organisation som et spørgsmål om at
udtænke veje til rationelt at nå et mål. Disse veje projiceres over i en formaliseret organisatorisk
struktur bestående af regler, regulativer, roller og forpligtigelser, hvori der er lagt vægt på
nødvendigheden for at kunne kontrollere at udførelsen af arbejdet foregår efter disse forskrifter.
”Because of its emphasis on the characteristics of structure rather than on the characteristics of
participants, Bennis has dubbed the rational system perspective one of ”organizations without
people””25 Opfattelsen af organisationer som naturlige systemer tager fat i netop denne blindhed
overfor de individer der udlever organisationen.
Den naturlige tradition lægger vægt på, at det er fællesskaber af sociale individer, der udgør en
organisation. Det er således ikke den organisation, der findes på papiret men den organisation, der
faktisk udleves, der er af betydning. Her ses organisation som noget langt mindre veldefineret og
18
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logisk ordnet. Målrettethed og formalisering der i den rationelle opfattelse har centrale roller
kritiseres i den naturlige skole. Om målet hedder det ”[Organizations] are, fundamentally, social
groups attempting to adapt to and survive in their particular circumstances.”26 De formelle
strukturer erstattes af uformelle strukturer der udvikler sig over tiden. ”Formal structures
purposefully designed to regulate behavior in the service of specified goals are seen to be greatly
affected - supplemented, eroded, transformed - by the emergence of informal structures.”27
Organisationen ses som en kultur skabt af individers bidrag. Regler og formaliserede strukturer
spiller en rolle, men kan ikke ses som skelettet for organisationen eller det efterstræbte for
aktørerne. En naturlig definition af organisationer kan være: “[A]n organization is a collectivity
whose participants are little affected by the formal structure or official goals but who share a
common interest in the survival of the system and who engage in collective activities informally
structured, to secure this end.”28
Et forsøg på (natur-) videnskabeliggørelse af organisationsteorien synes at være formålet med
anvendelsen af et systembegreb indenfor organisationsteorien. Overføring af modeller om systemer
fra biologi og fysik har dannet basis for forsøg på, at gøre det muligt at opstille lovmæssigheder for
organisationer. Det er uklart i hvor høj grad forsøgene har båret frugt, idet Scott ikke på tidspunktet
for bogen er i stand til at trække op på den del af de åbne systemer tilgangen. Mit bud vil, udfra en
almen skepsis overfor Asimov lignende verdensformler og det, at jeg ikke har mødt lignende
teoridannelser i nyere organisationsteori, være at forsøgene er løbet ud i sandet. Åben system
tilgangen rummer dog en anden og mere interessant iagttagelse. Både den rationelle og den
naturlige skole ser hovedsageligt på en enkelt organisation. De mål og formelle strukturer eller den
sociale struktur der udgør organisationen. Erkendelsen af at organisationens omgivelser i form af
f.eks. kundepræferencer, statslig regulering og konkurrenter kan have stor indflydelse på hvordan
en organisation struktureres hører til åben system skolen. Med den åbne tilgang til organisationer
fokuseres på opdelingen i systemer og deres vekselvirkning. Ordet åben refererer til at systemerne
er åbne overfor påvirkninger fra deres omgivelser. Dette syn fører to vigtige betragtninger med sig.
Den ene er at organisationer ikke er statiske strukturer, men at de må ændre sig med deres
omgivelser og den anden er selve det, at systemet ikke kan forklares i sig selv, men må forklares i
den sammenhæng det indgår i.”Rather than overlooking the environment, as tends to be true of the
rational system perspective, or viewing it as alien and hostile, as is characteristic of the natural
system perspective, the open systems model stresses the reciprocal ties that bind and interrelate the
organization with those elements that surround and penetrate it.”29. Contingency theory hører til
under åben system forståelserne. Contingency kan her oversættes til afhængighed og henviser til
den påvirkning organisationens omgivelser udøver. Organisationens struktur er afhængig (ikke
entydigt determineret men påvirket) af organisationens omgivelser. Henry Mintzberg, hvis idéer om
koordination af arbejde i organisationer præsenteres i det følgende afsnit, argumenterer netop for at
en organisations struktur i høj grad er bestemt af miljøet. Miljøets omskiftelighed og
forudsigelighed er afgørende for hvilken struktur en organisation vil have. Uforudsigelige og
ustabile miljøer fører til fleksible og uformelle strukturer, mens statiske miljøer vil føre til stærkt
formaliserede og bureaukratiske strukturer.30 Definitionen af en organisation udfra dette perspektiv
er hos Scott : “[A]n organization is a coalition of shifting interest groups that develop goals by
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negotiation; the structure of the coalition, its activities, and its outcomes are strongly influenced by
environmental factors”31
Scott foreslår en kombination af perspektiver for at opnå et mere dækkende organisationsbillede. I
dette projekt er det vigtige hans opsummering af organisationsteorien, så med Scotts eget bud på
organisationers oprindelse slutter præsentationen af forskellige organisationsteoretiske perspektiver.
”Organizations are called into existence by increases in the need to coordinate and control complex
administrative and technical tasks. Improvements in transportation and communications systems including internal communications capabilities - enable organizations to respond to these needs.
Organizations are also created by the development and elaboration of institutional rules in modern
society.”32
Med dette afsnit er organisationsbegrebet åbnet lidt op. Det er vist at de organisationsteoretiske
begrebsapparater har forskellige og begrænsede gyldigheds-/anvendelighedsområder og dermed at
omhyggelig overvejelse er nødvendig, når man forsøger at benytte begreberne. Centralt er
konstateringen af at en organisation kun i få tilfælde kan anskues som den tænkte, idealiserede
konstruktion, der har kendetegnet den rationelle organisationsforståelse. I det næste afsnit
diskuteres hvordan organisationer kan ses som skabt og struktureret udfra behov for koordination.

Koordinering
Henry Mintzberg forklarer i bogen ”Structuring of Organizations”33 hvordan koordinationsbehov og
koordinationsmetoder påvirker måden organisationer struktureres på. Hans diskussion af
koordinationsmekanismerne giver et godt indblik i, hvordan koordination kan folde sig ud. Lige så
vigtig er hans påstand om, at der i centrum for en organisations virkemåde og udseende er
samarbejdet eller koordinationen af arbejde. I afsnittet om kooperativt arbejde ses på koordination
udfra et andet perspektiv, nemlig articulation work, der ligger tættere på CSCWs opfattelse af
koordination. Her præsenteres Mintzbergs koordinationsmekanismer, idet de på et andet niveau
forklarer hvordan organisationers struktur hænger sammen med koordinationsbehov. Mintzbergs
koordinationsmekanismer er snarere en beskrivelse af, hvordan koordinationen af aktiviteter er
tænkt at skulle forløbe, end en model af hvordan koordination foregår i konkrete tilfælde.
Mintzberg har fem koordinationsmekanismer. Gensidig tilpasning (mutual adjustment), direkte
ledelse (direct supervision), standardisering af arbejdsproces (standardization of work process),
standardisering af output (standardization of outputs) og endeligt standardisering af færdigheder
(standardization of skills).
Gensidig tilpasning (mutual adjustment)
”Mutual adjustment achieves the coordination of work by the simple process of informal
communications.”34 Kategorien gensidig tilpasning rummer situationer, hvor parter samarbejder,
ved at tale med hinanden eller holde øje med hinanden og på den måde sørger for, at deres
aktiviteter er koordinerede. Man ændrer sine handlinger så de passer til de handlinger partnerne
udfører. Figuren herunder viser hvordan de to aktører (operators) koordinerer deres handlinger i
forhold til hinanden.
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Mutual adjustment
Manager
Analyst

Operator

Operator

Figur 3: Koordinering via gensidig tilpasning, Kilde: Mintzberg, 1979, s. 4.
Direkte ledelse (direct supervision)
”Direct supervision achieves coordination by having one individual take responsibility for the work
of others.”35 En leder (manager) fortæller aktørerne hvad, de skal gøre. Deres arbejde tilpasses
hinandens gennem analyse og ordrer fra lederen.
Direct supervision
Manager
Analyst

Operator

Operator

Figur 4: Koordinering via direkte ledelse, Kilde: Mintzberg, 1979, s. 4.
Standardisering
Der findes tre typer af standardisering. På tegningen herunder ses de alle afbilledet. Her har en
analytiker standardiseret enten færdigheder, arbejdsproces eller output.
Standardization
Manager
Analyst

Operator
Input

Work
Processes

Operator
Output

Figur 5: Koordinering via standardisering, Kilde: Mintzberg, 1979, s. 4.
Standardisering af arbejdsproces (standardization of work process)
35
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”Work processes are standardized when the contents of the work are specified, or programmed.”36
Denne standardisering kan ske enten gennem klare regler og retningslinier for hvordan arbejdet bør
udføres eller som regler indarbejdet i arbejdsmiljøet (f.eks. et samlebånd).
Standardisering af output (standardization of outputs)
”Outputs are standardized when the results of the work, for example the dimensions of the product
or the performance, are specified.” 37
Standardisering af færdigheder (standardization of skills).
”Skills and knowledge are standardized when the kind of training required to perform the work is
specified.”38 Standardiseringen er her en formning af dem der udøver arbejdet. Denne formning kan
ske gennem uddannelse på arbejdspladsen (lærling til mester) eller gennem en samfundsmæssig
uddannelse (læge). Denne formning vil føre til, at forskellige individer vil udføre arbejdet på
omtrent samme måde.
Ifølge Mintzberg anvendes disse koordinationsmekanismer alt efter hvor kompliceret arbejdet er.
”As organizational work becomes more complicated, the favored means of coordination seems to
shift...from mutual adjustment to direct supervision to standardization, preferably of work
processes, otherwise of outputs, or else of skills, finally reverting back to mutual adjustment.”39
Kombinationen af disse koordineringsformer er bestemmende for strukturen af organisationer. Alt
efter kompleksiteten i omgivelserne vil forskellige koordinationsmuligheder være fremtrædende.
Mintzberg skelner mellem fem forskellige organisationstyper40: simpel struktur (simple structure),
maskin bureaukrati (machine bureaucracy), fag bureaukrati (professional bureaucracy),
divisionsform (divisional form) og adhokrati (adhocracy). Som nævnt ovenfor ser Mintzberg især
strukturen som bestem af organisationens omgivelser.

Procesorientering
For en 10 år siden kom der en ny bølge gennem ledelsesfilosofien. Der er stadig fokus på mange af
principperne, selvom det nu er andre ord (og i visse tilfælde også reelle metoder), der er i
forgrunden (f.eks. vidensmanagement og netværksorganisation). Bølgen var procesorientering ført
frem under betegnelser som Business Process Reenginering, Business Process Reconstruction og
Process Innovation41. Her ses på grundtankerne i procesfokuseringen. De indgår på flere måder i
arbejdet i projektet. (1) De giver en bedre forståelse for mekanismerne i en organisation, (2) De vil
præge udviklingen i organisationer og dermed det miljø, der skal drage nytte af forskningen i
CSCW og (3) Der er udført et projekt med typiske BPR islæt i den organisation hvori feltstudiet er
foretaget. I et senere afsnit vil metoder og resultater blive holdt op mod hinanden. Udgangspunktet
er Thomas H. Davenports bog ”Process innovation: reengineering work through information
technology”.42 Når netop Davenport er valgt, skyldes det bl.a. at der også kan hentes interessante
synspunkter om IT i organisationer. Disse bliver behandlet i afsnittet IT i organisationer.
36
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Organisationer er klassisk opdelt i funktionelt orienterede grupper/afdelinger. Produktion,
udvikling, økonomi, ordremodtagelse o.s.v. Samarbejde optræder såvel internt i disse afdelinger
som mellem afdelinger. Indenfor de seneste 10 år er der kommet større fokus på samarbejde på
tværs af afdelingerne. Et proces syn, hvor de tjenester/processer som organisationen
tilbyder/udfører er i fokus, vinder frem. Man kan sige at fokus flyttes fra hvilke produkter en
virksomhed laver, til den måde virksomheden gør det på. ”[A process orientation] implies a strong
emphasis on how work is done within an organization, in contrast to a product focus’s emphasis on
what.”43 Det er processerne og en innovation indenfor disse processer der er hovedtemaet for BPR
tilgangen. Ikke sådan forstået at det ikke længere er nødvendigt at have produkt innovation, men
processerne skal opprioriteres. Således træder proces synet ikke istedet for det klassiske, men
supplerer det. Der vil være to strukturer istedet for kun én. De ansatte indgår i flere grupper med
flere funktioner og svarer overfor mere end en instans. Formålet med procesforbedringerne kan
komme på flere områder bl.a. rationaliserings besparelser, bedre service, bedre planlægning,
hurtigere omstillingsevne.44
Procestilgangen kan ses som gående på tværs af funktionstilgangen. Istedet for at opdele vejen mod
det færdige produkt i stærkt afgrænsede dele, så er vejen et hele, hvori de forskellige funktioner skal
koordineres og spille optimalt sammen.

Figur 6: Processen går på tværs af organisationens funktionsopdeling, Kilde : Davenport,
1993, s. 9.
Figur 7 viser en klassisk funktionsopdelt virksomhed med kommunikation mellem afdelinger.
Pilene angiver kommunikationsudveksling og samarbejde. Der er klare grænser mellem
salgsafdeling, kunde, produktion o.s.v.

43
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Figur 7: Funktionsopdelt kommunikation/samarbejde.
Figur 8 viser den samme virksomhed tilføjet en række yderligere kommunikationsmuligheder. For
at kunne udnytte den viden og fleksibilitet, der ligger i disse ekstra samarbejdsmuligheder vil det
være nødvendigt at indrette organisationen med henblik på proces orienterede grupper.45 Således
ses på det arbejde, der skal udføres for at tilfredsstille en kundeforespørgsel fra kontakten til kunden
gennem produktion, udvikling og økonomi til kontakt med leverandører og speditører. Der oprettes
grupper med overlap imellem afdelingerne i virksomheden med repræsentanter for de parter, der
indgår i processerne. Disse grupper kan bedre tilse/designe/sørge for en fornuftig drift end det
stærkt funktionsopdelte system, der tidligere stod i dets sted.

Figur 8: Muligheder for øget samarbejde gennem procesorientering.
I dette nye billede hvor processen fra kunden bestiller en vare til den ankommer på leveringsstedet
(eller så længe der ydes service på den) er i fokus er der i langt højere grad mulighed for at
producere fleksibelt og omkostningseffektivt, tilpasse tjenester til kundeønsker og sikre effektivt
samarbejde med leverandører.

45

Dette vil blive diskuteret yderligere i afsnittet om viden senere i rapporten.
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Der findes forskellige metoder til at indføre procesforbedringer i en organisation. Visse steder
lægger man vægt på løbende forbedringer andre steder på innovationer (i den betydning at det er
radikale omskabelser, med voldsomme ændringer/forbedringer som følge). Davenport lægger vægt
på at Process Innovation bør komme ovenfra, idet ”...large firms’ structure do not reflect their crossfunctional processes, only those in positions overlooking multiple functions may be able to see
opportunities for innovation.”46. Han peger dog samtidigt på at inddragelse af folk lavere i
organisationshierarkiet er en god måde at sikre engagement i projektet på. Når Davenport lægger
vægt på det overordnede blik hænger det sammen med, at han ønsker dramatiske forbedringer og
ikke inkrementelle forbedringer af de allerede eksisterende processer. Hovedpunkterne i en BPR
analyse er (1) at finde de processer der skal forbedres, (2) at identificere løftestænger der kan hjælpe
en til at gøre det (IT, information, medarbejdere), (3) at udvikle en vision for organisationen på
området, (4) at se på de eksisterende strukturer på området og endeligt (5) at designe og prototype
den nye proces.47
Processerne der kan strække sig over flere virksomheder og afdelinger vil ofte være sådan at
personer går ind og ud af arbejdet. Det stiller særlige krav til systemerne der skal understøtte dem at
der ikke findes personer, der bliver i projektet hele vejen igennem, men at personer skal kunne
forlade og gå ind i projektet løbende.

Netværksorganisationer
Michael H. Best skriver i bogen ”The New Competition”48 om en række nye tendenser han ser for
udviklingen i konkurrence og organisationsroller. På fire områder ser han væsentlige ændringer.
”The New Competition can be distinguished from the old in four dimensions: organization of the
firm, types of coordination across phases in the production chain, organization of the sector, and
patterns of industrial policy.”49 De to sidste hører til makroøkonomi og politik, mens ændringerne i
strukturerne i de enkelte virksomheder og i samarbejdsformer i høj grad er vedkommende for
CSCW. Disse perspektiver er af interesse for CSCW idet mere åbne organisationer med samarbejde
på tværs af klassiske organisatoriske grænser og ofte stor omskiftelighed og fleksibilitet i
organisationsbilledet i høj grad vil sætte rammerne for det arbejde der skal understøttes. I dette
afsnit ses på dette nye konkurrence billede.
Samarbejdet har eksisteret lige så længe der har eksisteret organisationer, men fokuseringen på åbne
samarbejder er ny. Såvel spredte afdelinger/virksomheder indenfor samme koncern som afdelinger
og virksomheder i forskellige koncerner arbejder sammen. Fokuseringen hører sammen med
begreber som Just In Time management og Supply Chain Management, men også vidensnetværk og
udviklingssamarbejder har del i de nye organisationsformer. Dette falder selvfølgelig sammen med
procesorienteringen, idet netop det at følge vejen for produkter og tjenester også ud over
organisationens grænse er målet med processynet. Et tæt samarbejde med kunder og leverandører
giver muligheder for de fordele, der kan opnås gennem procesforbedringer.
Denne fokusering på samarbejdet mellem organisationer har været ledsaget af en speciel form for
samarbejdet har vundet frem. Det nye er (1) at virksomhederne i højere grad er åbne og benytter sig
af samarbejdspartnere end de tilstræber, at omfatte alle dele af produktionen selv og (2) at disse
samarbejder i højere grad en tidligere bygger på selvstændige parters deling af viden, end på frie
46
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markeder eller kontrol via ejerskab. Best opererer med fire koordinationsmåder mellem
virksomhederne. ”Four forms of coordination across the production chain are distinguished:
hierarchical-bureaucratic and hierarchical-clan within vertically integrated enterprises, market
amongst autonomous independent forms, and consultative-cooperative amongst mutually
interdependent firms.”50 Den samme opdeling findes i diskussionen af den virtuelle virksomhed der
på visse områder ligger tæt op af Best. Den virtuelle virksomhed (hvor virksomheden består af en
række samarbejdende parter uden en egentlig modervirksomhed, der samler trådene) er et billedet
på den ekstreme udfoldelse af disse tendenser mod tætte samarbejder, uden overordnet kontrol.

Ownership and Co-ordination
High
Portfolio

Hierarchy

Ownership

Low

Spot
Market
Low

•Ownership
•Co-ordination mechanisms
•Resource flows
•Mutual expectations
•Information flows
Explicit Co-ordination

High

Figur 9 : Virtuelle organisationer har en høj grad af eksplicit koordination uden at have
fælles ejeskab. Kilde: Havn, 1998.
Samarbejder der bygger på interorganisatorisk videndeling og samarbejde er ifølge Best en del af
det nye verdensbillede. ”One of the distinguishing features of the New Competition is the existence
of consultative relations across links in the production chain, whether within a vertically integrated
business enterprise or across vertically specialized business enterprises.”51 Fordelene ved en
centralisering er klassiske argumenter som adgang til større financielle ressourcer til f.eks.
forskning og marketing. Fordelene ved en decentralisering er større fleksibilitet. Hertil kommer
muligheden i den enkelte specialiserede virksomhed for at samle ordrer fra flere kunder, hvilket
ville være langt sværere, hvis denne virksomhed istedet havde været en afdeling i en større.52
Bo Hedberg ser den samme udvikling og giver sit billede af hvordan grænserne mellem
virksomheder vil udviskes. ”The enterprise begins with the market, with the customers’ process of
value creation, and works backwards through the system of delivery to the system of production...In
co-ordination and in the learning process of the system as a whole, information technology plays a
major role which is rapidly becoming even greater. Traditional boundaries between the firm and its
environment, between what is within the firm and what is outside it, between the market and the
internal organization (hierarchy), are disappearing, and the various subsystems are becoming part of
each other.”53
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Samarbejde mellem afdelinger såvel internt som på tværs af organisationsgrænser vil altså være
fremtiden for en del af virksomhederne. Koordinationsarbejdet vil tilsvarende blive mere
omfattende og kompliceret. Flere parter vil indgå og fordeling i tid, rum og personlig baggrund vil
præge dele af samarbejdet. Om de nye krav til organisationer siger Schmidt: ”To meet these
demands, work organizations must be able to adapt rapidly and diligently and to coordinate their
distributed activities in a comprehensive and integrated way.”54. Netop denne udfordring til
koordinationsmekanismerne er grunden til at man indenfor CSCW bør interessere sig for disse
ændringer i organisationsbilledet.

IT i organisationer
I dette afsnit ses på forskellige synspunkter på informationsteknologi anvendt i organisationer Først
præsenteres en gammel diskussion af teknologi generelt og organisation og derefter ses specifikt på
IT. Senere i rapporten ses på specifikke IT -systemer, der bruges i samarbejde, her er diskussionen
overordnet og handler om de generelle muligheder for anvendelse af IT i organisationer og ikke om
specifikke anvendelser og problemer. Dette afsnit rundes af med et afsnit om implementering af IT
systemer. Afsnittets formål er at pege på veje, der vil lede frem mod større succes i anvendelse af IT
i organisationer, men ikke en omfattende diskussion af området.

Teknologi i organisationer
Joan Woodward skriver i sin bog ”Industrial organization - Theory and Practice”55 om en
omfattende undersøgelse af sammenhæng mellem organisationer teknologi og deres succes.
Undersøgelsens resultat kan virke intuitivt overbevisende, men ikke desto mindre var det et brud
med datidens (midt i 1960’erne) syn på organisationer. Undersøgelsen viste, at der ikke findes én
optimal måde at strukturere en organisation på. Som diskuteret under de åbne systemer i afsnittet
om organisationer former miljøet organisationens indre struktur. Dette er i sig selv interessant men
Woodwards undersøgelse peger også på et par andre aspekter ved teknologi anvendelse. Som også
Mintzberg og Scott peger på så vil det miljø en organisation befinder sig i forme organisationens
udseende (og dermed selvfølgelig også anvendelsen af teknologi). Det er værd at bemærke at: 1)
Organiseringen omkring det teknologiske system er af afgørende betydning for en virksomheds
succes. Teknologi og organisation skal passe sammen. 2) Der findes ikke én optimal teknologisk
struktur, den skal tilpasses den specifikke situation.

Fordele ved Informations Teknologi
Investeringer i IT er en stor post på de fleste organisationer/virksomheders budgetter. Hvert år stiger
udbredelsen af IT og netværk.56 Ikke desto mindre er der en ofte påpeget inkonsistens mellem de
udtalte forventede resultater hos sælgere og købere og de resultater man ser på makroniveau.57 En
mulig forklaring er, at teknologien fører til ikke målelige forbedringer. Det kunne f.eks. være
forbedret service, der er en nødvendighed for at forblive på markedet (fordi konkurrenterne har
lignende tiltag), men som ikke giver øget indtjening eller omsætning. En anden forklaring er, at
teknologien ganske enkelt ikke har ført nogen større fordele med sig. Enten fordi den er anvendt
forkert, eller fordi den som udgangspunkt ikke har haft noget at byde på.
Der findes fortalere for begge de ovenstående udsagn om IT og der findes mængder af eksempler til
at tale for og imod dem. Tesen i denne rapport er, at teknologien har meget at byde på og at der er
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mulighed for at øge omsætning, rationalisere, give bedre arbejdsforhold, identificere nye
forretningsområder og meget mere gennem brug af teknologi. Men (og her er det ”men” der er
udgangspunktet for hele rapporten og for den forståelse af CSCW, der ligger til grund for den)
teknologien er ikke det primære objekt. Hverken for analysen eller for de faktiske
organisationsomlægninger. Teknologien er en hjælpemiddel i en omstrukturering, implementering
og drift af et system, der primært består af ikke tekniske (sociale, økonomiske, politiske) strukturer.
Som Schmidt skriver: ”Ved design af informationssystemer - selv til rutinemæssige sammenhænge
- kan man derfor ikke tage de foreliggende fremgangsmåder som givne og koncentrere sig om at
automatisere eller understøtte disse ved hjælp af informationsteknologien. Det er jo ikke videre
klogt at understøtte uhensigtsmæssige fremgangsmåder med informationsteknologi.”58 Det er i
nogen59 grad manglende forståelse eller accept af dette faktum, der ligger til grund for de
voldsomme fejlinvesteringer og udbytteløse IT projekter, der præger billedet idag. 60 Indenfor
systemdesign og organisationsteori er der langsomt ved at fremkomme en forståelse for dette
synspunkt, men der er lang vej fra den akademiske verden og frontvirksomhederne til den store
gruppe af virksomheder, der stadig forventer at produktivitetsforbedringer kan installeres med en
software pakke.
Organisationsomlægninger skal således tage udgangspunkt i organisationen og dens vilkår og ikke i
IT. Thomas Davenport foreslår en angrebsvinkel for identifikation, design og omstrukturering af
processer i sin bog ”Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology”61.
Davenports organisationsforståelse og metode er et friskt pust i en ellers teknologifikseret litteratur
og her optrækkes centrale punkter.
Udover idéen om at procesfokus er vejen frem er Davenports centrale idé at virksomhedens
kerneområder skal vælges. Man skal vælge det område man vil satse på at virke i. Her lægger man
en strategi for, hvor man vil have virksomheden til at bevæge sig hen og hvordan det skal ske.
Herefter benytter man en række redskaber (enablere/change levers). Det kan være IT, ansatte eller
organisatoriske forhold. Med målene og redskaberne klarlagt kan man begynde at designe processer
og de tilhørende krav til IT og organisationsstrukturer. Istedet for at indføre IT fordi det er godt og
så se hvor det bringer organisationen hen. Så designes organisationen udfra nogen mål og valg af
strategi og sammen med organisationen designes naturligvis de nødvendige IT systemer. Dette syn
på IT som værende et af mange redskaber, der kan benyttes når organisationen skal forbedres giver
IT en stærk men ikke altdominerende plads. IT er et værktøj og ikke en løsning i sig selv.
Under arbejdet med at designe og implementere IT og organisationsstrukturer er det vigtigt at have
øje for det samlede system. En ændring i en faktor vil have afledte (og delvist uforudsigelige)
virkninger i andre systemer. En holistisk tilgang er nødvendig.
Computersystemerne, der bruges, er en uadskillelig del af organisationerne. Når man indfører
computersystemer ændrer man samtidigt organisationen. Denne ændring af organisationen skal
være forudset i designet. ”Ved en omhyggelig analyse af arbejdet og organisering ...er det muligt at
sikre, at informationssystemet er tilpasset den den (sic.) eksisterende sociale struktur i
arbejdssystemet. Men eftersom maskinsystemet tildeles funktioner, der tidligere har været udført af
mennesker, vil systemets indførelse ændre kvalifikationskravene til aktøren og dermed
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opgavefordelingen og kvalifikationsstrukturen. Ved at ændre aktørens rolle i produktionsprocessen
indebærer systemet altså en modsvarende ændring af arbejdsorganisationen. Hvis den
arbejdsorganisation designeren forestiller sig, faktisk ikke er identisk med den nye
arbejdsorganisation, der opstår med den ændrede funktionsdeling, vil systemet ende som endnu en
af de utallige praktiske og økonomiske fiaskoer, der har ledsaget informationsteknologiens historie.
Designeren må altså basere sine designbeslutninger på en realistisk model af den fremtidige
arbejdsorganisation.”62
I det hele taget er der en udpræget mangel på forståelse for, at det designede system ikke skal virke i
designlaboratoriet, men derimod i en længere periode i et ’real life’ miljø, der stadigt vil være under
udviking. Der er en manglende accept af vigtigheden af oplæring af brugere, support, design af
organisation og teknologi sammen. Det ligger udenfor dette arbejdes rammer at se på disse
problemstillinger. De nævnes ikke desto mindre, fordi en meget væsentlig del af årsagen til at ”ITalderens” lyksaligheder langt fra er nået, skal findes her. Det er altså ikke nok at CSCW når sit mål
med at afdække behovet for koordinationsredskaber. Hvis ikke systemerne gennemføres og
vedligeholdes udfra et helhedssyn vil de aldrig opnå deres potentiale.

CSCW
Computer Supported Cooperative Work kom til som begreb i 1984, hvor det blev brugt som titel for
en workshop om “how to support people in their work arrangements with computers”63. Her var det
ikke ment som en blivende term, men CSCW blev herfra gradvist til fællesbetegnelsen for
teorifeltet omkring computerunderstøttet samarbejde. En bred vifte af komponentdiscipliner indgår i
teorirammen. Såvel tekniske som organisatoriske, sociale og psykologiske forhold inddrages i
arbejdet, der rummer både meget teoretiske og meget empiriske tilgange 64. CSCW er således et
blandet felt og selve fokus for CSCW er under løbende diskussion. Som CSCW behandles her,
tages der udgangspunkt i en holistisk systembetragtning, hvor området af interesse spreder sig ud
fra kernen, der er samarbejdet. Området spreder sig herfra ud i det sociotekniske system af
computere, brugere, organisation og alt det andet, der tilsammen danner strukturerne omkring
samarbejdet.
Nedenstående figur (10) viser nogen af de discipliner, der ligger i nærheden af CSCW med en
opdeling efter fokus på teknologi overfor kooperativt arbejde. Den del af teorierne, der hører til
kernen af CSCW, ligger i fællesmængden mellem teknologi og kooperativt arbejde, men for at
kunne følge disse discipliner er det til tider nødvendigt, at bevæge sig ud i periferien.
Eksemplerne på teoriområder er hverken udtømmende eller valgt fordi de er de mest vigtige. De er
stort set vilkårlige eksempler.
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Figur 10 : CSCW har to hovedelementer, teknik og kooperativt arbejde.
Schmidt har givet følgende definition af formålet med CSCW. ”CSCW should be conceived as an
endeavour to understand the nature and characteristics of cooperative work with the objective of
designing adequate computer-based technologies.”65
I det følgende ses nærmere på begrebet kooperativt arbejde. Herunder diskuteres begreber som
planer og viden, der har en stor betydning for, hvordan arbejde forstås. Specielt nyttig for CSCW er
indførelsen af to begreber: ”articulation work” og ”coordination mechanisms”. Disse diskuteres
også i det følgende. I sin helhed danner afsnittet ”Kooperativt arbejde” baggrund for hele den
forståelse af samarbejde, der opereres med i CSCW.
Som det vil fremgå er der fokus på individers rolle i samarbejdet og ikke på makrotilgange. F.eks.
hvordan man kan implementere forretningslogik o.l. i organisationens IT systemer. Det kan virke
som en mangel, for CSCW systemerne skal jo passe ind i de overordnede strategier, som
organisationen må følge, for at kunne virke i de strukturer, den indgår i. Der skal også tages højde
for at systemerne skal kunne bruges i forbindelse med tillid, vidensdeling o.s.v. På langt sigt vil der
også ganske rigtigt være behov for den slags arbejde, men alle disse ting starter på mikroniveau
med individerne, der udfører arbejdet og udlever organisationen. Hvis der ikke er en forståelse af
mikrobestanddelene, så er det umuligt at lave en makroløsning. Derfor arbejdes der nu på at opnå en
brugbar model af arbejdet på mikroniveau. Når man er kommet tættere på den, så kan der med
fordel inddrages makro- og mesomodeller, men der er lang vej, til man er klar til dét, endnu. Der
tages dog alligevel nogen makroperspektiver med, idet der tales om procesfokusering og
netværksvirksomheder og også organisatorisk læring og viden. Det er klart at man ikke må være
blind overfor makroperspektiverne, men så længe arbejdet er så dårligt belyst som det er tilfældet
nu, så må et seriøst forsøg på at understøtte kooperativt arbejde, tage udgangspunkt i at forbedre
situationen på dette område. Dette bliver diskuteret yderligere i afsnittet ”Feltstudiers rolle i
CSCW”.

Kooperativt arbejde
Tidligere i rapporten blev det anført, at CSCW kunne ses som bestående af to områder. Teknologi
og kooperativt arbejde. Der er allerede taget hul på diskussionen af det kooperative arbejde gennem
diskussionen af organisationsteori. Nu er det tid til at bevæge sig tættere på samarbejde. I dette
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kapitel diskuteres teorier om samarbejde, planer, viden og koordination. Alt sammen områder, der
ligger tæt på hjertet af CSCW. Det er det konkrete samarbejde og dermed en forståelse af den
konkrete arbejdssituation, der må ligge til grund for arbejdet med at understøtte det.
Før diskussionen af kooperativt arbejde vil en definition af, hvad arbejde er, blive fremført. Schmidt
giver følgende definition på arbejde. ”Arbejde er fundamentalt en formålstjenlig omformning af en
genstand til et produkt der tilfredsstiller et menneskeligt behov.”66 Dette kan lyde som en definition,
der kun passer på produktionsvirksomheder, men med en bred definition af begreberne omformning
og genstand vil også servicevirksomheder passe ind i definitionen. Som diskuteret i afsnittet om
organisationer er det problematisk at arbejde med et veldefineret mål for organisationer. ”Formålet
konstrueres og realiseres formålet gennem den brogede mangfoldighed af mange individers
forskellige aktiviteter. Formålet er således ikke repræsenteret universelt, i en over-individuel,
kanonisk form, men er tværtimod repræsenteret i ’distribueret’ form, som en flerhed af mere eller
mindre individuelle fortolkninger af arbejdssystemets formål.”67 Ikke desto mindre findes der en
grund til at organisationen kan overleve i de kapitalistiske/økonomiske strukturer som de indgår i.
Der findes en eller anden kerne omformning/proces, der er af værdi. Denne proces er ikke
nødvendigvis i fokus i ethnometodologiske undersøgelser, men er af interesse for
organisationsteoretiske tilgange.
Arbejdet kan ses som bestående af en aktør, genstande, midler/redskaber og aktiviteter.
Arbejdsfeltet består af de genstande og midler der findes udenfor personen, der udfører/påvirkes af
arbejdet. Feltet består såvel af genstande som af omgivelserne. Dette arbejdsfelt kan ændre sig
mellem opgaver og indenfor opgaver. Et klassisk eksempel er sømænd der arbejder på et skib. Når
skibet er til havs er der ét arbejdsfelt. Når skibet møder et andet tilføjes det skib til arbejdsfeltet. Når
skibet er i havn ændres feltet igen. Et andet eksempel på skift af ”field of work” findes i forbindelse
med møder. Man går fra at diskutere et emne (emnet er ”field of work”) til at diskutere proceduren
for mødet (mødets afholdelse er ”field of work”). ”Field of work” er systemtækning og systemernes
betydning er relative og bestemmes udfra det arbejde/den funktion, der er i situationen.

Kooperativt arbejde

68

Når kooperativt arbejde anvendes som betegnelse istedet for samarbejde i organisationer skyldes
det, at der ofte forstås direkte og villet/reflekteret interaktion ved samarbejde. Med kooperativt
arbejde begrebet lægges der vægt på, at det er al interaktion i forbindelse med arbejdet, der er af
interesse. ”Som det almene og neutrale begreb om arbejde, der involverer flere personers
planmæssige samvirke, omfatter begrebet kooperativt arbejde indirekte såvel som direkte
interaktion og distribueret såvel som kollektiv interaktion...Begrebet kooperativt arbejde er altså den
generelle og neutrale betegnelse for flere personers samvirke med henblik på at fremstille et produkt
eller en tjenesteydelse. Det indebærer ikke specifikke former for samvirke eller organisation.”69
Kooperativt arbejde fremkommer når flere mennesker er gensidigt afhængige af hinanden i deres
arbejde. ”At the core of this conception of cooperative work is the notion of interdependence in
work , in sense that cooperative work occurs when multiple actors are required to do the work and
therefore are mutually dependent in their work and must coordinate and integrate their individual
66
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activities to get the work done.”70. Denne gensidige afhængighed skal vel at mærke være på en
måde så de konstruktivt interagerer. ”Being mutually dependent in work means that A relies
positively on the quality and timeliness of B’s work and vice versa...mutual dependence in work
should primarily be conceived of as a positive, though by no means necessarily harmonious,
interdependence.”71. Samarbejde opstår ifølge Schmidt, når enkelt individer ikke kan udføre
arbejdet. ”Generally speaking, cooperative work relations are formed because of the limited
capabilities of single human individuals, that is, because the work could not be accomplished
otherwise, or at least could not be accomplished as quickly, as efficiently, as well, etc. if it was to be
done on an individual basis.”72. Der er flere omstændigheder, der vil kunne kræve flere aktørers
fælles arbejde. Schmidt angiver en række punkter hvor kooperativt arbejde er nødvendigt og
angiver hvilke kvaliteter i samarbejdet der udnyttes.
”Det kooperative arbejdes generiske f unktioner. Aktørerne indgår i kooperative relationer i
arbejdet, fordi de ikke kan gennemføre det alene, hver for sig, inden for givne rammer: tid,
ressourcer, kvalitet, sikkerhed osv.
Kooperative arrangementer kan tjene til at forstærke individernes mekaniske og kognitive
kapaciteter.
Kooperative arrangementer kan sammenbringe og integrere bidrag fra aktører med specialiserede
kvalifikationer og dermed gøre det muligt for det kooperative ensemble som helhed at beherske
stærkt specialiserede teknikker og værktøjer.
...
Kooperative arrangementer kan - ved at bringe flere individuelle problemløsningstrategier og
heuristikker i anvendelse på et givet problem - tjene til en alsidig belysning af problem og en
gensidig kollegial afbalancering.
Kooperative arrangementer kan tjene til at bringe flere perspektiver i anvendelse på et givet
problem og kan derved tjene til at afspejle og beherske arbejdsfeltets sammensatte natur.”73 Alt
sammen rationelle begrundelser for at sammensætte en organisation. Hvis vi ser på samlerkvinder,
der sammen samler nødder eller børn, der leger og vi husker diskussionen af organisationer som
naturlige systemer, så er det naturligt at overveje, om ikke også samarbejde frembringes af sociale
behov. Man kunne forestille sig et bredere billede, hvor man arbejder sammen for at få gjort ting
lettere, tage og fralægge ansvar, hygge sig, bringe arbejdsfeltets/omgivelserne tilstand fra én til en
mere ønskelig/gunstig.
Det er værd at bemærke, at der er en glidende overgang mellem samarbejde og individuelt arbejde.
Det er ikke muligt at adskille situationer, hvor man samarbejder fra situationer, hvor man ikke
samarbejder. Arbejdet glider kontinuert mellem individuelt arbejde og samarbejde og mellem
forskellige samarbejdsformer. ”Cooperative work arrangements arise from and dissolve into
individual work. More than that, the boundary between individual and cooperative work is dynamic
in the sense that people enter into cooperative work arrangements and leave them according to the
requirements of the current situation and the technical and human vice versa. Over time people shift
between individual and cooperative activities and, while engaged in cooperative work activities,
they may be simultaneously involved in parallel streams of activity conducted individually.”74.
I følge Schmidt har meget af arbejdet indenfor groupware og CSCW været rette mod samarbejde i
små eller mellemstore stabile grupper. Dette stemmer kun med en lille del af det faktiske behov for
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understøttelse. Der findes en række karakteristika ved kooperativt arbejde der må tages til
efterretning, hvis man ikke kun vil dække en lille niche i behovet.
”- Cooperative ensembles are either large, or they are embedded within larger ensembles.
- Cooperative ensembles are often transient formations, emerging to handle a particular situation
after which they dissolve again.
- Membership of cooperative ensembles is not stable and often even non-determinable. Cooperative
ensembles typically intersect.
- The pattern of interaction in cooperative work changes dynamically with the requirements and
constraints of the situation.
- Cooperative work is distributed physically, in time and space.
- Cooperative work is distributed logically, in terms of control, in the sense that agents are semiautonomous in their partial work. cooperative work involves incommensurate perspectives
(professions, specialties, work functions, responsibilities) as well as incongruent strategies and
discordant motives.
- There are no omniscient agents in cooperative work in natural setting.”75
Som diskuteret i afsnittet ”Netværksorganisationer” ovenfor er der indenfor visse dele af
organisationsbilledet en udviklingen mod stærke samarbejder mellem organisationer. Samarbejder
hvor f.eks. to afdelinger arbejder sammen på tværs af klassiske organisatoriske og
ejerskabsgrænser. Her ser CSCW naturligvis på arbejdet som det centrale og ikke de organisatoriske
grænser. ”Cooperative work is constituted by interdependence in work, that is, by work activities
that are related as to content in the sense that they pertain to the production of a specific product or
service. Thus, the boundaries of cooperative work networks are defined by actual cooperative
behavior and are not necessarily congruent with the boundaries of formal organizations.”76
Måden man samarbejder på vil selv indenfor en bestemt opgave variere. Fælles for måderne at
samarbejde på, er at de kræver en koordinering af samarbejdet. Før de mekanismer, der virker ved
koordinering af arbejdet, vil tre interessante perspektiver ved arbejde blive gennemgået i afsnittene
usynligt arbejde, planer og viden.

Usynligt arbejde
Et nyttigt begreb i forbindelse med det kooperative arbejde er usynligt arbejde77. Hvad betyder det
at arbejde er usynligt? Jo det betyder, at det ikke indgår i billedet, man har af arbejdet fra en bestemt
synsvinkel. Noget arbejde er altså til tider synligt og til tider usynligt.
Arbejde kan således være usynligt fordi: a) det ikke indgår i de formelle arbejdsgange, b) fordi
ledere/analytikere ikke er klar over, at det foregår. c) fordi dem, der udfører det ikke er
opmærksomme på, at det foregår, d) ikke opfatter det som arbejde eller e) opfatter det som relevant.
Invisible work er et godt begreb til at vise, at der findes aspekter af arbejdet, der ikke er umiddelbart
til at få øje på, men det kan med fordel nuanceres. En god måde at skelne på er formentligt 1)
formaliseret vs. ikke formaliseret (findes der en forskrift nedskrevet i en regelsamling eller er der en
ikke udtalt konsensus, om at gøre tingene på en bestemt måde), 2) reflekterede handlinger vs.
handlinger, der udføres uden nogen bevidst villethed (f.eks. rutine handlinger).
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Den forståelse af arbejdet der lægger til grund for CSCW arbejdet er som det kommer frem flere
steder i rapporten, ikke det arbejde der findes i abstrakte organisationsdiagrammer eller i
sociologers magt eller kønsrolle undersøgelser, men det arbejde der på mikroniveau udføres af
individerne i organisationen.
Det er vigtigt at have øjnene åbne for dét, at væsentlige dele af arbejdet vil være usynligt fra
forskellige perspektiver. Dette vil have betydning for metoderne der anvendes for at studere
arbejdet. Der gås tættere på dette senere rapporten i kapitlet ”Empiri”.

Planer
Til grund for megen tækning indenfor systemdesign og organisationsteori ligger den
antagelse/model at menneskelig handling bestemmes af eller kan forklares ved, at mennesket går ud
fra en plan. En plan er her en reflekteret opskrift på, hvordan man gør ét eller andet. Når man så
skal gøre dette ”ét eller andet”, så er det simpelthen bare at følge planens trin.
Planer og deres forbindelse med handling er hovedtemaet i Lucy Suchmans bog ”Plans and Situated
Actions - The problem of human machine communication” 78. Hun problematiserer den gængse idé
om hvad en plan er og viser, at handlinger ér i situationen og som regel ikke er direkte skabt af
nogen reflekteret handlingsanvisning.
Dette billede har konsekvenser for teorierne omkring det at understøtte samarbejde. Hvis teorier om
organisation og teknologi ikke kan rumme den situation, der kan iagttages må de udbygges. I dette
afsnit behandles dels Suchmans analyse af planer og arbejde og dels en viderebygning på Suchmans
arbejde af Kjeld Schmidt. Han peger på at planer alligevel i praksis på forskellig vis indgår i
kooperativt arbejde og nuancerer dermed planbegrebet.
Plan overfor situated action
To forskellige opfattelser af planers rolle/væsen lægger til grund for Suchmans kritik. På den ene
side står planmodellen, der af Suchman beskrives således. “[The planning model] treats a plan as
something located in the actor’s head, which directs his or her behavior”79 hvorimod planer ifølge
Suchman har en ganske anden rolle. “[P]lans as such neither determine the actual course of situated
action nor adequately reconstruct it.”80
I stedet for en plan er det den situation handlingerne udføres i, der bestemmer dem. For at lægge
vægt på situeretheden indfører Suchman begrebet ”situated actions”, der defineres således.
“[H]owever planned, purposeful actions are inevitably situated actions. By situated action I mean
simply actions taken in the context of particular, concrete circumstances.”81 Handlingers udfoldelse
er ikke bestemt af mentale planer eller institutionaliserede normer. “[T]he organization of situated
action is an emergent property of moment-by-moment interactions between actors, and between
actors and the environments of their action.”82
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Afvisningen af planer som regler, der følges, rummer samtidigt en beskrivelse af, hvad planer så er.
Idet afvisningen delvist begrundes i påvisningen af den anderledes rolle planer har. Det centrale i
Suchmans kritik af planen er erkendelsen af, at mennesket når det arbejder, ikke går frem efter en
indre eller ydre eksplicit og på forhånd udfærdiget liste/metode/forskrift. “[O]ur actions, while
systematic, are never planned in the strong sense that cognitive science would have it. Rather, plans
are best viewed as a weak resource for what is primarily ad hoc activity. It is only when we are
pressed to account for the rationality of our actions, given the biases of European culture, that we
invoke the guidance of a plan. Stated in advance, plans are necessarily vague, insofar as they must
accommodate the unforeseeable contingencies of particular situations. Reconstructed in retrospect,
plans systematically filter out precisely the particularity in detail that characterizes situated actions,
in favor of those aspects of the actions that can be seen to accord with the plan.”83 Planer har altså
ifølge Suchman deres primære rolle i forbindelse med reflekteren over handling og ikke i
forbindelse med den direkte handling. Det leder frem til et syn på planer som en slags kort (maps).
Dette diskuteres herunder.
Planer som maps
Planerne har deres funktion som forklaring af handlingskæder, som angivelse/beskrivelser af mål
eller som værktøjskasser. Planerne kommer således i anvendelse når vi skal reflektere over, hvordan
vi handler eller vi skal videregive information, om det vi gør. “As common-sense constructs, plans
are a constituent of practical action, but they are constituent as an artifact of our reasoning about
action, not as the generative mechanism of action. Our imagined projections and our retrospective
reconstructions are the principal means by which we catch hold of situated action and reason about
it, while situated action itself, in contrast, is essentially transparent to us as actors.”84 Planer
kommer altså, når det forsøges at udtrykke handlingsmønstre, men også i andre situationer bruges
planer. Værktøjskasseanvendelsen betyder at planerne åbner en række handlingsveje, ved at pege på
hvilke muligheder for handling man typisk vil vælge imellem i en given situation. Ikke ved entydigt
at udstikke rammer for, hvad der kan ske, men ved at pege på en række mulige værktøjer. “[P]lans
are resources for situated action, but do not in any strong sense determine its course. While plans
presuppose the embodied practices and changing circumstances of situated action, the efficiency of
plans as representations comes precisely from the fact that they do not represent those practices and
circumstances in all of their concrete detail.”85 Et sidste sted hvor planerne dukker op er når noget
går galt. Da er man igen nødt til at udtale og forklare, hvad der foregår, for at rette op på
problemerne. “Situated action ... is not made explicit by rules and procedures. Rather, when situated
action becomes in some way problematic, rules and procedures are explicated for purposes of
deliberation and the action, which is otherwise neither rule-based nor procedural, is then made
accountable to them.”86
Suchmans billede af planer er således planer som et kort, der kan sige noget om, hvor man er og
hvor man skal hen, men ikke i situationen, når man skal tage et skridt frem, bestemmer hvordan
man bevæger sig. ”But when we turns on local interactions between the actor and contingencies
that, while they are made accountable to a plan remain essentially outside of the plan’s scope. Just
as it would seem absurd to claim that a map in some strong sense controlled the traveler’s
movements through the world, it is wrong to imagine plans as controlling action.”87.
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Planer som scripts
Schmidts kritik af Suchman går hovedsageligt på, at det i nogen tilfælde er nødvendigt at udvidde
dette billede af planers rolle. Schmidt peger på at der også er planer, der følges mere som et script
(en opskrift) mere end de virker som et kort. Som et eksempel bruger Schmidt en pilots checkliste,
der repræsenterer en mængde beregninger og refleksioner forud for den handlingsrække piloten
udfører før flyets ”take off”. Efter at ha ve afvist den totale tilsidesættelse af planen i den situerede
handling peger Schmidt på nødvendigheden for at undersøge formelle/ekspliciterede/udtalte
rutiner/handlemåder/forretningsgange (formal constructs). Specielt gør han opmærksom på at
formal constructs ofte har en artefakt mæssig udformning f.eks. i form af nedfældelser på papir. ”I
will argue that in order to understand the role of formal constructs in cooperative work we need to
take into account the fact that such constructs - to be effective - are inscribed upon textual artifacts
and that we therefore must investigate thoroughly how such objectified formal constructs are used
in the coordination of cooperative work.”88
Schmidt går videre med en diskussion af disse ”formal constructs” og de artefakter der er forbundet
med dem. Først defineres scriptet og sættes ind i dets omgivelser. Et script indeholder udførte
overvejelser/refleksioner/beregninger. ”Formal organizational constructs in the form of scripts are
not causal schemes but should rather be thought of as normative constructs based on a
precomputation of interdependencies. A script offers a limited selection of safe, secure, legal, valid,
advisable, efficient or otherwise prescribed ’moves’ while excluding ’moves’ that generally would
be considered unsafe, etc.”89 Scripts danner da grundlag for den normale adfærd. Schmidt mener at
disse præsituationsbeslutninger/overvejelser faktisk i det store hele udstikker retningslinierne for
hvordan arbejdet forløber. ”Under conditions of limited resources, practical exigencies and social
accountability they rely on the stipulations of the script, if one is at hand, in order to get the job
done, unless they have good reasons not to do so.”90
Artefakter
Et script er ofte indskrevet i en genstand. Det kan være en huskeliste eller et postbakkesystem.
Denne indskrevethed i genstande er ifølge Schmidt af stor vigtighed. “Formal constructs would be
of only marginal utility if they were not inscribed upon artifacts. In the coordination of co-operative
work...the role of the artifact is, fundamentally, to give permanence to the protocol for which it
stands proxy in the sense that it conveys the stipulations of the protocol in a situation-independent
manner.”91 Artefaktet indgår på flere måder i arbejdet. Schmidt anvender et eksempel med et
programmelkonstruktionsprojekt hvor fejlrapporter blev samlet på papir i en bestemt mappe. Her
anvendtes artefakterne som stafetter. Artefaktet blev videregivet og dets placering havde betydning
for rollefordeling. Artefaktet blev brugt som ”shared space”. Dette delte rum kom til udtryk i
skemaer, der fulgte en bestemt fejl. Man kunne følge med i hvad andre lavede og koordinere udfra
dette. Artefaktets rolle i det kooperative arbejde vil blive diskuteret senere i dette kapitel.
Betydning for studiet af kooperativt arbejde
Inden Suchman og diskussionen af planer forlades, ses på hvad Suchman og Schmidt mener at disse
perspektiver bør føre til for forskningen indenfor kooperativt arbejde. Ifølge Suchman er det
nødvendigt at anvende en etnometodologisk tilgang for at studere handlinger. Hun lader forskellen
på opfattelsen af planers rolle være udgangspunktet for etnometodologien og anviser en ny måde at
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studere handling på. “I have introduced the term situated action. That term underscores the view
that every course of action depends in essential ways upon its material and social circumstances.
Rather than attempting to abstract action away from its circumstances and represent it as a rational
plan, the approach is to study how people use their circumstances to achieve intelligent action.”92
Med etnometodologien følger en ændret opfattelse af verden, mod en fælles konstruktion. “The
notion that we act in response to an objectively given social world is replaced by the assumption
that our everyday social practices render the world publicly available and mutually intelligible. It is
those practices that constitute ethnomethods. The methodology of interest to ethnomethodologists,
in other words, is not their own, but that deployed by members of the society in coming to know,
and making sense out of, the everyday world of talk and action.”93
Fokus flyttes fra commonsense viden eller meningen til den måde hvorpå meningen skabes. ”The
interest of ethnomethodologists...is in how it is that the mutual intelligibility and objectivity of the
social world is achieved.”94
Istedet for at forsøge at opnå generaliseret kendskab til strukturer er målet med de sociologiske
studier istedet at opnå kendskab til hvordan strukturer dannes. “The recommendation for social
studies, as a consequence, is that instead of looking for a structure that is invariant across situations,
we look for the processes whereby particular, uniquely constituted circumstances are systematically
interpreted so as to render meaning shared and action accountably rational. Structure, on this view,
is an emergent product of situated action, rather than it’s foundation.”95 At metoden må være
således, er givet udfra en betragtning om at det er umuligt at fortolke handlingen generelt. Den må
ses i dens situation.“Given the lack of universal rules for the interpretation of action, the programme
of ethnomethodology is to investigate and describe the use of the documentary method in particular
situations.”96 Samme forståelse som Button argumenterede for i kapitlet om teknologiforståelse
teori, hvor han argumenterede for det meningsløse i at lade studier af teknologi flytte fra det
miljø/den forståelsesramme, hvor teknologien findes i. Det betyder her, at de mekanismer, der
virker når handlinger motiveres og tildeles deres mening, er objektet for undersøgelsen.
Schmidt taler for at det nu er tid til at komme videre med arbejdet indenfor denne type studier.
Gyldigheden af de grundlæggende observationer er forlængst fastslået, nu er det tid til at arbejde
frem mod en dybere forståelse af de mekanismer, der gives. “Instead of merely observing in case
study after case study that procedures are impoverished abstractions when confronted with the
multifarious and contingent nature of practical action, it is necessary to investigate precisely how
they stipulate the articulation of cooperative work, how they are interpreted and used, designed and
adapted by competent actors ‘who have to live with them from day to day’”97
Schmidt giver en advarsel i forbindelse med fortolkningen af data fra studier af samarbejde. “[W]e
need to be cautious as to how and to which extent we generalize from studies of the use of formal
constructs in small groups, perhaps co-located, where activities can be articulated seamlessly, as
opposed large-scale cooperative work arrangements.” 98 Også her peges der på problemerne
forbundet med at gøre iagttagelser generelt gyldige. Schmidt peger dog på praktiske problemer med
f.eks. studier af ikke rutine situationer eller som før nævnt størrelse eller nærhed i samarbejdet,
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mens Suchman og Button peger på fundamentale problemer i overhovedet at uddrage
regler/strukturer til generel gyldighed. Dette skal ikke ses som en holdning om at det aldrig vil være
muligt at lave teorier om arbejdet på et mere generelt plan. Det skal ses som en stærk advarsel mod
at uddrage slutninger på generelt niveau før der er en langt bedre forståelse af hvad arbejde er.

Viden
De aktiviteter der udgør arbejdet er uløseligt forbundet med de forståelser og den løbende skabelse
af mening, der findes hos de individer der udfører aktiviteterne. Baggrunden for de handlinger, der
udspiller sig, findes i den forståelse eller den viden individerne har. Faktisk kan man sige at
handlingerne ikke er på anden måde end i forståelserne hos individerne. Viden som begreb hænger
tæt sammen med diskussionerne af planer og kommunikation og med de krav, der må stilles til den
teknologi, der skal understøtte kommunikationen.
Det er ikke muligt indenfor rammerne af dette projekt at komme med en tilbundsgående diskussion
af hvordan viden kan opfattes. Istedet præsenteres en model af viden i organisationer, der er udbredt
indenfor knowledgemanagement og rummer nogen gode definitioner99. Modellen er Ikujiro Nonaka
og Hirotaka Takeuchi. Den præsenteredes i bogen ”The knowledge-Creating Company: How
Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation”100, der gør opmærksom på en forskel i
måden, hvorpå viden skabes og omformes i henholdsvis vestlige og japanske virksomheder.
Nonakas mål med bogen er at hjælpe frem mod mere effektiv innovation i virksomheder. Her
bruges kun dele af hans begrebsapparat og med en anden målsætning for øje. Jeg tager ikke
Nonakas og Takeuchis synspunkter til mig som mine egne. Jeg ser flere problemer med det
begrebsapparat, de anvender. Derimod anvendes deres vidensmodel som en mere pragmatisk
vidensanskuelse, der får sat en række begreber op, der gør det muligt at diskutere viden
overhovedet.
Viden
Nonaka bruger en klassisk skelnen mellem information og viden. Den ses ofte delt op i data,
information og viden. Data ses som værende oplysninger uden referenceramme. Information er
relevant data eller data indsat i en fortolkning. Her kommer iagttageren ind i billedet og giver
oplysningerne mening. Viden er en syntese af informationer, der sammen med anden viden om
strukturer og metoder sætter informationerne i system og lader iagttageren forholde sig til
informationerne. Data er kendsgerninger (en buskøreplan), information er kendsgerninger i
sammenhæng (en buskøreplan for en bus man skal med) og viden er informationer i individuel
fortolkning (den erfaring og forståelse man har af buskøreplaner).101
Nonaka nøjes med at skelne mellem information og viden igennem videns samhørighed med
fortolkeren. ”[I]nformation is a flow of messages, while knowledge is created by that very flow of
information, anchored in the beliefs and commitment of its holder. This understanding emphasizes
that knowledge is essentially related to human action”102
Nonaka indfører hvad han kalder et videns episteme og en videns ontologi. Viden epistemets
centrale del er skelnen mellem tacit og eksplicit viden. ”The cornerstone of our epistemology is the
99
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distinction between tacit and explicit knowledge”103 Ontologien er en skelnen mellem
vidensniveauer. Nonaka taler om viden på det individuelle, gruppe, organisatoriske og
interorganisatoriske niveau. Denne skelnen er nødvendig fordi der ses på viden i organisationer i
modsætning til individuel viden. Herunder gennemgås Nonakas begrebsapparat omkring eksplicit
vs. tacit viden og organisatorisk viden.
Eksplicit vs. tacit
Nonakas skelnen mellem eksplicit og tacit viden defineres udfra om viden kan udtales/videregives
abstrakt og reflekteret. ”In this book, we classify human knowledge into two kinds. One is explicit
knowledge, which can be articulated in formal language including grammatical statements,
mathematical expressions, specifications, manuals, and so forth. This kind of knowledge thus can
be transmitted across individuals formally and easily… However we shall argue, a more important
kind of knowledge is tacit knowledge, which is hard to articulate with formal language. It is
personal knowledge embedded in individual experience and involves intangible factors such as
personal belief, perspective, and the value system.” 104 Nonaka lægger specielt vægt på tacit viden.
Især fordi denne type viden ellers ofte negligeres eller ses som et onde, der nødvendigvis må
accepteres.
Eksplicit
Den ene slags viden er den eksplicitte viden. Viden der kan udtales. ”Explicit knowledge can be
expressed in words and numbers, and easily communicated and shared in the form of hard data,
scientific formulae, codified procedures, or universal principles. Thus knowledge is viewed
synonymously with a computer code, a chemical formulae, or a set of general rules.”105 Nonaka
mener ikke at der er noget forkert i denne opfattelse af viden. Han peger blot på, at der findes en
tilsvarende vigtig type viden, nemlig tacit viden.
Tacit
Tacit viden er defineret som den viden, der ikke bare kan overdrages sprogligt (i breve, formler etc.)
Denne lidt bagvendte definition, der tager udgangspunkt i hvad tacit viden ikke er, skyldes ikke, at
der er noget underligt i tacit viden, men derimod at det klassiske vidensbegreb har været
uhensigtsmæssigt. Et eksempel på hvordan tacit viden kan deles er metaforen. Med den kan man
videregive idéer og opfattelser uden at have dem udkrystaliseret i klar logisk sammenhæng.
”Through metaphors, people put together what they know but cannot yet say. As such, metaphor I
highly effective in fostering direct commitment to the creative process in the early stages of
knowledge creation.”106 Viden er hos Nonaka et fænomen der ligger såvel i kroppen som i tanken.
(Meget ligt Suchmans situerede handling.) ”As we shall se in this book, creating organizational
knowledge is as much about bodily experience and trial and error as it is about mental modeling and
learning from others.”107 Faktisk siger Nonaka, at det er oplevelser i forbindelse med handling og
ikke reflekteren, der giver den mest effektive videnstilvejebringelse. ”In fact, the most powerful
learning comes from direct experience.”108
Med et vidensbegreb, der lægger vægt på såvel tacit som eksplicit viden, skifter organisationen fra
at være en abstrakt, tænkt mekanisme til at være skabt af ukontrollerbare selvstændige dele. Dette er
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ikke et problem, men derimod noget som virksomheden kan hente styrke i. ”[T]he recognition of
tacit knowledge and its importance has a number of crucially relevant implications. First, it gives
rise to a whole different view of the organization - not as a machine for processing information but
as a living organism. Within this context, sharing an understanding of what the company stands for,
where it is going, what kind of a world it wants to live in, and how to make that world a reality
becomes much more crucial that processing objective information.”109
Organisatorisk viden
Nonakas bog handler om organisatorisk viden. Med det mener han. ”By organizational knowledge
creation we mean the capability of a company as a whole to create new knowledge, disseminate it
throughout the organization, and embody it in products, services, and systems.”110 En nærmest
antropomorf organisationsopfattelse hvor der tales om viden, hukommelse og tillid er både et
kraftigt visualiseringsværktøj og en farlig simplificering. Nonaka er da også omhyggelig med at
understrege at organisationen i sig selv ikke ved noget. Viden kommer fra individer og opretholdes
dér. ”Although we use the term “organizational” knowledge creation, the organization cannot create
knowledge on its own without the initiative of the individual and the interaction that takes place
within the group.”111 Det er således den sociale interaktion mellem individerne i organisationen der
er viden. ”[H]uman knowledge is created and expanded through social interaction between tacit
knowledge and explicit knowledge…[T]his conversion is a “social” process between individuals
and not confined within an individual.”112 og der vil dannes konsensusområder/fælles opfattelser på
områder der så kan ses som organisatorisk viden. ”[Studies of organizational culture] have
recognized that the organization, as a shared meaning system, can learn, change itself, and evolve
over time through the social interaction among its members and between itself and the
environment.”113 Organisationen derimod er det miljø/ den kontekst, hvori individerne skaber denne
viden. Organisatorisk viden skal forstås således. ”Organizational knowledge creation… should be
understood as a process that “organizationally” amplifies the knowledge created by individuals and
crystallizes it as a part of the knowledge network of the organization. ”114
Dette syn leder frem til en figur Nonaka bruger til at opsummere teorien om organisatorisk viden.
Den bygger på en spiral der bevæger sig mellem tacit og eksplicit viden og op og ned fra individ til
organisation. ”A spiral emerges when the interaction between tacit and explicit knowledge is
elevated dynamically from a lower ontological level to higher levels.”115 Spiralens kerne er to slags
omformning af viden. Den ene mellem tacit og eksplicit viden. Den anden mellem individuel og
delt viden.
Omformning mellem tacit og eksplicit viden
De forskellige former for omformning mellem tacit og eksplicit viden fremgår af figuren herunder
når man bevæger sig med uret rundt i tabellen. Figur 11 er Nonakas originale figur, mens figur 12 er
en let ændret opstilling, hvor omformningernes tydelighed fremhæves på bekostning af spiralen.
Der findes fire typer omformninger, ved alle gælder at omformningen kan gælde såvel for individer
som for grupper.
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1) En omformning fra tacit til tacit viden går gennem socialisering (Socialization), hvor tacit viden
kan overdrages ved samvær. Vidensoverdragelsen sker ved at man ser hvad folk gør og hører de
ting de næsten siger.
2) Tacit viden gøres eksplicit gennem dialog idet den eksternaliseres eller går fra at være
personlig/indre til at være ydre (Externalization).
3) Eksplicit viden overdrages ved at sætte forskellig eksplicit viden sammen (Combination).
Eksplicit viden fra parterne blandes og man kommer frem til ny eksplicit viden.
4) Endeligt kan eksplicit viden gøres tacit ved internalisering (internalization), f.eks. hvor regler
tages ind som tacit viden gennem brug af dem. Reglerne bliver til rutinehandlinger istedet og man
reflekterer ikke over hvad man laver. Det sidder i kroppen.
Tacit
Tacit

Dialogue

Socialization

Explicit

Externalization
Linking explicit
knowledge

Field building
Explicit

Internalization

Combination
Learning by doing

Figur 11 : Der findes fire omformningstyper mellem eksplicit og tacit viden. Kilde: Nonaka,
1995.
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Figur 12 : De fire omformningstyper mellem eksplicit og tacit viden.
Omformning mellem viden hos individ og viden hos grupper
Den anden type omformning er omformning mellem individ og grupper. Her er Nonakas
teoriapparat i mine øjne meget tynd. Med fordel kan der inddrages begreber fra Kuhn eller Bijker,
hvor de taler om reference rammer eller paradigmer. Som diskuteret i kapitlet indledende forståelser
vil folk aldrig besidde den samme viden. Deres tolkning kan principielt ikke være den samme.
Derfor bør det noget flydende begreb ”fælles viden” diskuteres i langt højere grad end Nonaka gør
det. Ikke desto mindre giver Nonakas figur et spændende billede af organisatorisk viden. ”The
mobilized tacit knowledge is “organizationally” amplified through four modes of knowledge
conversion and crystallized at higher ontological levels. We call this the “knowledge spiral”, in
which the interaction between tacit knowledge and explicit knowledge will become larger in scale
as it moves up on the ontological levels.”116
Herunder ses figuren med omformning mellem eksplicit og tacit af y-aksen og omformning mellem
individ og større og større grupper ud af x-aksen.
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Figur 13: Viden omformes mellem individ og gruppe og mellem tacit og eksplicit. Kilde:
Nonaka, 1995, s. 73,
Et gunstigt klima vor vidensdannelse
Nonakas ærinde er ikke en diskussion af viden som sådan, men derimod af viden som et redskab for
at styrke organisationer igennem bedre innovation og tilpasning til deres omgivelser. Rådet er at
virksomhederne skal skabe et godt miljø for vidensskabelse. ”The role of the organization in the
organizational knowledge-creation process is to provide the proper context for facilitating group
activities as well as the creation and accumulation of knowledge at the individual level.”117
Nonaka opererer med fem forskellige gunstige betingelser for videns skabelse. De nævnes kort her
idet specielt visse af betingelserne, hvis man tager dem til sig, i høj grad vil have betydning for den
type samarbejdsredskaber, der skal anvendes i organisationen. 1) Intention. Organisationens mål
skal visualiseres for de ansatte, så man har noget at arbejde sig frem mod. 2) Autonomy. Ved at lade
de ansatte opføre sig så selvstændigt som muligt (”as far as circumstances permit”118) forøges
chancen for at der opstår nye muligheder for idéer. 3) Fluctuation and Creative Chaos. ”A
breakdown refers to an interruption of our habitual, comfortable state of being. When we face such
a breakdown, we have an opportunity to reconsider our fundamental thinking and perspective”119.
Denne afbrydelse og reflekteren over rutinen giver muligheder for nye idéer. 4) Redundancy. I
modsætning til klassisk rationaliserings og effektiviseringstænkning mener Nonaka, at redundans
(til en hvis grad) er af det gode. Det muliggør overføring af idéer mellem afdelinger, nye
117
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perspektiver og en deling og overføring af tacit viden der ellers ikke ville være mulig. ”Redundancy
is important because it encourages frequent dialogue and communication. This helps create a
“common cognitive ground” among employees and thus facilitates the transfer of tacit knowledge.
Since members of the organization share overlapping information, they can sense what others are
struggling to articulate.”120 5) Requisite Variety. Nonaka har her et argument der minder om
contingencies tanken eller det åbne system vi mødte hos Scott i afsnittet om organisationer som
rationelle, naturlige og åbne systemer. Virksomhedens indre skal afspejle dens miljø. Hos Nonaka
betyder det at en virksomhed i et mangesidigt og ustabilt miljø må have et fleksibelt indre med et
tilsvarende mangesidigt vidensindhold.
Med Nonakas syn på viden i organisationer er vi kommet tættere på en forståelse af hvilke
redskaber der er nødvendige for at den organisatoriske vidensdeling kan styrkes. Det er nødvendigt
at ikke kun eksplicitérbare erfaringer, men også tacit viden kan bevæge sig i organisationen.
Fleksibilitet, redundans og berøring mellem forskellige forståelser er nødvendige, hvis
organisationer skal kunne følge med i en konkurrencesituation, der er præget af stadig hurtig
produktudvikling og store omskiftninger i produkterne.

Articulation work
For Schmidt er kernen i CSCW det ekstra arbejde, der fremkommer, når arbejdet går fra at være
individuelt til kooperativt. Dette ekstra arbejde kaldes articulation work121. ”[D]ue to the very
interdependence in work that gave rise to the cooperative work arrangement in the first place, the
distributed activities must be articulated. Articulation work arises as a integral part of cooperative
work as a set of activities required to manage the distributed nature of cooperative work.
...Articulation work amounts to the following: First the meshing of the often numerous tasks,
clusters of tasks, and segments of the total arc. Second, the meshing of efforts of various unitworkers (individuals, departments, etc.) Third, the meshing of actors with their various types of
work and implicated tasks.”122
Selvom dette umiddelbart leder tanken hen på koordinering af arbejdet, så er der mere i begrebet
articulation work end man typisk vil forbinde med begrebet koordinering. Koordinering vil ofte
forbindes med planlægning, reflekteren og ledelse (i den forstand Mintzberg kalder direkte ledelse).
De aktiviteter, der er af interesse, er af langt mere generel karakter end den netop nævnte. Hele den
udlevede aktivitet hvorigennem koordineringen fremkommer er målet. Derfor anvendes begrebet
articulation work. At planlægge og fordele er dele af articulation work men langt fra det hele.
Schmidt placerer og definerer articulation således: ”Because of the underlying and constitutive
interdependence, any cooperative effort involves a number of secondary activities of coordinating
and integrating these cooperative relationships. In other words, the cooperating actors have to
articulate (divide, allocate, coordinate, schedule, mesh, interrelate, etc.) their individual
activities.”123.
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Nonaka, 1995, s. 14
Begrebet articulation work er indført andetsteds: ”The concept of articulation work was developed by Strauss,
Gerson, Star and others...in order to handle the fact that cooperating actors, being mutually dependent in their work,
have to articulate (divide, allocate, coordinate, schedule, mesh, interrelate, etc.) their individual activities....” (Schmidt,
1994, s. 18)
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Articulation work kan ses som et ekstra arbejde i forhold til det arbejde, der skulle udføres, hvis kun
én person skulle udføre arbejdet. ”As an integral part of cooperative work, articulation work arises
as a set of activities required to manage the distributed nature of cooperative work.”124. Articulation
work ses altså som en slags afledet/anden ordens arbejde, der er nødvendigt for at afstedkomme det
primære arbejde (arbejdet med objekterne i ”field of work”) .Dette fører en interessant skelnen med
sig. Schmidt opfatter dette arbejde, der er affødt af samarbejdets koordineringskrav, som en slags
overhead cost på arbejdet. Dette overhead er arbejde, der ikke er den primære omdannelse/funktion,
som arbejdet har.
Med det nye organisationsbillede vil der i blive stillet højere krav til understøttelsen af articulation
work. Den nye organisation må være parat til koordination på mange planer. ”[T]he full resources
of cooperative work must be unleashed: horizontal coordination, local control, mutual adjustment,
critique and debate, self-organization. Work organizations thus require support form advanced
information systems that can facilitate the coordination of distributed decision making.
Simultaneously, the proliferation of powerful workstations cooperative work settings and their
interconnection in comprehensive high-capacity networks provide the technological foundation to
meet this need.”125 Som virksomhederne er i højere grad tilpasser sig vilkårene for den nye
konkurrencesituation stilles der nye krav til koordineringen af samarbejdet. Articulation work bliver
mere kompliceret som samarbejdet ændres (hurtigere, flere medlemmer, hurtigere udskiftning).
Schmidt ser på to måder at styrke articulation work på. Den ene er workflow den anden er delte
informationsrum (common information space). Mens workflow i høj grad drejer sig om indbygning
af procedurer og regler i et automatiseringssystem, drejer delte informationsrum sig om
kommunikation ved at skrive og læse i et fælles interaktionsmedie. Det delte informationsrum er
defineret til ikke blot at være artefakterne, men også deres fortolkninger/betydning.
”[A] common information space encompasses the artifacts that are accessible to a cooperative
ensemble as well as the meaning attributed to the artifacts by the actors.”126 Denne skelnen mellem
kommunikation og regelbaseret koordinering kommer tydeligt frem i de kommende afsnit.
I articulation work virker en lang række mekanismer side om side. Disse mekanismer diskuteres i
de næste afsnit: Først ses generelt på mekanismerne, derefter på kommunikation og endeligt en
bestemt type mekanismer, der kaldes koordinationsmekanismer.

Metoder for koordination
Der findes en lang række metoder til koordination127 og de er sammenvævede og overlappende.
”[A]rticulation work involves an open-ended repertoire of modes and means of interaction that are
meshed fluently in innumerous ways.”128 Schmidt nævner en række eksempler på
interaktionsmåder. Opretholde gensidigt opmærksomhed (både ved at være opmærksom og at
tiltrække opmærksomhed), henlede opmærksomhed på en del af ”field of work”, tildele opgaver,
videregive ting (f.eks. et stykke papir). Istedet for at forsøge at lave en udtømmende liste over
interaktionsformer (hvilket synes umuligt) så viser Schmidt en metode til klassificering. Han

124

Schmidt, 1994, s. 21
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”Metoder til/for koordination” benyttes her om alle de handlinger/begivenheder, der fører til koordination. Begrebet
er mit eget og der ligger ikke andet i det end den bredest mulige dækning af interaktionsformer.
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indfører fire områder hvor metoderne kan vurderes. ”Unobtrusive versus obtrusive, Embedded
versus symbolic, ephemeral versus persistent og degree of local control”129
Obtrusive
påtrængende

Embedded vs symbolic
indgår i ”field of work”

Ephemeral vs persistent
Flygtighed

Local control
Lokal kontrol

Figur 14: Muligheder for klassificering af metoder for koordination, Kilde Schmidt, 1994.
(a) Obtrusive (~påtrængende) angiver i hvor høj grad metoden kræver opmærksomhed fra
modtageren. (b) Embedded overfor symbolic er en skelnen mellem interaktion gennem brug af
genstande fra ”field of work” overfor interaktion gennem genstande der bruges som
repræsentationer af genstande fra ”field of work”. Denne skelnen gør at genstande fra ”field of
work” kan ses som genstande, hvor meningen bor i dem, mens genstande uden for ”field of work”
er symbolske repræsentationer af noget i ”field of work”. Det betyder også at interaktion gennem de
embeddede objekter er underlagt de begrænsninger som ”field of work” giver, dette bliver
diskuteret nedenfor. (c) Ephemeral versus persistent angiver i hvor høj grad articulations arbejdet
består uden for situationen, det bruges i. Et brev er vedvarende, mens en finger, der peger på et eller
andet, forsvinder øjeblikket efter. (d) Degree of local control angiver i hvor høj grad interaktionen
er formet af faste strukturer udenfor den umiddelbare kontrol af de interagerende.
I de følgende to afsnit ses på kommunikation og på begrebet koordinationsmekanismer, der begge
er centrale for articulation work.

Kommunikation

130

I dette afsnit ses nærmere på kommunikation. Her betyder kommunikation meningsoverføring. Det
sker gennem læsning og skrivning i et fælles rum. Kommunikationen kan være mere eller mindre
målrettet, overvejet og parterne kan være mere eller mindre aktive. Kommunikation er overføring af
data og informationer og skabelse af viden. Kommunikation kan ske direkte mellem mennesker
gennem tale eller indirekte med symboler og teknologi som mellemled. Selv når der er tale om
direkte kommunikation, er der rum for fortolkning af betydningen af det, der bliver sagt. Dette gør
sig gældende i højere grad, når der er tale om indirekte kommunikation (e-mail, memoer, manualer)
og kommunikation gennem artefakter. Den højere grad af subjektivitet skyldes at parterne typisk
har et mindre repertoire af kommunikationsformer til at sikre fælles forståelse (teste enighed,
udbedre fejl i kommunikationen, tilkendegive enighed, forståelse, usikkerhed m.v.) og at man ofte
vil nå ud til en bredere kreds og dermed længere fra de forståelsesrammer, man normalt færdes i,
når man anvender indirekte kommunikation.
Kommunikation er en interaktion mellem to eller flere parter. Tale, kropssprog, tavshed (lytten) og
en delt situerethed er vilkårene, normal kommunikation udfolder sig under. Når parterne ikke er
sammen, er der en række begrænsninger i udtryksformen (f.eks. kan man måske ikke se hinanden)
og den teknologi, der alligevel tillader kommunikation, giver en række nye betingelser (f.eks.
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Schmidt, 1994, s. 61 ff
En tidligere (og længere) version af dette afsnit findes i Christensen, Ulrik og Claus Eriksen, ”Internet- og Webteknologi i forhold til distribueret samarbejde i teams”, CTI, 1999. Her er tilføjet en række pointer, der relaterer
specifikt til CSC W.
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mulighed for optagning og afspilning). For at beskrive situationen ses på Allan Dix beskrivelse af
kommunikation gennem et artefakt131.
Det centrale billede er to personer der kommunikerer. Istedet for at kommunikere direkte ansigt til
ansigt, med lyde, gestikulation m.v. kommunikeres gennem et instrument; et artefakt, i betydningen
menneskeskabt genstand. Som eksempler kan nævnes et skærmbillede, en telefon eller et stykke
papir. Den mening der før forsøgtes overbragt gennem de meget varierede og nuancerede kanaler
almindelig kommunikation byder på, skal nu først skrives ind i genstanden og dernæst læses fra
genstanden.
Figuren herunder (15) viser to personers kommunikation gennem et artefakt. I modsætning til Dix
ses her den direkte kommunikation angivet i figuren, som værende personernes fortolkning af den
indirekte kommunikation gennem artefaktet. (Hvilket Dix selv lægger op til, med sit begreb
feedthrough, der bliver beskrevet senere.)

Communication and control

direct
communication

Person

Person

control and
feedback

symmetric ?

Artefact

Figur 15: Kommunikation gennem artefakt. Figuren er Erling Havns gengivelse af Dix, 1994,
s. 145.
Denne skriven og læsning af information kræver altid, at der er en grad af fælles forståelse mellem
parterne. I almindelig kommunikation er sprog og kulturer (i alle afskygninger) nødvendige og
afgørende for, at kommunikationen kan finde sted. På samme måde er de kommunikerende parters
forståelse af artefaktet afgørende for resultatet af kommunikationen. Dix illustrerer dette ved at
tilføje en fælles forståelse til sin figur. Se figur 16.

131

Faktisk skelner Dix mellem konversationsdomænet og artefakt domænet, men hans henvisning til
flykontroleksemplet (Harper, 1993) hvor kommunikation (koordinering og overføring af mening) tydeligt overføres
gennem papirstykker alene og hans egen afslutningskommentar ”[In] groupware [it is] often difficult or impossible to
reference the work domain from the conversation domain.” (Dix, 1997, side. 147) gør at jeg tillader mig ikke at
inddrage denne skelnen. Uenigheden med Dix er ikke af større betydning her. Når den alligevel fremhæves skyldes det
at denne tilgang letter fremstillingen.
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Meta-information
shared understanding

Person

direct
communication

Person

deixis

Artefact

Figur 16: Parternes forståelse af situationen er afgørende for betydningsoverførslen, Erling
Havns gengivelse af Dix figur, Dix, 1994, s. 147.
Endeligt er kommunikationen naturligvis formet af artefaktet. Artefaktets muligheder for at blive
skrevet i og læst fra udstikker rammerne for kommunikationen. Det er centralt, at data kan
repræsenteres med den rigtige nuancering, overskuelighed, timing m.v. Dette anskueliggør Dix
gennem to begreber: Feedthrough og awareness. Feedthrough angiver den information der gives
gennem artefaktet. Awareness angiver muligheden for at være opmærksom på/informeret om
handlinger, ændringer, historie og begrundelse, der knytter sig til det fælles domæne.

Awareness

Person

who is there

how
did
it

Person

ed
en
pp
ha
as
at h
wh

hap
pen

Artefact

Figur 17: Awareness er centralt for en fornuftig kommunikation, Erling Havns udgave af Dix
figur, Dix, 1997, s. 149.
Disse begreber passer, som det diskuteres i de følgende afsnit, med Schmidts redegørelse for
hvordan artefakterne i ”field of work” præger interaktionsmulighederne. Altså hvordan artefakterne
præger koordinationen/kommunikationen ved at udstikke rammerne for den mulige interaktion.
Begreberne ”common informations space” og ”media spaces” ligger tæt på denne diskussion.
Fælles ”rum” (f.eks. delte objekter, skærmbilleder) er eksempler på teknologier, hvor netop denne
læsning og skrivning i artefakterne danner rammerne for kommunikationen.
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Det er værd at bemærke at artefaktet hos Dix hovedsageligt set som noget, der begrænser den frie
kommunikation og koordination mellem mennesker (men dog sætter dem istand til at kommunikere
over afstande i tid og rum). P.g.a. begrænset båndbredde og en multimedieteknologi, der stadig kan
udvikles langt videre virker teknologien sådan i mange henseender. Men teknologien bør snarere
ses som noget der former end begrænser. Med brugen af teknologi følger også en mængde af nye
muligheder, der istedet for at begrænse udvidder mulighederne.
I dette afsnit er der set på koordination gennem (sproglig) kommunikation gennem computer
artefakter. I det følgende afsnit ses på koordination gennem artefakter, der ikke nødvendigvis er
sproglig.

Koordinationsmekanismer
Schmidt udvikler og beskriver i teksterne ”Modes and Mechanisms of Interaction i Cooperative
Work - Outline of a Conceptual Framework” 132 og ”Coordination Mechanisms: Towards a
conceptual foundation of CSCW systems design”133 begrebet koordinationsmekanismer
(Coordination mechanisms).
Koordinations mekanismer dækker over brugen af artefakter i articulation work. “The concept of
coordination mechanisms has been developed as a generalization of phenomena described in
empirical investigations of the use of artifacts for the purpose of coordinating cooperative activities
in different work domains.”134 Koordinations mekanismerne er defineret således: “A coordination
mechanism is a specific organizational construct, consisting of a coordinative protocol imprinted
upon a distinct artifact, which in the context of a certain cooperative work arrangement, stipulates
and mediated the articulation of cooperative work so as to reduce the complexity of articulation
work of that arrangement.”135
Før en nærmere diskussion af koordinationsmekanismer ses på den generelle brug af artefakter i
kooperativt arbejde.
Et artefakt er en genstand af en vis håndgribelighed. Dens struktur skal være af en vis fasthed og
permanenthed. Artefakter indgår i det kooperative arbejde i to former. Enten som dele af det direkte
arbejdsfelt (varer der skal langes over disken i en købmand) eller som repræsentationer af genstande
fra arbejdsfeltet (eksempelvis en tømrer eller arkitekts tegning af et hus). ”I enhver transformation
indgår - sideløbende med den umiddelbare indvirkning på genstanden - behandling af
repræsentationer af behov, genstand, produkt og af bearbejdningsprocesserne selv...Den
samfundsmæssige arbejdsdeling såvel som arbejdsdelingen i den enkelte virksomhed betyder, at det
arbejde, en enkelt arbejder eller en organisatorisk enhed udfører, ofte helt eller i overvejende grad
fremstår som behandling og håndtering af materielle repræsentationer ... Genstanden selv synes
ude af synsfeltet og erstattet af materielle genstande...der godt nok er betydningsbærende, men som
håndteres som andre materielle genstande.”136
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Det kooperative arbejde bygger i høj grad på koordination gennem fælles påvirkninger af
arbejdsfeltet. ”[A]ll cooperative work is based upon interactions mediated through the changing
state of a common field of work.”137. Dette ”field of work”, der er defineret som den del af verden,
der er kontrolleret og transformeret/omdannet af aktørernes arbejde, giver mulighed for en fælles
påvirkning og aflæsning. ”The participants interact by controlling (monitoring, regulating,
changing, transforming) the state of the field of work” 138. Interaktion gennem ”field of work” er
begrænset igennem ”field of work”s tilstand. Schmidt giver en række eksempler på hvordan
interaktionen formes.
”(1) Changing the state of the field of work, for instance by changing it, is not a symbolic act. It is a
real act. It is what it appears to be.
(2) The allowed changes to the field of work are determined by the nature of the field of work (e.g.
the degree of coupling between objects and processes, the extent to which changes are reversible.)
(3) The content of the interaction (the meaning conveyed from A to B) is restricted by the extent to
which the changes of the state of the field of work are visible to the others and what they may
indicate to the others.
(4) The turn-around time of the interaction may be determined by the frequency of state changes in
the field of work.”139
Denne formning af interaktionen gennem artekfakternes beskaffenhed er helt som diskuteret i
afsnittet ”Kommunikation”. Koordination gennem artefakter der hører til ”field of work” kan
således være problematisk. Der kan ske en ændring af artefaktet, der måske ikke hører til en
ændring i protokollen eller modsat, der kan ske en ændring af tilstanden uden at den nødvendigvis
overføres til artefaktet. Adskillige utilsigtede ændringer i enten artefakt eller protokol kan være
affødt af problemerne med artefakternes dobbelte rolle. Denne begrænsning betyder at andre
metoder til koordinering end dem, der findes direkte igennem ”field of work” kan være nødvendige.
”[T]he common field of work in itself does not provide adequate means for articulating the different
contributions of different individuals to the cooperative effort.”140 Det kan f.eks. være skrevne
procedurer, skemaer eller workflow management systemer der kan give denne udefra kommende
formning af interaktionen. I komplekse dagligdags organisationer gælder det at ”[T]he articulation
of the distributed activities of cooperative work requires a certain mode of interaction based on a
class of symbolic artifacts that stipulate and mediate articulation work and thereby reduce the
complexity of articulation work. We call these artifacts ‘mechanisms of interaction’.”141 Om disse
symbolske artefakter gælder det at : (1) de skal være offentligt tilgængelige for deltagerne i
arbejdet, (2) ”field of work” må ikke sætte begrænsninger på muligheden for at manipulere
artefakterne og (3) de skal forme artikulationen og gøre den offentligt forståelig.142 Man vil i så høj
grad som muligt fjerne sig fra de problemer, som koordinationen medieret gennem artefakter i
”field of work” giver.
Disse artefakter, der er indført specielt for at kunne virke i forbindelse med articulation work, kalde
koordinationsmekanismer. Koordinationsmekanismerne anvendes for at nedsætte kompleksiteten af
articulation work. ”[I]n ‘real world’ cooperative work settings - characterized by dispersed,
distributed, and dynamic cooperative work arrangements and involving a large, varying, or
indeterminate number of participant - the various forms of everyday social interaction are quite
137
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insufficient. Hence, articulation work becomes extremely complex and demanding. In these
settings, People apply various mechanisms of interaction so as to reduce the complexity and, hence,
the overhead cost of articulation work...”143 Disse mechanisms of interaction144 kan bestå af regler,
planer, tidsplaner, klassifikationer m.v. De er mekanismer idet de er udtalte, materialiserede,
objektificerede og de giver forudsigelige resultater ved anvendelse. De er interaktionsmekanismer,
idet de reducerer kompleksiteten af articulation work.
Både artefakterne og de tilhørende måder at bruge dem på er dækket af Schmidts coordination
mechanism begreb. En koordinationsmekanisme kan altså ses som bestående af to dele. Et artefakt
og en regel eller konvention for dets brug.. “[A] coordination mechanism can be conceived of as
constituted by two devices: On one hand we have a coordinative protocol in the form of a set of
agreed-to procedures and conventions which, to competent members of the ensemble, stipulates the
responsibilities of the different roles...On the other hand we have ...an artifact, i.e...a distinct and
persistent symbolic construct, in which the protocol is imprinted and objectified. ”145 Den i
artefaktet indskrevne forskrift for anvendelse kan være både stærk og svag. “The role of
coordinative protocols varies from case to case and from situation to situation, according to the
fitness and expressive power of the precomputation of interdependencies as represented by the
protocol, from weak stipulations, as exemplified by ‘a map’ to strong stipulations, exemplified by ‘a
script’”146. Den samme tankegang der blev diskuteret i afsnittet ”Planer”.
Artefaktets rolle ses som:
1) at pege på den iboende protokol
“The role of the artifact in coordination mechanisms is, fundamentally, to objectify and giver
permanence to the protocol for which it stand proxy.”147
og 2) at vise hvor i en bestemt handlingsrække man er nået/hvilket tilstand systemet er i.
“[T]he artifact not only stipulates articulation work (like a standard operating procedure) but
mediates articulation work as well in the sense that the artifact acts as an intermediary between
actors that conveys information about state changes to the protocol under execution.”148
Koordinationsmekanismer er således ikke en generel betegnelse for de mekanismer der bruges til
koordination. Koordinationsmekanismer er en del af disse mekanismer, der er karakteriseret ved de
ovennævnte to dele: artefaktet (der ikke er en del af ”field of work”) og protokollen. Begrebet har
sin berettigelse i at det sætter analytikeren istand til at betragte en speciel del af interaktionen, der
en kendetegnet dels ved en høj grad af konvention for udførelse (man ved hvad man skal gøre i
modsætning til ad hoc) og dels ved anvendelsen af symbolske artefakter.
Dette betyder samtidigt at der findes andre mekanismer til koordination, der enten er af ad hoc
karakter eller i højere grad bærer information end peger på protokoller. Disse er også af stor
vigtighed men mindre velbeskrevne og ordnede. I det hele taget er netop studiet af mekanismerne
der virker ved koordination det emne, der undersøges i CSCW og der er endnu et stykke vej til at
begrebsapparatet er istand til at beskrive området fyldestgørende.
143

Schmidt, 1992, s. 19
Mechanisms of interaction er de samme (nøjagtigt) som de mechanisms of coordination. Schmidt udskiftede
betegnelsen af pædagogiske årsager (Schmidt, 1996).
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En speciel type af koordinationsmekanismer, der har særlig bevågenhed i CSCW er IT artefakter.
Der er artefakter, der findes igennem IT. Dette skyldes selvfølgelig feltets fokus på
computerunderstøttelse. Med IT artefakter er der både nye muligheder og visse begrænsninger i
forhold til andre artefakter. ”[Muligheden for brug af IT artefakter] opens up new prospects for
moving the boundary of allocation of functionality between human and artifact with respect to
articulation work so that much of the drudgery of articulation work (boring operations that have so
far relied on human effort and vigilance) can be delegated to the artifact, but also, and more
importantly, so that cooperative ensembles can articulate their distributed activities more effectively
and with a higher degree of flexibility and so that they can tackle an even higher degree of
complexity in the articulation of their distributed activities !”149. En række nye aspekter dukker op
når man ser på artefakter der findes i kraft af/igennem/i computere. De kan f.eks. ofte håndteres
hurtigere og distribueret manipulation muliggøres. På den anden side er det vigtig at være
opmærksom på at kun dele af de protokoller, der kan høre til et normalt artefakt vil kunne
implementeres i et computer artefakt. Visse dele af dem må eksistere udenfor systemet. ”[I]n the
construction of a computational coordination mechanism, the protocol is split into a computational
protocol and a residual non-computational or ’social’ protocol” 150
Schmidt har en yderligere pointe, der er af betydning i forbindelse med system design. ”To be made
to work, [the mechanisms of interaction] need to be managed, i.e. constructed, maintained,
developed, interpreted, applied, adapted, circumvented, modified, executed, represented, and
negotiated. This secondary level of articulation work is, of course, also performed cooperatively.”151
For at kunne understøtte det kooperative arbejde, er det nødvendigt, kooperativt at kunne artikulere
articulationsarbejdet. Det betyder, at det via systemerne, der understøtter samarbejdet, skal være
muligt at modificere de samme systemer.

Feltstudiers rolle i CSCW
I afsnittet ”Planer” blev Suchmans anvisninger til hvordan arbejdsstudier burde udføres diskuteret.
både Suchman og Button lagde vægt på at et meningsfyldt arbejdsstudie må gå til roden af arbejdet
og se på de konkrete mekanismer, der bruges til at skabe orden. I dette afsnit fremlægges Schmidts
syn på feltstudierne rolle i CSCW. Disse ligger tæt på hvad både Suchman og Button ser som
kernen i et studie af arbejde og teknologi.
Schmidt skriver i artiklen ”The critical role of workplace studies in CSCW”152 om hvorfor det er
vigtigt for CSCW feltet, at der udføres studier af arbejdssituationer. Argumentet tager udgangspunkt
i at der kan være to formål med et studie. Det ene er at udnytte studiet til at designe et konkret
system. Det andet er at anvende resultaterne fra studiet til generelt at bidrage til forståelsen af
kooperativt arbejde og dermed på et overordnet niveau bidrage til forbedringen af CSCW systemer.
”In order to develop computer-based technologies which can enhance the ability of actors to
accomplish their cooperative endeavors we cannot take their orderliness of cooperative work for
granted. On the contrary, we need to go beyond the common-sense notions of everyday working
life. We need to understand how orderliness is accomplished in cooperative endeavors; we need to
uncover the practices through which the myriad distributed and yet interdependent activities are
meshed, aligned, integrated, because it is the very practices through which such orderliness is
accomplished that mu st be supported. The primary role of workplace studies in CSCW is thus to
149
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dismantle the common-sense conceptions of cooperative work, take them apart, unpack and disclose
the hidden practices of articulation work, and thus give access - analytically and conceptually - to
the intricate ways and means of the production of social order in cooperative activities.”153
Denne udforskning af det kooperative arbejde behøver ikke at resultere i umiddelbare resultater for
at være af betydning. Faktisk mener Schmidt at de mest indflydelsesrige studier har været af mere
generel karakter. ”[T]hose workplace studies that have had the strongest influence on CSCW
research have been studies which did not aim at arriving at specific design recommendations for
specific systems but instead tried to uncover, in minute detail, the ways in which social order is
produced in cooperative work settings, whatever the design implication of the findings might be.”154
Schmidt retter et par bemærkninger mod en kritik af feltstudier indenfor CSCW. Kritikken går på at
feltstudierne ikke i særlig grad bidrager til brugbare design. Schmidt argumenterer for at dette dels
skyldes at teknologien langt fra er parat til at møde de krav som kooperativt arbejde stiller til den og
dels at det heller ikke er det egentlige mål med feltstudierne. CSCW stiler mod at lave en helt ny
type systemer hvor designfasen vil se fundamentalt anderledes ud end den gør idag. ”[I]f the radical
program in CSCW proves realistic...the conventional notion of the product life cycle as constituted
by distinct stages defined by the involvement of different professionals - ‘requirement analysis’,
’design’, ’use’, ’evaluation’, ’maintenance’, and ‘redesign’ etc. - will not be adequate for the design
of CSCW systems.” 155
Konkluderende er feltstudiernes rolle p.t. at bidrage til den generelle forståelse af kooperativt
arbejde. Det er ikke nu og vil måske aldrig blive feltstudierne opgave at bidrage til konkrete design
anvisninger. ”[T]he role of workplace studies in CSCW is crucial and critical: to dismantle
prevalent common-sense notions of cooperative work by uncovering how orderly cooperative work
is routinely and inconspicuously accomplished. On the other hand, there does not seem to be much
room for workplace studies - e.g., ethnographies - in the design of specific CSCW systems, in part
because the technology is not mature yet and requirements analysis therefore as yet is a problematic
undertaking, and in part because CSCW represents a radical technology in which requirements
analysis may eventually turn out to be gratuitous anyway.”156

Teknologien
Teknologien, der ligger bag CSCW, omfatter stort set alt indenfor telekommunikation og
informationsteknologi. Systemdesign, grænsefladedesign, multimedia, databaser, distribuerede
systemer, sikkerhed, netværk. I princippet er enhver type understøttelse af articulation work af
interesse for CSCW. Det betyder at alt lige fra et system til salg af biografbilletter til intranet og
telekonferencer er eksempler på systemer der er af interesse for CSCW. Heterogeniteten af CSCW
anvendelser giver et ligeså heterogent billede, af de understøttende teknologier. Målet med afsnittet
er dels at give eksempler på den tekniske side af området og dels at præsentere problemområder og
udfordringer for arbejdet med teknologisiden.
Der findes flere måder at opdele CSCW applikationerne på. Parametre som gruppestørrelse,
båndbredde, multimedieanvendelse, hvilke grader af aktiv/passiv interaktion der understøttes,
styring/fleksibilitet, distribution i tid og sted er alle anvendte til at skabe overblik over feltet.
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En ofte anvendt klassificering er efter distribution i tid og rum157.

Samme tid
Samme sted

Tidsligt distribueret
Samme Sted

Samme tid
Geografisk distribueret

Tidsligt distribueret
Geografisk distribueret

Typer af systemer hvor samarbejdet finder sted på samme tid og samme sted kan være
decisionsupport systemer i et mødelokale. Tidsligt og geografisk distribuerede systemer kan være
en newsgroup på internettet. Herunder ses en opdeling af en række udbredte CSCW/Groupware
systemer udfra distribution i tid og sted.

•
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•
•
•

Teleconferencing
Videoconferencing
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Figur 18: Klassificering af groupware udfra distribuering i tid og sted, Kilde: Havn, 1998.
Ofte anvendte CSCW systemer er mail, intranet, chat, videoconferencer der alle er baseret på
verbal/skriftlig kommunikation. Workflow systemer eller delte informationsrum 158 giver mulighed
for mindre verbaliseret koordination. Større systemer der er integrerede i virksomhedens systemer
som f.eks. SAP eller Barn og forskellige EDI implementeringer giver mulighed for en høj grad af
automatiseret interaktion/koordinering, både internt i og mellem organisationer. Der findes også en
del egenudviklede systemer. F.eks. har Odense Stålskibsværft opbygget deres eget system til design
og produktion af skibe. Her ligger en objektorienteret produkt model til grund for et system hvor
alle fra kunde til svejsere kan koordinere deres arbejde i forhold til en delt virtuel konstruktion.159
En anden klassificering kommer fra Thomas Schäl. Han klassificerer systemerne efter om
teknologien primært understøtter koordinering (co-ordination), fælles arbejde (collaboration) eller
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fælles beslutningstagning (co-desicion)160. Herunder findes en lignende opdeling af en række
teknologier efter om de primært understøtter kommunikation, co-ordination eller co-operation.
Netop denne mulighed for opdeling af systemerne og den underliggende teknologi er et af
problemerne for CSCW. I det følgende af snit, diskuteres nogen af de problemer systemdesignere
møder med dagens teknologi.
Communication
support
Communication
Video
conferencing

Shared Information
Spaces

Workflow
management

e-mail

Specific
databases

Bulletin
board
systems
Distributed
hypertext systems

Workflow
management
systems

Workgroup
computing
Group
editors

Decision and
Planning
meeting support
systems
systems

Co-ordination
support

Co-operation
support

Figur 19: Klassificering af CSCW/groupware udfra communication, co -ordination og cooperation, Kilde: Havn, 1998.

Krav og p roblemer
Integrationen er afgørende for anvendeligheden af systemerne. Som tidligere diskuteret skal en
bruger kunne bruge det samme overordnede værktøj til individuelt arbejde, som til arbejde i de store
og små grupper, han er indgår i. Ikke sådan forstået, at der skal bruges video conferencing for at
bestille en pakke kuglepenne fra lageret, men der skal være mulighed for glidende overgange og
konsistent arbejdsmiljø i arbejdssituationen. Det giver de nuværende løsninger ikke mulighed for.
”[Current platforms] are deficient for CSCW purposes in that they do not adequately support the
seamless interweaving of individual and cooperative activities; a vast repertoire of alternative
modes of interaction; the fluent and dynamic meshing of the available repertoire of modes of
interaction; or the deeply material situatedness of articulation work, i.e. the fact that cooperative
work is inextricably articulated with reference to the state of the field of work.”161. Andre problemer
opstår når systemernes mulighed for overføring og opdatering af data ikke kan følge med brugernes
krav. De tekniske problemer opstår på mange områder. Krav om samtidighed, hurtig respons,
sikkerhed, brug af flere platforme og standarder stiller store (og p.t. umødelige) krav til
teknikken162.
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Indenfor felter som distribuerede systemer, netværksprotokoller og hardware, multimedia
protokoller arbejder man med at udvikle systemer, der dels kan overføre de ønskede oplysninger og
dels kan give en grænseflade der gør systemerne anvendelige.
Det er nødvendigt med integrerede fleksible systemer, der kan give de nødvendige mangfoldige
interaktionsmuligheder med system og brugere. Men også selve menneske maskine dialogen har
mødt nye udfordringer med systemer der skal understøtte samarbejde. Der er stor forskel på at
designe systemer hvor et menneske skal kunne benytte en maskine og systemer hvor flere individer
skal interagere gennem maskiner. Der forskes i multimedier og i hvordan man nemt og effektivt kan
læse og skrive mening ind i computer artefaktet.
Figur 20 er en liste over vigtige CSCW funktioner og eksempler på de forskningsområder, hvor
man arbejder for at forbedre den nuværende teknologi. Listen er ikke udtømmende eller prioriteret.
Funktion
Samtidighed
Fælles interface til forskellige applikationer
Taskunderstøttelse
Visualisering
bruger til bruger
Visualisering
system til bruger
Kommunikation/samtale
Forskellige platforme
Forskellige formater/protokoller
Sikkerhed

Forskningsområder
Distribuerede systemer, båndbredde
Standardiserings samarbejde
Ekspertsystemer
Multimedie, grænseflade design
Multimedie, grænseflade design
Båndbredde, multimedie,
grænseflade design
Standardisering samarbejde
Standardiserings samarbejde
Netværkssikkerhed

Figur 20: CSCW applikationer stiller nye krav til teknologien.
Som nævnt tidligere er der lang vej mod systemer der muliggør den glidende, fleksible overgang
mellem et væld af interaktionsformer som CSCW peger på. Endnu mangler man viden om hvordan
mekanismerne bedst kan implementers. Det er dog sikkert at udviklingen mod hurtigere, mere
stabile systemer, kombineret med udvikling af bedre multimediekommunikationsformer og bedre
forståelse for grænseflader i flerbrugersystemer vil være med til at bane vejen for systemer der langt
bedre end ny vil kunne bruges til at understøtte samarbejde. Udviklingen af teknik og teori går hånd
i hånd. Teknikken vil give inspiration til og mulighed for afprøvning af nye idéer. Studierne af
arbejdet vil stille nye krav til teknikken og pege på udviklingsveje.

Empiri
Der er i rapporten argumenteret for, at der er et behov for mere viden om hvordan mennesker
arbejder sammen og hvordan teknologi indgår i samarbejde. Det vigtigste mål med dette projekt er,
at udbygge det materiale, der findes på området. I dette afsnit beskrives den metode, der er brugt til
at indhente viden og de overvejelser, der ligger bag valget af netop denne metode. Teorien om
kvalitative og kvantitative undersøgelser, deltagende observation, interview teknik og validitet, der
har dannet baggrund for undersøgelsen, præsenteres.
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Indledende overvejelser
Udgangspunktet for valget af metode var 1) feltets/domænets beskaffenhed og 2) mine erfaringer
med de typer af undersøgelser, der findes på området.
En central antagelse for dette arbejde er som diskuteret i afsnittet om feltstudiers rolle for CSCW, at
der på det grundlæggende niveau mangler forståelse/viden/fornuftige modeller af/for hvordan
samarbejde folder sig ud i det moderne samfund (og for den sags skyld også i andre omgivelser).
Dette bestemmer, som det vil fremgå senere i dette kapitel, i høj grad undersøgelsens form til at
være en kvalitativ undersøgelse. Valget af problemfelt, der af praktiske årsager nødvendigvis faldt
tidligt i processen, opsætter rammer for, hvordan undersøgelsen kan finde sted.
Med en uddannelsesmæssig baggrund i informationsteknologi og teknologivurdering er der langt til
de metoder, der bruges til kvalitative undersøgelser. En personlig interesse i filosofi og mange års
erfaring med interviews i forbindelse med arbejde på en lokalradio, har lettet indlæringen af
metoderne, men den erfaring, der er meget vigtig, for at kunne et hvilket som helst håndværk godt,
har det naturligvis ikke været mulig at opnå. Eller snarere, den er blevet væsentligt forbedret under
projektforløbet.
Baggrunden for de empiriske undersøgelsesmetoder, der bruges, er hovedsageligt et enkelt værk af
H. Russel Bernard, ”Research Methods in Anthropology”163. Bogen beskriver de metoder, der
indgår i antropologisk arbejde og giver gode råd til, hvordan man rent praktisk udfører et
observerende feltarbejde. Bogen er valgt, fordi den dækker bredt og har en stor troværdighed164.
Som et supplement er der brugt en samling af bidrag fra en række svenske universitetsforskere om
kvalitative studier, samlet i bogen ”Kvalitative studier i teori och praktik” af Per-Gunnar Svensson
& Bengt Starrin (red.)165.
Det er disse to kilder, der ligger til grund for præsentationen af metoderne i det følgende. Hvis
fremstillingen forekommer unødigt detaljeret er forklaringen, at data ikke er mere præcise end den
metode, der er anvendt for datatilvejebringelsen. I visse studier vil metoden være velkendt og at
beskrive ved henvisning til normal praksis eller en bestemt metode. Det er ikke muligt her. Dels
fordi metoden ligger fjernt fra det miljø denne opgaver udspringer i og fjernt fra den typiske læser.
Dels fordi der generelt ikke er den samme tiltro til objektivitet i undersøgelser indenfor disse
metoder. Det er altså nødvendigt at redegøre udførligt for den anvendte metode, hvis resultatet af
undersøgelsen skal have nogen værdi.
Det er ikke ligetil at anvende antropologiske/etnografiske undersøgelsesmetoder, specielt ikke hvis
man ikke er uddannet og trænet i det. Diana E. Forsythe beskriver i sin tekst ””It’s just a Matter of
Common Sense”: Ethnography as Invisible Work”166 seks almindeligt forekommende fejlopfattelser
hos ikke antropologer/ikke socialvidenskabsuddannede, der forsøger at udføre etnografiske
undersøgelser. Hendes erfaringer, omhandler folk der netop ikke er uddannede antropologer, og
laver antropologiske undersøgelser af miljøer med en høj grad af teknologisk indhold. Forsythe’s
advarsel bliver præsenteret efter metodeafsnittene for at gøre læsningen lettere.

163

Bernard, 1995
Troværdigheden vurderes som høj, idet den anvendes som lærebog ved sociologistudiet ved Århus universitet
165
Svensson, 1996
166
Forsythe, 1999
164

________________________________________________________________________________
Side 56

CSCW i organisationer - Et feltstudie af et workflow
Forprojekt, CTI, 1999
________________________________________________________________________________

Kvalitativ undersøgelse/analyse
En tidlig erkendelse var at undersøgelsen måtte være kvalitativ i modsætning til kvantitativ.
Kvantitative analyser har som mål at kvantificere, altså sætte tal på, den måde som tingene er på.
F.eks. hvor mange procent af bilisterne en fredag eftermiddag der overskrider hastighedsgrænserne.
Målet med en kvalitativ analyse er derimod at finde ud af hvordan tingene er/at opnå en forståelse
af området.
Det giver ingen mening at lave en kvantitativ analyse på et området, hvor man ikke har nogen
forståelse/model af hvordan tingene hænger sammen. Der skal en forståelse til, før man kan
begynde at forsøge at underbygge teorier med statistiske undersøgelser. Målet med de kvalitative
undersøgelser er netop at nå frem til en forståelse af det område, man undersøger. ”[T]heorie s are
qualitative. Ideas about cause and effect are based on insight, are derived from either qualitative or
quantitative observations, and are initially expressed in words. Testing causal statements - finding
out how much they explain rather than whether they seem to be plausible explanations - requires
quantitative observations. But theory construction - explanation itself - is the quintessential
qualitative act.”167

Kvalitative og kvantitative data
Der er forskel på kvalitative/kvantitative analyser og kvalitative/kvantitative data. Der kan sagtens
indgå kvantitative data i en kvalitativ undersøgelse. Forskellen ligger i den måde data anvendes på.
Kvantitative data er data der kvantificerer, sætter numre/tal på et eller andet. Det kan f.eks. være en
måling af antallet af telefonsamtaler et individ fører om dagen, hvor mange procent af disse der
varer over 3 minutter eller hvor mange procent af de ansatte i en virksomhed, der i en
spørgeskemaundersøgelse vurderer at arbejdsmiljøet er tilfredsstillende.
Modsat de kvantitative data kvantificerer kvalitative data ikke. De kvalitative data ligger ofte til
grund for kvalitativ data indsamling. De kvalitative data kan fortælle, at en ansat har forskellige
typer af telefonsamtaler, der hver har en type karakteristika. Udfra denne erfaring kan der så (hvis
det vil styrke undersøgelsen) indsamles kvantitative data f.eks. gennemsnitlig varighed på typerne
eller den procentdel, der ligger om formiddagen.
Kvalitative og kvantitative data vil ofte samvirke og lede frem til en bedre og velunderbygget
forståelse. ”Qualitative and quantitative inform each other and produce insight and understanding in
ways that can not be duplicated by either approach alone.”168
Det er vigtigt at indsamle de rigtige data og i den rigtige form. Bernard anbefaler at man laver sin
dataindsamling så finkornet som muligt. Jo flere detaljer og jo mere nuanceret desto bedre. ”No
matter what you are studying, always collect data on the lowest level unit of analysis possible.
Collect data about individuals, for example, rather than about households...[Y]ou can always
package your data about individuals into data about households during analysis...You can always
aggregate data collected on individuals, but you can never disaggregate data collected on
groups.”169
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Deltagende observation
En bestemt måde at lave dataopsamling på er den deltagende observation (participant observation).
Bernard sætter den deltagende observation overfor observerende deltagelse (observing
participation). Hermed lægger han vægt på at der primært er tale om observation. Herudover
deltager man så i aktiviteterne i det omfang, man er i stand til det. Den observerende deltagelse
finder sted, hvor man deltager fuldt ud i aktiviteterne og derudover så observerer og reflekterer.
Det centrale er, at undersøgeren skal komme så tæt ind på livet af folk, at det er muligt at se adfærd,
der i minimal grad er påvirket af undersøgelsen. ”[Participant observation] involves getting close to
people and making them feel comfortable enough with your presence so that you can observe and
record information about their lives.”170 Men der vil altid være en forskel på undersøgeren og feltet
i den deltagende observation. ”Participant observation means that you try to experience the life of
your informant to the extent possible; it doesn’t mean that you try to melt into the background and
become a fully accepted member of a culture other than your own...Be honest with people, and keep
your note pad out as much of the time as possible.”171
Målet med den deltagende observation er at opsamle data. Den undersøgeren bliver så at sige til
måleinstrumentet. Med den deltagende observation er det muligt at opsamle data, der er langt mere
nuancerede og af en helt anden kvalitet, end det er muligt med andre metoder. Bernard har fem
grunde til at anvende deltagende observation som metode. Den tilgængelige data, reactivity, bedre
spørgsmål, forståelse og endeligt at visse typer undersøgelser kun kan lave som deltagende
observation.
Tilgængelig data
Undersøgeren får tilgang til data, der ellers ville være utilgængelig. En komplet fremmed ville ikke
kunne få adgang til de oplysninger, som en person, der er set som havende en rolle i fællesskabet,
vil.
Reactivity
Folk vil selvfølgelig reagere på at de bliver iagttaget. En fordel ved den deltagende observation er at
man minimerer de problemer, som dette afstedkommer. Man forsøger så at sige at lade
måleinstrumentet påvirke objektet, man måler på, så lidt som muligt. ”As you become less and less
of a curiosity, people take less and less interest in your comings and goings. They go about their
business and let you do such bizarre things as conduct interviews, administer questionnaires, and
even walk around with a stopwatch, clipboard, and camera. Lower reactivity means higher validity
of data.”172
Bedre spørgsmål
Ved at komme tæt på feltet får man mulighed for at stille de rigtige spørgsmål. Uden et tæt
kendskab til feltet er der en stor chance for at komme til at stille ”dumme spørgsmål” i interviews
og spørgeskemaer. Spørgsmål der på den ene eller anden måde ikke giver mening eller rummer
fejlagtige baggrundsslutninger.
Forståelse
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Deltagende observation giver bedre mulighed end nogen anden undersøgelsestype, for en forståelse
af de data der er indsamlet. ”..[P]articipant observation gives you an intuitive understanding of
what’s going on in a culture and allows you to speak with confidence about the meaning of data...It
extends both the internal and the external validity of what you learn from interviewing and
watching people. In short, participant observation helps you understand the meaning of your
observations.”173
Den sidste af Bernard begrundelser for at anvende deltagende observation er, at der er typer af
undersøgelser, der simpelthen ikke kan laves på andre måder end en deltagende observation. Han
nævner som eksempel en undersøgelse af en domstol. F.eks. en undersøgelse af hvorvidt andre
faktorer end en forbrydelses alvor påvirker dommen. Man kunne f.eks. teste, om der var en
sammenhæng mellem tiltaltes påklædning eller talemåde og dommen. Denne undersøgelse kan i sin
natur kun laves som en deltagende observation.
Det er muligt at benytte mange forskellige dataopsamlingsmetoder i et feltarbejde der bygger på
deltagende observation. Der er ikke noget problem i at anvende interviews, samtaler,
spørgeskemaer m.m. Forskellen på data og undersøgelsestype er allerede diskuteret i afsnittene om
kvalitative og kvantitative data og om kvalitative og kvantitative undersøgelser. Hovedvægten vil
dog ligge på observationen.
Et feltstudie kan tage fra få dage til flere år. Der er forskel på det potentielle udbytte. Visse ting kan
simpelthen først ses, efter at man har indgået i et fællesskab i en længere periode. Bernard henviser
til to specifikke undersøgelser, hvor man har set på forskelle på resultater fra undersøgelser af
kortere og længere (i den ene skelnes ved ét år) tids varighed. Mere følsomme sociale data kom
mest frem i de undersøgelser, der varede længst.
Indenfor rammerne af dette projekt har der været en naturlig begrænsning på længden af
feltstudierne. Der skulle være tid til både dataindsamling og databehandling/rapportering indenfor
den tidsramme, der var fastsat for projektet. De konkrete valg vil blive diskuteret i kapitlet ”Det
empiriske arbejde” i del II af rapporten. Her skal det blot understreges, at der ofte vil være vigtige
aspekter af det undersøgte, der ikke vil komme frem i undersøgelser af kortere varighed. Og her
tales der altså om hele og halve år.
Bernard har en lang række glimrende anvisninger på, hvordan man konkret udfører en deltagende
observation. Lige fra hvordan man kan vinde tillid til hvordan man tager noter, fører dagbog og
koder og analyserer data. Jeg har valgt ikke at referere metoderne her (af hensyn til en allerede
omfattende rapport), men de har været af stor betydning for resultatet af min undersøgelse. Dog skal
nævnes noteteknikken, der som udgangspunkt har: skriv alting ned, med det samme. Det betyder at
undersøgeren altid bør have en blok på sig. Uformelle samtaler, pludselige indskydelser er ligeså
vigtige som de ting, der er umiddelbart synes knyttet til kernen i feltstudiet. Som Bernard skriver
”Remember: If you don’t write it down, its gone.”174
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Validitet

På validitetsområdet finder vi en afgørende forskel på kvalitative og kvantitative studier. Det
diskuteres faktisk, hvorvidt det overhovedet har mening at tale om validitet eller om det skal betyde
noget helt andet indenfor kvalitative undersøgelser.176 Et udgangspunkt for diskussionen vil være en
præsentation af reliabilitets og validitets begreberne.
Reliabilitet (Reliabillity) angiver om man kan stole på de data, der er kommet frem i undersøgelsen.
En typisk test vil være om en tilsvarende undersøgelse vil give det samme resultat. Eller om
undersøgelsen vil kunne udføres igen. Dette er ikke det samme som validitet. Men reliabilitet må
være en forudsætning for validitet.177
Validitet (Validity) derimod handler om hvorvidt man har målt det man ville og om hvorvidt det
man har uddraget fra data er fornuftigt/rigtigt. Man kan således have lavet nøjagtige målinger men
brugt dem på en måde, så undersøgelsens resultat bliver helt hen i skoven.178
Validitet og reliabilitet forsøges sikret på flere måder. Her præsenteres triangulering, check med
feltet og check med eksterne, check med andre undersøgelser.
Triangulering
Ved triangulering måler man det samme på flere forskellige måder. En forskel i resultaterne vil
pege på eventuelle problemer. Forskellen i målingerne vil typisk ligge indenfor tre områder:
forskellige målepunkter (f.eks. at studere en anden person), forskellige målere (man ser om to
interviewere/observatører kommer frem til de samme data), flere teoretiske tilgange (man anvender
forskellige teoretiske metoder til dataoptagelsen)
Check med feltet
En indlysende måde at checke sine data på er at diskutere dem, med de mennesker man har studeret.
Hvis de ikke kan genkende de ting man er kommet frem til, har man formentligt et problem. Det er
også en oplagt mulighed for at få yderligere input til undersøgelsen. Her kommer vi tæt på
diskussionen mellem SCOT og Button i kapitlet om teknologiforståelse. Button vil mene at enhver
generalisering eller abstraktion som de studerede ikke ser vil være at fjerne sig fra teknologien og
arbejdet. Heroverfor er idéen om, at det i nogen tilfælde vil være nødvendigt at føre erfaringerne op
på et højere og mere generelt niveau, hvor tolkningerne ikke vil være umiddelbart tilgængelige for
alle. I dette projekt er det valgt at tilstræbe en fælles forståelse mellem analytikeren og de
observerede, men ikke at forkaste enhver tanke, der ikke umiddelbart kan genkendes fra de
studerede. Som diskuteret i afsnittene om usynligt arbejde, planer og viden så vil der være mønstre
og dele af arbejdet der kan være skjult for dem der udfører det.
Check med eksterne
Den sidste måde at teste data på er at vende dem med folk, der ikke har noget med undersøgelsen at
gøre. Man kan blive blind overfor ting, når man har dem for tæt på. Efter et stykke tid vil den
forståelse, der er fremherskende på området også trænge sig ind i undersøgeren. Det er således
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givtigt at diskutere sine data og konklusioner, med personer der er inde i undersøgelsesmetoderne,
men ikke arbejder med det samme specifikke område.
Check med andre undersøgelser
Indenfor kvantitative undersøgelser har man ofte standarder at holde sine data op mod. Man kan
f.eks. kalibrere en vægt efter vedtagne ”sande målemetoder” og vægtlodder. På nogen områder er
konsensus om tilsvarende sandheder indenfor kvalitative studier. Det betyder selvfølgelig ikke, at
der ikke kan pilles ved dem, men det kræver ekstra kraftige argumenter. Så hvis ens resultater går
imod, hvad man ellers er nået frem til indenfor området, så bør man nok gå tættere på og se om
resultaterne virkelig kan bære et angreb på, hvad man tidligere tog, som et godt bud på hvordan
tingene hænger sammen.
Alle disse metoder har som mål at sikre validiteten, men det er umuligt at bevise validiteten. Man
kan simpelthen ikke være 100% sikker på, at resultatet ikke er misvisende. Der er således metoder
til at gøre det mere sandsynligt at resultatet er fornuftigt, men der kan aldrig være tale om at bevise
rigtigheden. ”..[V]alidity is never demonstrated, only made more likely. We are never dead sure of
anything in science. We try to get closer and closer to the truth by better and better measurement.
All of science relies on constructs, the existence of which must ultimately be demonstrated by their
effects.”179 Dette leder frem til at det i sidste ende er modtagerne af de budskaberne fra
undersøgelsen, der skal vælge om de kan acceptere de fund, der er gjort. ”Ultimately, the validity of
a concept depends on two things: the utility of the device that measures it and the collective
judgment of the scientific community that a construct and its measure are valid... Valid
measurement makes valid data, but validity itself depends on the collective opinion of
researchers.”180

Analysen
Analysen i den kvalitative undersøgelse er en søgen efter mønstre, fremsætning af hypoteser og test
af hypoteser. Målet er ikke en endelig færdig teori, men en stadig bedre forståelse af et område. Det
vigtigste redskab her er en stadig åbenhed og reflektering over erfaringerne fra feltet, der kan give
nye idéer til, hvordan tingene kan hænge sammen.
Et vigtigt værktøj her er kodning af data. Notematerialet bør udstyres med markeringer så stykker,
der er knyttet til samme emne hurtigt kan findes og sammenlignes. På den måde bliver test af idéer
lettere/mulig og arbejdet med at få nye idéer bliver også hjulpet kraftigt.
Schmidt skriver om analysen af arbejde. I analysen går man fra at tage enkelt
iagttagelser/situationer og indskrive dem i et mønster, generalisere dem. Herefter forsøges at
konkretisere disse abstrakte generaliseringer ved at klassificere og beskrive de generelle mønstre
man har set udfra sine enkelt iagttagelser. ”Arbejdsanalysen er en erkendelsesproces.
Hovedbevægelsesretningen for arbejdsanalysen er derfor bevægelsen fra fremtoning til mening,
dvs. Fra det konkrete til det abstrakt-almene og derfra igen til det konkret-almene.”181
Bernard har to kraftfulde måder at præsentere kvalitative data på. Den ene er citater og den anden er
tegninger af sammenhænge og tabeller. Om citaterne hedder det ”Qualitative data analysis depends
179
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heavily on the presentation of selected anecdotes and comments from informants - quotes that lead
the reader to understand quickly what it took you months or years to figure out.”182 Ved disse citater
er det vigtigt at undgå to ting. Den første er overteoretisering. Man skal ikke forsøge at undgå at
fremlægge sammenhænge, der kan synes simple/banale. Den anden er at man ikke må forsøge at
undgå at teoretisere overhovedet. ”Data do not speak for themselves. You have to develop your
ideas (your analysis) about what’s going on, state those ideas clearly, and illustrate them with
selected quotes from your informants.”183 Tabeller og grafer er altid kraftfulde værktøjer til at give
overblik og indtryk af sammenhænge.

Etnografi er ikke så ligetil
I dette afsnit præsenteres Diana E. Forsythes problematisering af antropologiske undersøgelser
udført af folk, der ikke er uddannede antropologer. Udgangspunktet er en udbredt opfattelse af, at
en antropologs arbejde i det store hele er teoriløst og alene byggende på almindelig viden (common
sense). Forsythe viser at antropologien på tre vigtige punkter adskiller sig fra en common sense
reflekteren over feltet. Dataindsamling og databehandling er baseret på teoretiske metoder. Hertil
kommer en speciel kontekst, hvori metoderne og undersøgelserne er placeret. ”[A]nthropologists
apply these methods in the context of a distinctive philosophical stance. Based in social science
theory and intended to help researchers to take as little as possible for granted, this ethnographic
stance promotes the conceptual distance necessary for systematic comparison of multiple
perspectives on events and processes.”184 Undersøgerens rolle som måleinstrument blev nævnt
tidligere. Forsythe kalder den sociologiske uddannelse for en kalibrering af måleinstrumentet.
Denne fejlagtige idé om antropologiske undersøgelser kommer til udtryk i en række misforståelser.
Forsythe nævner seks af dem og tilbageviser dem. De præsenteres her idet de 1) har været et input
til den metode der er brugt i projektets feltstudier og 2) i sig selv siger noget vigtigt om antropologi
og om den type undersøgelser som hele projektet bygger på. Misforståelserne er angivet med
kursiv, derefter følger Forsythes tilbagevisning.
Enhver kan udføre etnografi. Dette udfra betragtningen om, at det bare er at bruge common sense.
”Actually, Ethnography runs counter to common sense, since it requires one to identify and
problematize things that insiders take for granted (and thus tend to overlook). It takes a good deal of
training and experience to learn to do this.”185
Det er en fordel at være insider (lave studiet i sine vante omgivelser). ”In fact, ethnography usually
works best when conducted by an outsider with considerable inside experience. The reason is that
the ethnographer’s job is not to replicate the insiders’ perspective but rather to elicit and analyze it
through systematic comparison between inside and outside views of particular events and
processes.”186
Der er ingen systematisk metode i antropologi. Der er i høj grad metode i antropologien. Ovenfor er
nævnt såvel teoretiske metoder for dataindsamling og analyse, som den socialvidenskabelige
kontekst.
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Feltarbejde er bare at snakke med folk. Forsythe sammenligner dette med at sige at systemdesign
bare er at taste på computeren. Det vigtige er refleksionen over, hvad der bliver sagt. Antropologen
virker ikke som en båndoptager, der bare rapporterer, hvad han har hørt. Analysen af det man hører
er vitalt.
Man kan bare spørge folk for at finde ud af hvad de gør. Der er ofte forskel på hvad folk gør og det
man ville få at vide de gjorde, hvis de skulle fortælle det. Ikke (nødvendigvis) fordi folk ændrer på
det med vilje, men fordi man ikke har en reflekteret og konsistent beskrivelse, af hvad man
foretager sig, klar. Suchmans diskussion af planer og vidensdiskussionen i rapporten viser at det
faktisk sjældent er tilfældet. Det er nødvendigt at se hvad folk foretager sig for at finde ud af, hvad
der foregår. Forsythe bruger selv et eksempel på en del af arbejde, der bliver usynlig/slettes
(deletion). Det drejer sig om systemdesignere, der simpelthen udelod hele den del af deres arbejde,
der vedrørte undervisning, planlægning, diskussioner ved møder, email, systembackup. Det blev
ikke betragtet som ”rigtigt arbejde” og blev ikke taget med, når folk fortalte om deres arbejde. Også
et dynamisk aspekt taler for nødvendigheden af observationer. Handlingsmønstre ændrer sig
desuden i tiden så en enkelt forklaring af hvad man gør, er ikke nok, til at få et reelt billede.
Der eksisterer adfærdsmæssige og organisatoriske mønstre derude i verden. (Behavioral and
organizational patterns exist ”out there” in the world187) Opfattelsen går på at de mønstre
undersøgelsen skal afdække er umiddelbart synlige. Man kunne stille et videokamera op og det ville
kunne vise mønstrene. Det er ikke tilfældet. Forsythe bruger billedet at ligeså lidt som et billede af
en medicinsk patient vil kunne give diagnosen ligeså lidt vil en videooptagelse i sig selv afsløre de
mønstre man leder efter. ”[T]he expertise is in the mind and the technique of the analyst, not in the
recording itself.”188
Forsythe slutter af med en rammende beskrivelse af målet med etnografisk arbejde. ”Uncovering
tacit orthodoxies is precisely what ethnography is supposed to do. In other words, not only is
ethnography not ”just a matter of common sense,” part of its purpose is to identify our common
sense - and to help us to asses it” 189
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Del II
I del II beskrives det empiriske arbejde. Resultaterne kommer dels i form af en række analyserede
fortællinger fra området og dels i en sammenholdning af feltstudiet og en BPR undersøgelse, der er
foretaget på det samme område.

”Undskyld intet, udvisk intet, se og sig hvordan det virkelig er - men du bør se det, der kaster et ny
lys på kendsgerningerne.” - L. Wittgenstein, 1941, Kultur og værdi, Modtryk, 1998, s.52
”Grillparzer: Hvor let bevæger man sig ikke i det store og fjerne, men hvor vanskeligt får man fat i
det, der er enkelt og nært” - L. Wittgenstein, 1931, Kultur og værdi, Modtryk, 1998, s.26
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Det empiriske arbejde
Studiet er udført som et observerende feltstudie på en stor forsikringsvirksomhed i Danmark.
Studiet består af 3 dele; 2 deltagende observationer af 3 ugers varighed hver og en indledende del
med studie af litteratur og samtaler med ansatte.
Målet med studiet var at opnå indsigt i, hvordan et konkret samarbejde udfolder sig, med henblik på
at kunne anvende denne indsigt til at komme tættere på en forståelse af samarbejde og
kommunikation generelt og dermed styrke teoriapparatet omkring CSCW.
De betragtninger, der ligger til grund for studiet, er beskrevet ovenfor. Herunder beskrives det
konkrete forløb af studiet.
Tegningen herunder (21) viser processen fra observation til konklusion. Udgangspunktet var en
forståelse af det kooperative arbejde (udråbstegnet til venstre og forstørrelsesglassene). Denne idé lå
som baggrund for arbejdet i alle faserne. Arbejdet foregik som en observation, hvor der løbende
gjordes noter (= kvalitative data). På et på forhånd fastsat tidspunkt stoppedes observationerne og
data fra observationen blev analyseret.190
Proces fra observation til konklusion

?

!

Konklusion
STOP

?

!

Analyse
Idéer
Test af idéer
Fortolkning

STOP

Kvalitative
data

!

Observation

Figur 21: Processen fra observation til konklusion.
Analysen af data stoppede på et tidspunkt, hvor der synes at være kommet stabile resultater og hvor
tidsrammen for projektet gjorde det nødvendigt. Konklusionen er således delvist en lukning, men i
højere grad et udgangspunkt for videre analyse af data.
190

Undervejs i observationerne har der selvfølgelig løbende fundet en analyse sted. Idéer er opstået og er blevet testet
mod det man kunne observere. På samme måde er idéer blevet drøftet med feltet efter at observationerne egentligt var
afsluttet.
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Feltstudiets form var i høj grad bestemt af virksomheden, hvori studiet skulle finde sted. Valget af
virksomhed skete dels p.g.a. af en god kontakt til virksomheden og dels p.g.a. af at denne specifikke
virksomhed bød på rige muligheder for at undersøge distribueret computerstøttet samarbejde.
Forsikringsvirksomheder har meget travlt i foråret, fordi det er her de årlige opgørelser finder sted.
Det var derfor ikke muligt at gå igang før i sommermånederne. Dette satte en naturlig grænse for
varigheden af observationerne i kraft af projektets deadline. Det blev vurderes (udfra min egen løse
idé og erfaring fra min vejleder) at tre uger til et enkelt feltstudie ville være kort tid, men ikke for
kort til, at der kunne komme brugbare resultater. Set i bakspejlet virker det særdeles rimeligt. Den
sidste uge har i begge feltstudier givet nogen af de vigtigste resultater og har samtidigt været der,
hvor man har følt sig mindre forvirret og mere mættet.
Der blev valgt et fokuspunkt i arbejdet, faktisk allerede før der havde været mulighed for at se på
virksomheden. Det skyldtes, at man allerede i virksomheden var opmærksom på en problematisk
proces. Det drejede sig dels om en vigtig forretningsproces med betydelig økonomisk betydning og
dels om samarbejdet mellem to afdelinger delvist gennem et computersystem. Dette syntes som en
oplagt problemstilling for et CSCW studie og den har til fulde båret forventningerne. Det har gjort
undersøgelsen mindre tung at have et fast holdepunkt. Visse dele af arbejdet kunne dermed tillæges
mindre vægt.191 Dette fokus punkt i arbejdet var behandlingen af ”vinduer”. Dette vil blive
beskrevet senere i afsnittet ”Indledende undersøgelser”.
Data brugte kan inddeles i tre typer. Observationsnoter, interview noter og dokumenter. I appendiks
findes en liste over data. Kilder og Observationsnoter når hurtigt et skræmmende omfang og en
omhyggelig mærkning er nødvendigt for en fornuftig behandling. På de lidt over 6 ugers feltstudie
blev der skrevet over 800 siders observationsnoter og dertil skaffet mange tusind siders skriftligt
materiale om området.
Her følger resultaterne fra feltstudiet. Først fra den indledende undersøgelse. Derefter de to
observationer.

191

Naturligvis er det stadigt nødvendigt at være opmærksom på hvordan dele af arbejdet, der ikke er direkte knyttet til
den del der fokuseres på, påvirker og har betydning for det primære arbejde.
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Indledende undersøgelser
Et anerkendt princip indenfor antropologien er at studere andres erfaringer på området, før man selv
går igang med et feltstudie. Dermed undgår man, at genopfinde den dybe tallerken og det bliver
lettere, at falde til i miljøet. En fuldstændigt uvidende person vil ofte fremstå som dum eller
ubehjælpsom og dette vil kunne påvirke undersøgelsen negativt. Samtidigt er det klart, at man ikke
kan tage alt for gode varer. En sund portion skepsis og en indstilling, om at bruge eksisterende
materiale som et stærkt subjektivt indslag i studiet, er nødvendig.
Undersøgelsen af området startede således med et indledende litteraturstudie kombineret med
samtaler med mine kontakter i procesanalyse. Tilgangen var, at få fingrene i alt hvad der berørte
området og derfra vurdere, hvad der kunne bruges og hvad der blot blev skimmet og lagt tilbage i
bunken. Udgangspunktet var en brainstorming over potentielle kilder: statistik, eksterne
undersøgelser, artikler i pressen, organisationsdiagrammer, interne dokumenter, udtalte
firmapolitikker, interviews (interne, eksterne) og diskussion af indtryk med berørte. Målet var at få
et indtryk af organisationen. En liste over vigtige aspekter var: diagrammer for formel firmastruktur
(afdelinger, ledere, ansvarsfordeling), diagrammer for workflow, diagrammer for
informationsstruktur, diagrammer for det organisatoriske landskab (kunder, leverandører, partnere,
konkurrenter, regulering), en beskrivelse af visioner og ledelsesstrategier, en beskrivelse af
økonomisk miljø, en beskrivelse af aktørbilledet, en beskrivelse af teknologien og en beskrivelse af
virksomhedskulturen.
Dette afsnit rummer resultatet af denne indledende analyse. De overordnede rammer, som området
for feltstudiet indgår i, beskrives. Det drejer sig om forsikringsverdenen og virksomheden som
organisation og kultur. Der eksisterede allerede undersøgelser af problemer indenfor det specifikke
område udfra et klassisk organisationsteknisk perspektiv og der arbejdedes løbende med den slags
undersøgelser, samtidigt med dette projekt. Disse undersøgelser og deres resultater bliver diskuteret.
Afsnittet er opbygget i tre dele 1) en kildebeskrivelse, 2) en generel introduktion til
forsikringsbegrebet og 3) en introduktion til virksomheden. Virksomheden vil i det følgende blive
kaldt Dansk Forsikring. Det er ikke hemmeligt hvilken virksomhed studiet er udført på, men det er
ligegyldigt for undersøgelsens resultater og der er derfor ingen grund til at tage det med.

Kildebeskrivelse
Baggrunden for denne del af undersøgelsen er interne dokumenter og samtaler, samt eksterne
dokumenter. Det drejer sig om rapporter, samtaler med ansatte, håndbøger og interne medier
(personaleblade), avisartikler, lovskriftsamlinger, årsberetning og meget andet. Det skriftlige
materiale blev hovedsageligt fundet/valgt af ansatte i Dansk Forsikrings procesanalyser. Det har
dels betydet materiale, der går tæt på Dansk Forsikring og dels tingene helt naturligt i høj grad ses
gennem de briller, som de der sidder i procesanalyser. En uafhængig fremskaffelse af materialet
ville være stort set umulig, hvis en forundersøgelse af et rimeligt omfang skulle finde sted (det ville
tage meget lang tid og visse vigtige oplysninger ville slet ikke komme frem), så fordelene og
ulemperne forbundet med ikke selvstændigt at skaffe materialet var uundgåelige.

Samtaler
Som altid er uformel kommunikation essentiel for forståelse/fornuftig modeldannelse. Dels har
forkortelser, intern terminologi og henvisning til interne dokumenter gjort det nødvendigt for mig at
spørge i tide og utide. Og dels så findes der en mængde information, der ikke er dokumenteret
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hverken formelt eller uformelt. For et reelt indblik i hvordan tingene hænger sammen har samtaler
og svar på en masse spørgsmål været afgørende.

Interne dokumenter
De interne dokumenter er dokumenter, der er fremstillet med henblik på brug alene i Dansk
Forsikring. De er her kategoriseret som personaleblade, håndbøger og rapporter.
Personale blade m.m
Der findes flere interne blade. Nyhedsbrev og Indblik rummer generelt firma stof, som sociale
begivenheder, udnævnelser og begivenheder indenfor forsikringsområdet. Derudover findes der et
bestemt blad kaldet Person nyt192, der opdaterer de ansattes viden om nye regler indenfor området.
Det kan være lovændringer eller ændringer i Dansk Forsikrings politik. Person nyt indeholder
specifikke procedurer/forskrifter. Disse blade kommer enten ud til hver ansat eller cirkuleres.
Derudover publiceres der oplysninger til oplysningssamlinger, der som newsgoups tilgås via det
interne system. Her findes der også visse manualer m.m. Endeligt sendes opdateringer og
regler/ændringer ud med e-mails gennem en nyligt implementeret Lotus Notes platform til
afdelingsansvarlige, der så sørger for at de bliver fordelt. Der findes ingen klare regler for hvordan
ændringer af processer skal formidles ud. Der findes lister af interessenter, der får sendt tingene,
men der er ikke faste rutiner eller regler for hvordan det skal forløbe.
Håndbøger m.m.
Personhåndbogen står rundt omkring på reoler hos de ansatte i Dansk Forsikring. Den rummer en
lang række procedurer og regler og bliver kun brugt i meget liden udstrækning efter at folk har læst
i den ved ansættelsen. Der findes forklaring af en mængde forsikringstekniske begreber og af
reglerne på området. Indholdsfortegnelsen rummer 30 kapitler, der hver dækker emner som
”Fareklasser”, ”Arveafgift”, ”Firmapension” og ”Præmiens betaling”.
Pinsepakken der var en stor begivenhed for forsikringsselskaberne og medførte en lang række
ændringer af regler og medfølgende en lang række ændringer af policer og procedurer. Her blev der
afhold interne kurser, hvor pinsepakken og dens betydning blev gennemgået for de berørte ansatte.
Der var lavet undervisningsmateriale til flere forskellige fora. Ved forelæsninger og diskussioner
blev de ansatte sat ind i de nye regler og hvad de betød for deres arbejde.
Dansk Forsikring har udarbejdet en sprogguide, der er en vejledning i hvordan skriftlig
kommunikation ud af huset bør foregå. Den indholder regler for tiltaleform og sprogbrug (f.eks.
anbefaling af ikke at anvende tekniske termer eller interne forkortelser og begreber), samt gode råd
til disposition af breve så meningen klart fremgår. Guiden står rundt omkring i reolerne. Det er
uklart i hvor høj grad den anvendes. Den er aldrig set i brug, men er formentlig noget man læser en
enkelt gang hvorefter man vil kunne efterleve hensigten (i det mindste i en hvis grad).
Rapporter
Dansk Forsikring er et produkt af flere sammenlægninger og der er (som i mange andre
virksomheder) et konstant arbejde med at forbedre organisationen. Der refereres ofte et bestemt
projekt som udgangspunktet for meget af arbejdet. Projektet har i flere afdelinger et blakket ry
p.g.a. efterfølgende afskedigelser193 og problemer med at opnå de resultater, der var lovet. Andre
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Person henviser til, at det handler om personforsikring i modsætning til skadesforsikring.
I målsætningen for projektet var der angivet effektivisering og rationalisering af driften.
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steder er man mindre negative overfor projektet og mener, at der faktisk er kommet meget godt ud
af det. Indholdet af projektet er ikke behandlet her. Istedet er der fokuseret på nyere tiltag.
Dette skyldes til dels, at der i de nyere projekter arbejdes (selvstændigt) videre på projektet. Mere
vigtigt er begrebet “diverseopgaver”. I projektet blev der fundet at 40% af tiden blev brugt på
opgaver, der ikke direkte var beskrevet i de formelle arbejdsbeskrivelser. Disse opgaver blev
betegnet diverseopgaver. Udgangspunktet for det videre arbejde var kortlægning og analyse af disse
arbejdsopgaver. Dette var målet med diverseprojektet, der har været fokuspunktet for mine studier
af Dansk Forsikrings nuværende arbejde med organisationen. Projektets arbejde er belyst i
diverserapporten (del I og II).
Udover diverseprojektet findes en del andre projekter. Broprojektet, der som diverseprojektet, er
rettet specielt mod den del af organisationen, der undersøges, indeholder en række forslag til,
hvordan Dansk Forsikring kan forbedres. Broprojektet er i mange henseender en klassisk BPR194
analyse af Dansk Forsikring og giver på den måde en glimrende mulighed for at sætte en CSCW og
en BPR analyse op overfor hinanden. Hvilke muligheder for læring og hvilke problemer, der vil
være forbundet med en sådan sammenligning vil blive diskuteret i kapitlet ”Feltstudiet og BPR”.
Her nævnes det for at forklare hvorfor der lægges mere vægt på resultaterne fra BPR undersøgelsen
end det måske umiddelbart synes påkrævet. Herudover har ”[Dansk Forsikrings] IT-strategi 19992001”, hvor et udkast er indgået i arbejdet og ”Dansk Forsikring mod år 2000”, der er et stort
projekt rettet mod hele organisationen været af interesse.

Eksterne dokumenter
Eksterne dokumenter er dokumenter, der er beregnet på en bredere kreds af modtagere, end blot
folk indenfor organisationen. Disse kilder blev også valgt af en ansat i procesanalyse og er ikke
nødvendigvis at regne som mere udenfor denne forståelsesramme end de interne.
Af interesse har været en bog bestilt af Dansk Forsikring i anledning af organisationens jubilæum.
Organisationens rødder går langt tilbage i tiden til de tidligste forsikringsvirksomheder i Danmark.
To bøger fra forsikringshøjskolen, hvor en stor del af de ansatte er uddannet har også givet mange
interessante oplysninger. Det drejer sig om ”Grundlæggende personforsikring” 195 og
”Forsikringshøjskolens Lovkompendium”196, der henholdsvis beskriver forsikring generisk og
juridisk og de love, der typisk gør sig gældende på området.
I de følgende to afsnit beskrives først livsforsikring generelt og derefter organisationen.

Forsikring
Målet med dette afsnit er at give en introduktion af forsikringsområdet. Forsikringer som begreb og
de strukturer, der findes på området, præsenteres. Udgangspunktet for afsnittet er jubilæumsskriftet
samt bøgerne ”Grundlæggende personforsikring”197 og ”Forsikringshøjskolens
Lovkompendium”198. Afsnittet er rettet mod, at der skal kunne trækkes på begreber og oplysninger
senere. Der er således lagt vægt på 1) det overordnede billede på forsikringsområdet og 2)
specifikke regler, der viser sig at have betydning senere. Det er værd at bemærke at udviklingen på
194

Se e.v.t. afsnittet ”Procesorientering”.
Paludan, 1996
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Forsikringshøjskolen, 1997
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198
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området er så hurtigt, så oplysningerne fra 1996 (Paludan, 1996) flere steder var ukorrekte. Dette
kom frem da afsnittet om forsikringer blev vendt med en jurist fra Dansk Forsikring.
Væddemål
Forsikringer sammenlignes ofte med væddemål. En person, der tegner en forsikring, “vædder” så at
sige med forsikringsselskabet om en bestemt begivenhed indtræffer eller ej. F.eks. kan personen
“vædde” om, hvorvidt der vil ske en bestemt ulykke. Hvis ulykken indtræffer har
forsikringsselskabet “tabt væddemålet” og må betale til “vinderen” (der altså også er ramt af
ulykken.) Hvis ulykken ikke indtræffer har forsikringsselskabet “vundet”. Denne “væddemåls/spil”
metafor passer specielt godt til en forståelse af prisen på forsikringer, der jo skal stå mål med
chancen for at vinde/tabe væddemålet. Vi forlader her metaforen, for som altid kan de anstrenges i
en grad, at de forvirrer istedet for at forklare. Det er faktisk efterhånden sådan at alle forsikringer på
en eller anden måde kommer til udbetaling, spørgsmålet er hvor mange.
Personforsikring
Der er et stort område for forsikringer og stort set alt kan forsikres. Her ses kun på personforsikring,
idet det er det område Dansk Forsikring hovedsageligt arbejder med og det kun er personforsikring,
der indgår i den del af Dansk Forsikring, hvor feltstudiet finder sted. Personforsikring kan beskrives
således: “Personforsikring omfatter alle de forsikringsformer, der kan yde økonomisk erstatning ved
personskader. Det er forsikringer, som dækker direkte økonomiske tab, der opstår som følge af
nedsat indtjeningsevne på grund af sygdom eller alder. Det er også forsikringer, der yder økonomisk
erstatning for varige fysiske mén, som ikke direkte har indflydelse på indtjeningen. Endelig
omfatter personforsikringer også de dækninger, der kan udbetales til de efterladte, når de mister et
familiemedlem - og måske en forsørger.”199
Risici
Disse forsikringer opdeles i traditionelle risici og sekundære risici. De traditionelle er tab af
arbejdsevne, dødsfald og pensionering. De sekundære er forsikringer i forhold til bestemte
sygdomme, eller helbredsforsikringer, der er rettet mod behandling på privathospitaler. Målet med
forsikringerne er at sikre en fornuftig levestandard (enten ved høj alder eller hvis uheldet er ude)
eller at sikre levestandard og forsørgelse af familien ved dødsfald. En forsikring vil således ofte
være beregnet udfra hensyn til at en efterladt skal kunne beholde et hus eller at børn skal kunne
sikres uddannelse.
Mange typer forsikring
Selv indenfor personforsikringsområdet findes der en overvældende mængde af forsikringsformer.
Der findes over 50 livsforsikringsformer alene. I hver af disse former kan der reguleres på en række
parametre og formerne kan kombineres indbyrdes, hvilket bliver til en i praksis uoverskuelig
mængde af forsikringsmuligheder. Et valg af forsikringer foretages da heller ikke ved, at gennemgå
hvilke typer forsikringer der findes, men ved at se på hvilke behov tegneren har for forsikring og
derudfra finde en kombination, der passer.
Forsikringsbegivenhed
En forsikringsbegivenhed er en hændelse, der kan føre til udbetaling fra forsikringen. Det kan være
et dødsfald, en ulykke eller at den forsikrede lever til en bestemt dato. Der skelnes mellem
risikoforsikringer og opsparingsforsikringer. Risikoforsikringer dækker mod en egentlig risiko (tab
af erhvervsevne, død), mens opsparingsforsikringerne gælder hvorvidt den forsikrede er i live på en
given dato.
Udbetaling
Udbetalingen fra forsikringen kan komme som et engangsbeløb (kapitaludbetaling), et givet beløb
udbetalt i faste årlige rater (rateudbetaling, f.eks. 1.000.000 kroner udbetalt i 10 gange 100.000
199
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kroner) eller som et fast beløb, der bliver ved med, at blive udbetalt indtil en given dato eller
betalingsmodtagerens død, efter aftale (renteudbetaling).
Individuel og kollektiv forsikring
Forsikringer kan tegnes individuelt eller kollektivt. Hertil kommer en specielt type forsikringer der
kaldes gruppelivsforsikringer. Det vigtige her er ikke reglerne på området, men derimod at grupper
af ansatte i virksomheder eller folk, der på anden vis kan siges at udgøre en gruppe, kan tegne en
kollektiv forsikring.
Tegning
Når der træffes aftale om forsikring siges kunden at tegne en forsikring. Aftale om forsikring indgås
i to trin. Kunden indgiver en begæring, der ses som et tilbud til forsikringsselskabet om at tegne en
forsikring. Selskabet vurderer begæringen (vurdering af risiko udfra lægeundersøgelse m.v.) og
giver, hvis det vil indgå aftalen, en accept. Aftalen ses som indgået fra det øjeblik, hvor accepten er
afsendt fra selskabet.
Hvis selskabet ikke vil indgå på de vilkår, der beskrives i begæringen kan de tilbyde en forsikring
på skærpede vilkår, der så ses som et tilbud fra selskab til kunden. Kunden kan så vælge at
acceptere tilbuddet, der så gælder fra accepten er indsendt eller at fravælge forsikringen.
Indbetaling
Administrationsomkostningerne ved, at behandle en gruppe menneskers fælles forsikringer, er
væsentligt mindre end omkostningerne ved enkeltvist at behandle hvert individs forsikring. Det er
tanken der ligger bag følgende procedurebeskrivelse: “Når styk- og stykratetillæg ikke er pålagt
ordninger oprettet i et ansættelsesforhold, skyldes det blandt andet, at sådanne ordninger ofte
opkræves på fællesopkrævning. Selskabet fremsender kun ét girokort, der så omfatter f.eks. 700
forsikrede. Udgifter til opkrævning er således meget mindre en udgiften til opkrævning af præmier
til enkeltpolicer. I mange tilfælde sender selskaberne slet ikke opkrævningerne til firmakunderne.
Firmaet fremsender simpelthen blot de aftalte pensionsbidrag til forsikringsselskabet, som herefter
placerer pengene på de ansattes policer.”200. Netop denne procedure, hvor firmaet sender de
samlede bidrag til forsikringerne, er meget vigtigt set i forhold til de problemer, der senere ses i
studiet hos Dansk Forsikring.
Der findes en bestemt type forsikringer, hvor forsikringen løbende reguleres gennem
indbetalingerne fra den forsikredes arbejdsgiver. Dette kaldes gageregulering. “Gageregulering er et
meget benyttet reguleringsprincip ikke mindst for arbejdsgiver betalte ordninger. Den enkelte har en
pensionsindbetaling, der svarer til en bestem procent af lønnen, og når lønnen stiger så stiger
pensionsindbetalingerne også. Her reguleres forsikringen i forhold til indbetalingerne”201
Der findes også regler for opkrævning af præmiebetalinger. “For senere præmier [Præmier efter den
første betaling] gælder det, at de tidligst må opkræves en uge før forsikringens forfaldsdato. Betaler
kunden ikke præmien senest en uge efter opkrævningen (påkrav), bortfalder selskabets ansvar. På
samme måde som ved første præmie kan selskabet på dette tidspunkt opsige forsikringen med tre
dage varsel, ligesom aftalen automatisk bortfalder efter tre måneder, hvis selskabet ikke før dette
tidspunkt opsiger forsikringen.”202
Der er flere situationer hvor der ikke skal indbetales på en police fra kunden. Dels hvor indbetaleren
invalideres og i en periode (f.eks. under genoptræning) ikke er i stand til at betale og dels specielt
200
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ved livsforsikringer, med en forsikring hvor præmieindbetalingen stopper og endeligt i perioder
hvor forsikringen er bragt til udbetaling. Der kan også være situationer, hvor en kunde ikke ønsker
eller har mulighed for at betale til forsikringen. Her omdannes livsforsikringen, fripolicer, hvilket
vil sige at den nu gælder med det beløb, der er indbetalt indtil stoppet i indbetalinger. Fripolic er skal
ikke modtage indbetalinger.
Rykkerproceduren ser ud som på følgende figur (22).
1. opkrævning
forfaldsdato
påmindelse
påmindelse
Fripolice og
ikke påkrav
påkrav
rykker
frigørelsesbrev
I____________I_____________I_______________I___________________I
Forsikringsdækning
Omskrivning til
ud over fripolicen
fripolice
ophører
Aftalen bortfalder
Figur 22: Rykkerprocedure for manglende præmieindbetalinger, Kilde: Paludan, 1996, s. 139.
Regulering
“Alle livsforsikringer etableres på baggrund af en tilladelse givet af Finanstilsynet. Finanstilsynet er
den offentlige institution under Erhvervsministeriet, der fører tilsyn med blandt andet
pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Den tilladelse, selskaberne får, kaldes en
forsikringskoncession. Koncessionen indeholder de forsikringstyper, det er tilladt at tegne. Den
beskriver, hvordan man skal beregne de enkelte produkter, og den bestemmer, hvilken rente
selskabet kan garantere, hvilke administrationsomkostninger der skal opkræves, og hvad prisen for
en bestem risiko skal være”203. I øjeblikket skal der faktisk ikke gives tilladelse af finanstilsynet.
Istedet anmelder man forsikringsprodukterne til finanstilsynet og står som garant for at ordningen
kan løbe rundt. Hvilket selvfølgeligt er meget nært den gamle ordning.
Disse koncessioner ændres som de faktorer der lå til grund for beregningsgrundlaget ændres (rente
niveau, levealder m.m.), den seneste koncession hedder G82, efter indførelsesåret. Men den
tilsyneladende standardisering af produkterne er kun tilsyneladende og er ved yderligere at fortabe
sig. “Hvor det tidligere var naturligt, at branchen var sammen om nye produkter, er der i dag en
tydelig tendens til, at selskaberne går egne veje. Det betyder, at den entydige prisliste, der findes
med G82, langsomt kommer til at forsvinde.”204. Koncessionerne er desuden ikke en udtømmende
liste over mulige forsikringer. Der kan anmeldes nye forsikringstyper ved siden af G82.
Der ligger en række politiske betragtninger til grund for lovgivningen på forsikringsområdet. Der er
med EU blevet indført regler for garanteret rente, der skal ændres fra 5% til 3% og senere til 2%.
Gennem EU arbejdes der også med regler mod skelnen mellem køn. Da kvinder har en højere
gennemsnitslig levealder og en højere indvaliditetskvotient end mænd, er køn af stor betydning for
en risikovurdering og dermed for præmiestørrelser. Fra 1. Juli 1999 er Unisex reglerne trådt i kraft,
men der arbejdes stadig med den konkrete håndtering på området i forsikringsselskaberne.
Centralt for fordelen ved at bruge forsikringsordninger er beskatning og fradrag. Forskellen mellem
at have en opsparingslignende forsikring og at anbringe pengene i et (andet) investeringsobjekt
bestemmes i høj grad af lovgivningen på skatteområdet. En ændring i lovgivningen medfører derfor
203
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altid hektisk aktivitet hos forsikringsselskaberne, der skal sikre at både selskabet og kunderne er så
godt stillet som muligt.
Forsikringsaftaleloven giver de grundlæggende rammer, mens pensionsbeskatningsloven behandler
skattereglerne der gælder specifikt for pensionsområdet/pensionsprodukterne. Lovgivning på andre
områder f.eks. muligheder for understøttelse, lov om registreret partnerskab har også indflydelse på
hvad forsikringsselskaberne kan gøre.
Der er altså tale om et særdeles velreguleret område, der på trods af (eller måske på grund af)
reguleringen er præget af en uoverskuelig mængde af forsikringstyper, beskatningslove og
pakkeløsninger, hvor typiske bankydelser indgår sammen med forsikringer, der er skræddersyet til
kunderne eller virksomheder.

Organisationen
I dette kapitel beskrives Dansk Forsikring som organisation. Først udfra årsberetninger og
organisationsdiagrammer og dernæst i lyset af en række interne undersøgelser og projekter.
Dansk Forsikring er et af de største livsforsikringsselskaber i Danmark. I tallene for årsberetningen
for 1998205 ser organisationen således ud: På livs og pensionsforsikringsmarkedet har Dansk
Forsikring en markedsandel på 18 procent (opgjort i præmier). Dansk Forsikring har næsten 1500
ansatte med at svagt fald i forhold til 1997. Disse er fordelt på :
Administration
550

Service
funktioner
300

Salgs
funktioner
550

Figur 23: Fordeling af ansatte i Dansk Forsikring på administration, s ervice og salg, Kilde:
Årsberetning, 1998
Der tilbydes også skadesforsikring, men det udgør både en mindre intern og ekstern del af det
samlede billede.
Dansk Forsikring havde en fortjeneste på lige over en milliard i 1998 mod trekvart milliard i 1997.
Livsforsikringsområdet stod for 707 millioner af milliarden i 1998.
For livsforsikringsdelen er der en fordeling på almindelige præmier og indskud. I øjeblikket er der
en jævn fordeling mellem disse to typer forsikringer (målt i præmier), men over de sidste 4 år er der
sket en stor vækst i indskuddene. Ialt er der på livsforsikringsområdet (uden ulykke, arbejdsskade
m.m.) præmier for 10,1 milliarder, med 5,2 på almindelige og 4,9 på indskud. Væksten i indskud i
forhold til almindelige præmier er et udtryk for ændrede skatteregler. Det vigtige er, at der
håndteres præmieindbetalinger på livsforsikringer for over 5 milliarder hvert år og indskud på et
tilsvarende beløb.
Dansk Forsikring holder til i et enkelt bygningskompleks, mens en række pensionscentre og sælgere
med hjemmekontorer sikrer tilstedeværelse mere lokalt. Systemudvikling foretages i et samarbejde
mellem en intern afdeling og et stort datafirma.
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Dansk Forsikring har en lang række af sammenlægninger bag sig. Det har resulteret i at de ansatte
kommer fra flere forskellige gamle forsikringsfirmaer. Nogen har kendt hinanden længe andre kun
arbejdet sammen i få år. Alle forsikringerne er ført over i et af selskabernes systemer, ikke desto
mindre bærer de elektroniske systemer også præg af, at være en sammenbygning af flere ældre
systemer. Systemerne kommer godt nok fra samme firma, men der findes en del problemer i
grænsefladen. Penge og forsikringer skal til tider flyttes mellem forskellige systemer og der har i
den senere tid ikke været prioriteret midler til forbedringer af dette gamle system, fordi man
arbejder på at indføre et helt nyt.
Om den erklærede politik hedder det i årsberetningen “[Dansk Forsikring]’s business objective is to
secure close and enduring business relationships with its customers. [Dansk Forsikring] fulfils the
objective by offering quality products at competitive and stable prices, by giving good advice and
handling claims efficiently, and by being easily accessible to its customers.” og “By striving for
profitable growth [Dansk Forsikring] will provide shareholders with returns above the market
average. This aim will be achieved by constantly focusing on new technology, organisational
development and staff training.”. En politik der enten kan ses som et sammenkog af de
ledelsesprincipper, der er i vælten i øjeblikket eller som en reel fokus på områder, der senere vil ses
at være af betydning for en fornuftig drift af virksomheden.

Organisationsdiagram
Herunder ses et organisationsdiagram for den del af virksomheden, der rummer de afdelinger, der
indgår i feltstudiet.206. Bokse mærket afdeling er forskellige selvstændige afdelinger i
organisationen. Bemærk at firmaadministrationen og betalingsservice findes under hver deres
ledelse.

206

Diagrammet er fra en intern organisationsplan.
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Forsikringsadministration

Administration

Ledelse

Ledelse

Afdeling

Firma

Afdeling

Privat kunder
Betalingsservice

Afdeling

Virksomheder

Privat
Afdeling

Afdeling
Processanalyse
Forretningsprocesser

Afdeling

Afdeling
Afdeling
Afdeling

Afdeling

Figur 24: Organisationsdiagram.
De dele af diagrammet der er mærket med gråt, er de dele, hvor feltstudiet har fundet sted.
Procesanalyse har forsynet mig med skriftligt materiale (f.eks. de interne undersøgelser), mens
afdelingen i firmaadministrationen og betalingsservice (specifikt afdelingen mellemværende) har
været objekter for feltstudiet.

Omgivelser
Der findes en del konkurrenter, men situationen er relativt velkendt og stabil. Man kappes om
kunderne og de ansatte har et ret godt indblik i situationen i de andre virksomheder.
Lovgivning betyder meget for forsikringsvirksomheder. En marginal ændring af tilladte renter eller
fradrag har enorm betydning for hele forretningsgrundlaget. Hver gang der sker en ændring af det
financielle miljø, betyder det store arbejdsbelastninger for firmaerne, hvor der pludselig skal ændres
i en stor det af policebestanden.

Interne undersøgelser
Der foregår et løbende analyse og udviklingsarbejde i Dansk Forsikring. Der arbejdes med
forretningsprocesser, personalepleje, informationsteknologi, kundeorientering (eller ihvertfald
mulighed for selvbetjening.) Der er foretaget og foretages en lang række undersøgelser og
resultaterne fra disse projekter er både utroligt informerende og meget farlige at bruge som kilder.
Hvis de ikke tages med rette forbehold, vil de kunne påvirke den observerende del af
datatilvejebringelsen i negativ retning. Dette er allerede diskuteret i afsnittet om den empiriske
metode.
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[Dansk Forsikring] mod år 2000
[Dansk Forsikring] mod år 2000 er en undersøgelse på strategisk niveau, hvor der arbejdes med at
fastlægge kursen for [Dansk Forsikring] indenfor det strategiske korte sigt207. Det er svært vide hvor
stor vægt der bør tillægges rapporten. Et gæt vil være, at der i en sådan strategisk plan vil være
kundefokusering, procesorientering, lidt human ressource og noget teknologilovprisning (især
Internet). Det er netop hvad man finder i rapporten.
[Dansk Forsikring]s formål er givet som:
“[[Dansk Forsikring] sikrer sine kunder] økonomisk tryghed ved at etablere pensionsordninger for
medarbejderne i store og små virksomheder og ved at tegne forsikringer for private familier og
mindre erhvervsvirksomheden inden for både liv og skade.”208
Teknologien er et vigtigt redskab:
“Investering i ny teknologi skal sikre, at vi kommer i front på IT-området, så vi på kortere tid og
mere nøjagtigt imødekommer kundens behov, og så det er lettere for kunden at komme i kontakt
med os. De nye redskaber skal medvirke til at give kunden en mere udførlig rådgivning, forenkle
vores arbejdsgange og bidrage til, at vi konstant forbedrer vores resultater..” 209
Procesorientering er en del af vejen frem:
“Vi skal handle ansvarligt og bestræbe os på at gøre tingene bedre dag for dag. Det gælder i
tilrettelæggelsen af vores eget arbejde, i udnyttelsen af ideer til bedre produkter og i forbedringen af
arbejdsgangene på tværs af organisationen..”210
Human ressource er nødvendigt i en moderne virksomhed, sammen med en effektiv vidensdeling:
“Vi skal skabe et udviklende arbejdsmiljø, så vi kan være en udfordrende og attraktiv arbejdsplads
for alle medarbejdere.”211, “Alle medarbejdere og ledere skal bidrage til vores forretningsmæssige
mål. Derfor skal målrettet personlig og faglig udvikling sikre, at hver medarbejder og leder har de
rette kompetencer. Formulering af mål og udviklingsplaner for den enkelte medarbejder skal danne
grundlaget for denne udvikling..”212 og “Vi skal frit kunne give udtryk for vores ideer og meninger,
og den enkeltes indflydelse skal baseres på indsigt og argumentation frem for organisatorisk
placering. Vi skal altid - uden tøven - stille vores viden til rådighed for vores kolleger.”213
Selvom de ovenstående holdningstilkendegivelser således skal ses i den sammenhæng de indgår i,
vil de stadig kunne give et vist indtryk af de tanker, der fra oven forsøges indført i virksomheden.
Hensigtserklæringen kan enten være en kopi fra en moderne ledelsesbog eller et reelt forsøg på at
føre en stor virksomhed frem mod det nye organisationsbillede. Mit gæt vil være at det er lidt af
begge dele.

207

Ferguson, 1993
Pjece om Dansk Forsikring mod år 2000, s. 5
209
Pjece om Dansk Forsikring mod år 2000, s. 9
210
Pjece om Dansk Forsikring mod år 2000, s. 11
211
Pjece om Dansk Forsikring mod år 2000, s. 7
212
Pjece om Dansk Forsikring mod år 2000, s. 9
213
Pjece om Dansk Forsikring mod år 2000, s. 1
208
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Diverse rapport
Som nævnt byggede diverse rapporten videre på Dansk Forsikrings KundeBetjening projektet, hvor
det var konstateret at en stor del af arbejdet bestod af opgaver, der kun kunne klassificeres som
diverse opgaver.
Projektet har haft som formål at se nærmere på disse opgaver og undersøge dem for
forbedringsmuligheder. ”Formålet med diverseprojektet var derfor, at skabe metoder, der kunne
forbedre behandlingen af diverse opgaverne og skabe mere tid for sagsbehandlerne.”214 Generelt har
det været et problem at man ikke har været istand til at måle på arbejdet. Systemerne har ikke haft
enheder eller mulighed for at registrere arbejdet på fornuftig vis. De måleenheder der anvendes
stemmer ikke overens med det faktiske arbejde eller for den sags skyld kundernes udbytte af
arbejdet. Man har forsøgt at indføre ny målemetoder så man kunne komme tættere på hvad der
foregik.
Man undersøgte, hvad folk brugte deres tid på gennem spørgeskemaer. Man fandt ud af at folk dels
brugte meget tid på diverseopgaverne og dels at folk hvis de skulle kunne følge med i diverse
opgaverne slet ikke ville have tid til at lave det andet arbejde. Man kom simpelthen hele tiden
længere bagud. Aktiviteterne blev ordnet i to grupper efter hvor meget tid, der blev brugt på dem.
Efter at have set på en række forbedringsforslag og iværksat nogen af dem, valgte man at
koncentrere sig om gruppen af opgaver, der blev brugt mest tid på.
Den videre undersøgelse af de opgaver der blev brugt meget tid på bestod i flowtegning og en
række interviews. Der blev set nærmere på alle opgaverne og man fandt problemer og
forbedringsforslag. Man valgte her at koncentrere sig specielt om en del af arbejdet, der drejer sig
om håndtering af penge. Specifikt om behandlingen af ”vinduer” (”Vinduer” bliver beskrevet
udførligt i afsnittet ”Vinduer” herunder.). Her indførte man nye målemetoder og satte fokus på en
hurtig nedbringning i antallet af gamle ”vinduer” fordi disse gav følgefejl andre steder. Man ville
simpelthen kunne spare arbejde andre steder såvel, ved at nedbringe antallet.
”Vinduer” beskrives i diverse rapporten således:
”Anvendelse: Vinduer er et værktøj til sagsbehandler, der viser de uplacerede penge, som de er
ansvarlige for.
Beskrivelse: Hver nat prøver systemet at indsætte penge på forsikringerne. I den forbindelse er der
nogle indbetalinger, der går på fejl. Afhængig af fejlkoder er det enten sagsbehandlerne eller
Betalingsservice, der efterfølgende har ansvar for at få pengene placeret på forsikringen.
...
[Sagsbehandleren udfører ændringer på forsikringen]
...
Når ændringen er gennemført kan det være nødvendigt at kontakte betalingsservice for at få sat
pengene ind på forsikringen. De Vinduer, der står på FJLPOS, kan systemet ikke automatisk sætte
ind på forsikringen, så Betalingsservice skal kontaktes i de situationer enten via el-posten eller pr.
telefon.”215
En sagsbehandler er en ansat i en afdeling i firmaadministrationen, der arbejder med at sørge for at
policerne er i orden. D.v.s. passer til de ønsker de formoder kunden har udfra oplysninger fra
pensionscentrene. Den egentlige kontakt til kunden sker gennem mæglere eller pensionscentrene.
214
215

Diverseprojektet del II s. 1
Diverserapporten, del II, 8, s. 9
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Betalingsservice er en afdeling, der tager sig af indbetalinger. FJLPOS (fejlposteringer) er en del af
systemet. Hvis pengene opfylder visse betingelser vil de klassificeres på en måde så de registreres i
FJLPOS. ”Vinduer” vil blive beskrevet mere udførligt nedenfor.
Hvor pengene havner i systemet afhænger af om systemet finder en fejl i behandlingen. Visse fejl
gør at pengene placeres ”på vinduer”, mens andre fører til at pengene anbringes andre steder. F.eks.
som fejlposteringer. Det mest udbredte ”vindues” fejl er: 1) SE-nummer skift. Penge kommer fra et
andet SE-nummer end forventet. Indtræffer typisk når folk skifter arbejde uden at gøre
forsikringsselskabet opmærksom på det. 2) Der mangler en begæring. 3) Det indbetalte beløb
afviger mere end 100% fra det forventede. 4) Der mangler begæring, men der er oprettet foreløbig
fordeler. 5) Det indbetalte beløb afviger mere end 25% (og samtidigt ikke er særligt opsat afvigelse,
som det er tilfældet for timelønnede og provisionslønnede, hvor lønnen ofte varierer meget.). 6) Der
er lukket for indbetaling på den specifikke police (i fordeleren216). Typisk fordi sagsbehandleren er
ved at rette noget. 7) Betalingsadressen er lukket (det sker når sagsbehandlere har bedt om det for
f.eks. at rette på forsikringerne). 8) Der mangler fordeler. Dette opstår f.eks. når der kommer penge
før en begæring. 217
Der bruges megen tid på behandlingen af ”vinduer” og det er et vanskeligt håndterbart problem for
virksomhedens analytikere. Samtidigt så er der samarbejde mellem to afdelinger
(firmaadministrationen og betalingsservice) om at håndtere det. Hertil kommer at området allerede
var i søgelyset i afdelingen procesanalyse, der havde overvejet forbedringer og havde
flowdiagrammer for processerne. ”Vinduerne” blev udfra disse betragtninger valgt som
fokuspunktet for studiet af det kooperative arbejde og derfor ses nu nærmere på begrebet.
Vinduer
Oprindelsen til betegnelsen ”vinduerne” er uklar. Nogen mener det drejer sig om at udskrifterne i
gamle dage lignede vinduer, andre at det drejer sig om udseendet af print af skærmbilleder, andre
igen indrømmer blankt at de ingen idé har, men begrebet er veldefineret. Når indbetalinger fra
kunderne/firmaerne til forsikringsselskabet af en eller anden grund ikke kan kædes sammen med en
bestemt police er der en chance for at de ”går på vinduer”. Det er disse indbetalinger, der kaldes
vinduer. Der skal altså en bestemt slags fejltype til for at pengene kommer på ”vinduer”. På
organisationens flowdiagrammer ser pengesituationen ud som på tegningen herunder218 (25).
Kunden indbetaler. Systemet forsøger at få pengene til at gå maskinelt ind (de fede pile). Hvis det
ikke lykkes behandles pengene enten af betalingsservice eller af firmaadministrationen
(procesboksene). Dette sker af flere omgange indtil systemet til sidst tager pengene ind.

216

Fordeleren er en fordelingsnøgle, der bruges hvis en person har flere policer. Fordeleren bestemmer så hvor meget
af indbetalingen, der skal gå til hver police.
217
Diverserapporten, del II, 8, s. 11
218
Tegningen er en forsimplet udgave der lægger vægt på de dele af pengestrømmen, der er interessant i dette studie.
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Figur 25: Min udgave af flowdiagrammet for pengestrømmen.
”Vinduerne” opstår når pengene ikke kommer igennem Trim (maskinelt forsøg på at placere
pengene på policerne). De gråtonede processer er der studerede processer. Øverst i betalingsservice
og nederst den studerede proces i firmaadministrationen.
Systemet virker som om at pengene flyttes rundt mellem forskellige databaser eller at der sættes
bestemte flag på dem som de skifter tilstand. Det betyder, at der findes en række steder, hvor
pengene ”kan være”, svarende til at man vil finde dem på en bestemt liste/søgning i systemet. Rent
systemmæssigt ser pengestrømmene ud som på diagrammet herunder (26).
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Figur 26: Flow for maskinelle indbetalinger.
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De mest interessante tilstande ”Trim”, ”FJLPOS”, ”Vindue” og ”Police” er markeret med
gråtoning. Diagrammet vil ikke blive forklaret nøjere. Meningen er at illustrere den måde pengene
flyttes rundt i systemet på.
Problemet med pengene blev illustreret med et billede af et transportbånd. Pengene lægges op i den
ene ende af båndet af indbetaleren. Meningen er at de skal nå til den anden ende og placeres på
policerne. Undervejs kan de falde af og det er så sagsbehandleren eller en person i betalingsservices
arbejde at få pengene op på båndet igen.

Placering på police
Kunde

KR

KR
KR
KR

Figur 27 : Problemet med placering af pengene blev illustreret med et billede af penge, der
faldt af et transportbånd.
Et andet billede, der findes af problemet med at få pengene til at gå på plads, er en kæde af sier.
Pengene skal igennem en lang række sier. Selvom de kommer igennem den første, kan de godt
sidde fast i den næste. Hver gang de sidder fast, må man manuelt se på dem og enten rette et
problem eller mase dem igennem.219
Broprojekt
Broprojektets sidste fase blev gennemført, under feltstudiets forløb. Målet med Broprojektet var at
få styr på organisationen, der var blevet uoverskuelig igennem de mange sammenlægninger og at
udstikke linerne for en forbedring af strukturerne. Den officielle formålsbeskrivelse er som følger.
”Formål: At skabe grundlaget for en kundeorienteret forandringsproces for firmakunder i [Dansk
Forsikring], ved at beskrive de fremtidige processer for indtegning og servicering af
firmapensioner”220. Man har som mål fuldstændigt at automatisere håndteringen af indbetalinger,
samt at automatisere nytegninger og aftalereguleringer næsten fuldt ud. Man har som mål at
forkorte behandlingstiden for tegning og ændringer fra uger til dage. Endeligt indgår Dansk
Forsikrings mål om at give kunden elektronisk adgang til produkterne. Tilgangen til projektet er i
høj grad præget af en fokusering på processer og kundens behov. Projektet indholder da også mange
af de typiske træk ved en BPR221 tilgang.
I BPR ånden indeholder projektet også i højere grad arbejde med overordnede forretningsprincipper
og tilgange end konkrete ændringsforslag af det eksisterende system. Der findes dog stadig en
række konkrete forslag til forbedringer af processer. Specielt med henblik på det kommende
computersystem er der en række forslag til ændrede procedurer.
Procesorienteringen kommer til udtryk i kongstanken i projektet. Aftaleindgåelsen med kunderne
skal arbejdes igennem i hele forsikringsselskabet med det samme. Således sikres at systemet vil
219

Faktisk var netop ordene ”mase pengene ind” ofte brugt om at få pengene til at komme igennem systemet.
Projektbeskrivelse for Broprojektet, s. 2
221
Kurser i BPR har været en del af undervisningen af projektdeltagerne.
220
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være istand til at håndtere ordningen. Samtidigt lægges der vægt på at der er tale om at virksomhed
og forsikringsselskab indgår i en gensidig forpligtigelse. Det er virksomhedernes pligt at underrette
om ændringer i kundernes ansættelsesforhold (f.eks. fratrædelser, lønstigninger eller skift af
jobkategori). Hvis denne indfaldsvinkel kunne slå igennem ville mange af problemerne med
uplacerbare penge forsvinde. Man tænker at sørge for denne fælles indgåelse af aftaler (fælles
mellem afdelinger i Dansk Forsikring) ved at oprette hvad man kalder ”krigsråd”. Møder hvor
konkrete aftaler designes af repræsentanter fra alle de berørte afdelinger. Krigsrådene tænkes også
benyttet i forhold til allerede eksisterende aftaler, der fungerer dårligt (har store
administrationsbyrder).
De vigtigste konkrete anvisninger på forbedringer drejer sig om problemer med 1) svingende
indbetalinger og 2) fejlbehæftede informationer. Som beskrevet ovenfor giver de svingende
indbetalinger fejl når pengene skal placere på policerne. Der er forskel på hvordan de to systemer
G82 og AS400 håndterer det. I G82 sker der en midling over flere indbetalinger, mens pengene skal
stemme præcist i AS400. Det betyder at en enkelt afvigende indbetaling ikke stopper for de andre
betalinger, men istedet går ind på policen. Det anbefales at det nye system skal have en lignende
midlingsfunktion. De fejlbehæftede informationer findes i forbindelse med oplysninger fra
kunderne (som regel enten gennem pensionscentre eller virksomhederne). Man håber at kunne
bringe fejlene ned, gennem anvendelse af elektronisk dataoverføring. Enten ved at folk kan tilgå
deres oplysninger f.eks. over Internettet eller ved at virksomheden benytter EDI lignende
løsninger222. Dansk Forsikring hjælper selv de større kunder med at koble deres systemer op så
pengene og oplysningerne kan gå automatisk ind.
Såvel i diverseprojektet som i broprojektet mangler man fornuftige målemetoder. En del af arbejdet
drejer sig da også om at udvikle metoder til at måle på effektiviteten. F.eks. håber man at kunne får
et bedre overblik over problematiske firmaer ved indføring af skemaer sagsbehandlerne kan udfylde
under arbejdet.
Også i Broprojektet ser man på problemerne med pengehåndteringen. ”Vores nuværende
indbetalingssystem er svært gennemskueligt for medarbejderne i Liv Administrationen.
De regler og rutiner, som styrer pengeflowet mellem policesystemerne og indbetalingssystemet er
komplekse og uigennemskuelige. Liv administrationen har - pga. manglende revisionsspor [M.A.:
Revisionssporerne mangler ikke, men de ville mangle, hvis man lod Liv Administrationen føre
pengene ind selv.] - ikke adgang til fordeling af indbetalinger og dermed ikke mulighed for at se,
om de ændringer, som de foretager, vil medføre automatiske registrering af indbetalingerne. Som en
konsekvens heraf kontakter Liv Administrationen BetalingsService unødigt og beder om at få
indbetalinger registreret, som ville være blevet automatisk registreret i nattens batchkørsel.”223.
Denne manglende gennemskuelighed og den tilsyneladende unødige kontakt mellem
firmaadministrationen og betalingsservice vil blive diskuteret i senere i afsnittet ”Observation”. I
Broprojektet fører situationen til at man stiller krav til det kommende system og at der skal være
”enkle regler om grænseflader og rutiner imellem systemerne”224 og at sagsbehandlerne med det
samme skal kunne se om pengene er forsvundet.

222

Ikke nødvendigvis EDIFACT men ihvertfald en form for standardiseret elektronisk overførsel.
Broprojektet, 6, s. 1
224
Broprojektet, 6, s. 1
223
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Udkast til IT-strategi
Man har indrettet en IT-strategi efter Dansk Forsikrings overordnede mål, som de er beskrevet i
”[Dansk Forsikring] mod år 2000”. I udkastet til IT-strategien lægger man vægt på en række
områder, hvor IT skal styrke organisationen.
”informationsteknologien skal skabe grundlag for:
• at effektivisere og rationalisere administrationen og højne serviceniveauet.
• at systemerne kan bruges af alle, altid og med alle relevante kommunikationsmedier.
• en god forretningsstyring.
• at være forandringsparate”225
Man mener at det bør tilstræbes udfra følgende strategi.
”Grundlaget skabes ved at have:
• fremtidssikre systemer.
• kunde- og brugervenlige systemer.
• et veludbygget Data Warehouse med data af god kvalitet.
• kompetent IT-leverandør samt kompetence og færdigheder i [Dansk Forsikring]-organisationen
til at håndtere teknologi og levere god projektgennemførelse.
• højt sikkerhedsniveau.”226
Disse mål og strategier bliver beskrevet mere udførligt i rapporten. Et af de centrale temaer er en
mere kundefokuseret tilgang. 1) Med en effektiv database og en række støttefunktioner vil man gøre
sagsbehandlerne istand til, at yde en højere grad af service overfor kunderne. 2) Man vil sætte
kunderne istand til, at tilgå systemet over Internettet og udtrække oplysninger og ændre i
produkterne selv. 3) Man vil udstyre sælgere med bærbart udstyr, så de har adgang til systemerne i
salgssituationen. Det vil dels gøre det muligt at give tilbud med det samme og dels at få lagret
oplysningerne digitalt med det samme. I det hele taget vil man arbejde mod at oplysninger findes på
elektronisk form.227
Mere konkret taler man om at samle de forskellige systemer i et system. De to livsadministrations
systemer G82 og AS400 skal samles, såvel som indbetalingssystemer og udbetalingssystemer. Dette
sker for at få ryddet op i den store mængder af forskellige systemer, der findes p.g.a. de mange
sammenlægninger. Målet er at få opbygget et Data Warehouse, der skal gøre det muligt let at få
overblik over de oplysninger, virksomheden råder over.
Herudover findes der en række erklæringer om brugervenlighed og om god systemudviklingsskik
(”1) en veldefineret overordnet systemarkitektur med klar adskillelse og veldefinerede grænseflader
mellem alle systemer... 13) tilstrækkelig dokumentation” 228).

Optrækning
Dansk Forsikring er lidt af et kludetæppe efter de mange sammenlægninger. Man har uklare
processer og regler og et gammel computersystem, der består af flere dele, der arbejder dårligt

225

Udkast til Dansk Forsikrings IT-strategi - 1999-2001, s. 4
Udkast til Dansk Forsikrings IT-strategi - 1999-2001, s. 4
227
I forvejen arbejder man med at få koblet Dansk Forsikrings system op på virksomhedernes lønningssystem så
oplysninger om ansættelsesforhold automatisk og elektronisk opdateres.
228
Udkast til Dansk Forsikrings IT-strategi - 1999-2001, s. 10
226
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sammen. Man arbejder på dels at få et bedre overblik over organisationen og dels at designe en ny
organisation (ny forretningsstrategi, nye processer og nyt computersystem).
Man tager benytter en procesorienteret tilgang til organisationsudviklingen og satser på at lade såvel
kunder som de indre afdelinger være med når der udvikles nye produkter. Et mere åbent system
hvor kunder og sælgere kan tilgå oplysninger i systemet og ændre på deres produkter over netværk
er målet.
Virksomheden omgivelser spiller en stor rolle. Regulering i lovgivningen (på mange områder) har
stor betydning for forsikringsbranchen. Man er derfor nødt til hele tiden at kunne omstille sig som
vilkårene ændrer sig.
Fokuspunktet for undersøgelsen af samarbejdet har været håndteringen af indbetalinger. Specifikt
den del der drejede sig om ”vinduer”. ”Vinduerne” er indbetalinger (penge), der af en eller anden
grund ikke kan kobles til en bestemt police i en bestemt periode. ”Vinduerne” opstår f.eks. p.g.a.
forkerte indbetalinger, manglende oplysninger fra kunde til Dansk Forsikring eller systemfejl. For at
håndtere ”vinduerne” må ansatte i firmaadministrationen (der sørger for at policerne er i orden) og
betalingsservice (der sørger for at betalingerne er i orden) arbejde sammen. Arbejdet i afdelingerne
hver for sig og samarbejdet har været den røde tråd i observationerne. Disse bliver gennemgået i det
følgende kapitel.
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Observation
I dette afsnit fremstilles resultaterne fra feltstudiet. Som det blev diskuteret i teoriafsnittet om
empiri så er en rå præsentation af data ikke interessant. For at være værdifuld må data være
analyseret og fortolket.
Målet med undersøgelsen har ikke været en forståelsesmodel for arbejdet i alle henseender, men en
bedre forståelse af de dele af arbejdet, der har med articulation work at gøre. Resultaterne vil
således fremkomme som en række historier fra arbejdet, der på en eller anden måde knytter sig til
CSCW diskussioner.
Fotografier fra arbejdspladsen og udprintede skærmbilleder vil indgå som illustrationer.
Skærmbillederne er blevet anonymiseret med hensyn til de kunder de vedrører og firmaet. Det gør
desværre at billedernes æstetiske indtryk lader en del tilbage at ønske. Jeg håber at der kan
abstraheres fra dette. Det skulle stadig være muligt at få et indtryk af de væsentlige aspekter.
Feltstudierne blev udført i to omgange. Ét i en afdeling i betalingsservice og ét i en afdeling i
firmaadministrationen. Historierne er delt i to dele, én for hver af de to observationer. Resultater fra
feltstudierne blandes dog når det er naturligt. Afdelingernes samarbejde og en sammenholdning af
forståelser af arbejdsfeltet er områder, hvor en kombination af observationerne er nødvendig.
Før observationsresultaterne vil afdelingerne blive placeret i forhold til hinanden og i forhold til det
overordnede billede.
Den første observation fandt sted i en afdeling i firma administrationen, den anden i afdelingen
mellemværende i betalingsservice. Firmaadministrationen varetager kontakten med kunderne
omkring oprettelser og ændringer af pensionsordningerne, mellemværende sørger for at
forsikringerne bliver betalt. Som vist ovenfor i afsnittet om de indledende undersøgelser, så arbejder
afdelingerne sammen om at løse problemer med policer og penge, der af en eller anden grund ikke
passer sammen. Centrum for studiet har som angivet været en bestemt type problemer, der er
knyttet til begrebet ”vinduer”.
Afdelingerne har udover hinanden kontakt til pensionscentre (afdelinger rundt om i landet hvor der
sidder mæglere og sælger forsikringer), firmaer og kunder. I dette arbejde bruges flere forskellige
kommunikationsmedier. Figuren nedenfor viser hvilke midler, der anvendes. Man kommunikerer
med kunder og firmaer gennem telefon, fax og post. Ved kommunikation med pensionscentrene
tilføjes e-post229. Internt i firmaadministration og betalingsservice bruges ansigts til ansigts
samtaler, gestikulation230 og intern post. I kommunikationen mellem afdelingerne falder ansigts til
ansigts samtaler og gestikulation bort, istedet anvendes telefonen og e-post.

229

E-post eller el-post er de ord der anvendes om mail gennem enten et egenudviklet tekstbaseret system eller en ny
implementering af Lotus Notes.
230
Faktisk en lang række af koordinationsmetoder. Dette vil blive diskuteret udførligt senere i afsnittet.
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Figur 28: Kommunikationsredskaber i Dansk Forsikring.
Den interne post fordeles flere gange om dagen af en intern postservice. Man sender ting med intern
post ved at lægge det i en stor konvolut, notere modtagerens postadresse på konvolutten og lægge
den i et bestemt rum i dueslaget. Posten hentes så og bringes til et bestemt dueslag i den afdeling det
skal til. Afdelingerne har så interne ordninger, der sørger for at posten bliver fordelt til de
individuelle modtagere. Der findes to typer postadresser en gammel og en ny. Begge numre
anvendes. En postadresse består af et bestemt nummer til afdelinger og en kode for personer, f.eks.
er D55j afdeling D55, personen j. D’et betyder af afdelingen er placeret i D bygningen. I de nye
postadresser er de første numre bygningen og etagen, hvor personen befinder sig.

Figur 29: Dueslag/bakker til postomdeling.
I afsnittet bruges i så høj grad som muligt de ord der anvendes af personerne i arbejdet. Gåseøjne
angiver citater enten fra udtalelser eller fra hvad der er blevet skrevet ned (f.eks. i et brev eller en elpost). Understregede ord er abstrakte repræsentationer af konkrete data, f.eks. ”cpr nr.” kan være lig
med ”120678-1234”
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Observation 1: Firma administrationen
Firmaadministrationen er opdelt i fem afdelinger, der hver tager sig af en bestemt gruppe af firmaer.
Firmaerne er delt op efter deres geografiske beliggenhed og firmastørrelse. Derudover har en af
afdelingerne en bestemt type ordninger kaldet pseudoordninger. Pseudoordningerne er ordninger,
der egentlig ikke er forsikringer tegnet gennem et firma, men hvor firmaet alligevel står for at sende
kundens betaling til forsikringsselskabet. Dette er det eneste firmaet har med ordningen at gøre.
I den afdeling, hvor observationen fandt sted, sidder 15 kvinder og 3 mænd231. De fleste er
sagsbehandlere, men én arbejder med at regne på forsikringer og én har en speciel funktion på tværs
af afdelingerne. Aldersfordelingen er jævn fra begyndelsen af 20’erne til sidst i 50’erne. De helt
unge er placeret sammen, mens man ellers er fordelt vilkårligt.
Personen, der almindeligvis fungerer som afdelingens chef, var involveret i et projekt i den periode,
hvor studiet fandt sted og en af sagsbehandlerne havde overtaget hendes funktion i de måneder, det
drejede sig om. Studiet fandt sted fra midt i juni til begyndelsen af juli. I sommermånederne er der
væsentligt mindre travlt end i de øvrige måneder. Specielt foråret er travlt. Det betyder selvfølgelig
ikke, at resultatet er misvisende, for der er trods alt sommer hvert år, men det er muligt at der vil
følge et adfærdsskift med skiftet i arbejdssituationen. Således at arbejdet til forskellige tider vil
kræve forskellige koordinationsmekanismer.
Et anden interessant aspekt ved sommermånederne er, at de ansatte holder sommerferie.
Presserende dele af arbejdet overtages af andre, mens man holder ferie, mens andet skydes til folk
vender tilbage fra ferie. Denne overdragelse stiller selvfølgelig visse fordringer til systemerne.
Nedenstående figur viser kontor layoutet. Hvert skrivebord er udstyret med en pc, der er koblet på
Dansk Forsikrings interne netværk. I reolerne opbevares mapper med oplysninger om firmaer,
regelsamlinger og en mængde andre papirer.

231

En enkelt af de ansatte har en tværfunktion, hvor han udfører det samme arbejde for alle afdelingerne i
firmaadministrationen, en anden er en elev, der arbejder en del af tiden i forskellige afdelinger.
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Figur 30: Kort over Firmaadministrationen.
Udprintninger hentes ved printeren ved siden af køkkenet. Der findes en kopimaskine 5 meter bag
ved en dør til højre for køkkenet. Post lægges i dueslagene ved køkkenet. I reolen mærket
sagsmapper og aftaler findes en mængde sagsmapper og overenskomster og firmaaftaler.
Arbejdet med ”vinduer” er delt mellem to personer. Den ene tager sig af AS400 systemet og den
anden af G82 systemet. ”Vindues-situationen” er beskrevet af kapitlet ”Indledende undersøgelser” i
afsnittet ”Vinduer”.

Behandling af vinduerne
I firmaadministrationen findes adskillige underfunktioner. Som det allerede er beskrevet, er det
valgt at koncentrere studiet om den del af arbejdet, der vedrører behandlingen af ”vinduer”. I den
afdeling i firmaadministrationen, hvor feltstudiet fandt sted, var behandlingen af ”vinduer” samlet
hos to personer, der så stort set kun tog sig af ”vinduer”.
Arbejdet med ”vinduerne” sammenlignes med et detektiv arbejde. Af en eller anden grund er
pengene ikke gået ind på policen. Der er en række typiske grunde til, at det er gået galt, men også
en mængde af vidt forskellige grunde, der optræder sjældent.
Blandt de ofte forekommende er 1) at det drejer sig om en nytegning, hvor der endnu ikke er
kommet en begæring fra kunden, 2) at der er betalt for lidt eller for meget i præmie eller 3) at et
firma har skiftet senr.
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Som det blev beskrevet i afsnittet ”Forsikring” er det for mange typer forsikringer nødvendigt at
forsikrede giver helbredsoplysninger til forsikringsselskabet. Disse indhentes af mæglere f.eks. i
pensionscentrene. Disse kan til tider være langsomme med at få erklæringerne indrevet og sendt ind
til sagsbehandlerne. Problemet er at forsikringen ikke er i kraft indtil helbredserklæringen er inde i
systemet. Da der til tider kan være en længere periode hvor folk betaler til forsikringen og mener sig
dækkede men alligevel ikke er dækkede ifølge Dansk Forsikrings systemer kan der opstå alvorlige
problemer. Under observationerne opstod der en situation, hvor en mand, der ikke havde indgivet
helbredserklæringer (fordi pensionscenteret havde været lang tid om at inddrive dem) fik
konstateret alvorlig sygdom og ville have fået en større udbetaling for tabt arbejdsevne, hvis altså
forsikringen havde været iorden. Ifølge reglerne var manden uden dækning, men Dansk Forsikring
vælger alligevel at optræde som om forsikringen var iorden p.g.a. at problemerne til dels skyldes
langsommelighed fra deres side. Konsekvenserne ved at penge der er indbetalte ikke er registeret vil
som regel være væsentligt mindre grelle, men det er den type af problemer der er tale om. Folk har i
princippet ikke den dækning de forventer at have.
Det fremgår ikke umiddelbart af systemerne, hvorfor pengene ikke er gået ind. Der er en
fejlbeskrivelse knyttet til ”vinduerne”, men den kan ikke bruges til at finde ud af, hvad der skal
gøres. Fejlbeskrivelsen er ikke detaljeret eller nøjagtig nok. Desuden er det ofte erfarne
sagsbehandlere der tager sig af ”vinduerne” og de har hver deres måde at gå til ”vinduerne” på.
Sagsbehandleren skaber sig i stedet et billede af situationen, ved at checke en række oplysninger i
forskellige skærmbilleder i systemet og udvikler undervejs en idé om, hvad problemet er. Der
afprøves eventuelt samtidigt forskellige løsningsforslag. På et tidspunkt er man kommet frem til en
idé om, hvad problemet er (eller en erkendelse af, at man ikke p.t. kan finde ud af, hvad der er galt).
Man udfører problemløsende handlinger og ser om det virker. Ofte må man vente til dagen efter, for
at se, om problemet er blevet løst (om ”vinduet” er forsvundet). Det skyldes systemets opbygning,
hvor der laves ”TRIM kørsler” om natten. Disse kørsler er massekørsler, hvor systemet prøver, om
pengene kan gå ind på policerne.
Arbejdet med at finde årsagen til, at pengene ikke kan gå ind, er som nævnt meget som et detektiv
arbejde. Ligheden findes i manglen på en detaljeret rutine, der kan gennemløbes. Der blev på et
tidspunkt lavet en arbejdsbeskrivelse af de samme mennesker, der arbejder med systemet. Den blev
brugt da man på et tidspunkt lod hele afdelingen bruge en uge på at arbejde koncentreret med
”vinduer” for at få antallet bragt ned232.
Herunder er beskrivelsen der blev delt ud til de ansatte i afdelingen da de i en periode alle skulle
arbejde koncentreret med ”vinduerne”:

Placering af penge fra Vinduer
Hvad gør du
Start med at se om firmaet hører til hos os.
Hvis ikke skal vinduerne flyttes af navn
232

Forsøget var kun en delvis succes, idet man ikke nåede det forventede. Det kræver erfaring og at man tør gøre noget
ved ”vinduerne” at få dem fjernet. De sagsbehandlere, der ikke primært arbejder med ”vinduer”, mangler denne erfaring
og fik derfor ikke fjernet så mange ”vinduer”, som man havde håbet på.
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Generelt :
Slå cpr.nr. op i INDSØG og find samtlige penge, som ikke er placeret.
Se på kundens hustandsbilled, om der findes ikraftværende firmaordning, tjek da, om det er i orden,
at pengene sættes in på forsikringen.
hvis pengene hører til en G82 police, tjek om de kan placeres, giv besked til indbetalingen. Hvis der
f.eks. er tale om se.nr. skrift: tag et print og lig det i bakken til G82 (den nederste bakke i G82 post
reolen).

Hvad er det, du skal tjekke og vurdere:
Kræver det helbredsoplysninger?
Er pengene så gamle, at vi ikke kan tillade os at kræve helbredsoplysninger?
Skal pengene bruges som suppl. indskud?
Er der allerede en sag igang, husk at tjekke sag og find evt. sagen?
Skal der rekvireres begæring hos ass., enten pga. nytegning eller ændring
Skal pengene evt. retur til firma, husk bilag til indbetalingen (hvis policen ikke bliver til noget)
Kan forsikringen være nedsat ved en fejl f.eks. på grund af en FORD fra indbetalingen.
Derudover
Hvis du får sat penge ind på en forsikring, skal du køre en ændring så du også får anvendt pengene,
det er ikke nok de kommer væk fra vinduer.
Vær opmærksom på, at penge på uge/14-dages lønnede svinger meget, det betyder ikke
nødvendigvis, at der skal ske en forhøjelse af gagen eller præmien, ofte skal pengene bare fordeles
til en anden måned.
Hvis der er en police, tjek om der er skiftet BET og/eller SE nr., det kan være, det er derfor, der er
vinduer.
Sag:
Sagen skal kun oprettes hvis det bliver til en rigtigt sag, dvs. vi rekv. begæring og/eller
helbredsoplysninger på en nytegning eller regulering.
Figur 31: En procedurebeskrivelse for behandling af ”vinduer”.
Det fremgår, at der er overladt meget til den praktiske situation. Hvad er det, der skal checkes,
hvordan gør man det, hvad skal der så gøres. Det er ikke fordi, det ikke muligt at sige noget om det.
Man har bare ikke gjort det, fordi det har ikke været nødvendigt, at have det ekspliciteret på et
stykke papir.
Arbejdet med ”vinduerne” forløb typisk som anført herunder:
a) Få hurtigt overblik -> idé om type (lidt som man kan få en idé om et menneske, ved at se på dets
påklædning, istedet for påklædningen ser man istedet på årstallet i cpr nr., virksomheden, typen af
forsikring o.s.v.)
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b) Udfra dette overblik har man en mental liste over hvad der typisk vil være galt233
c) Man tester den mest typiske ting ved at checke en række oplysninger i systemet: Er det det ?
ellers prøver man den næste på listen.
d) Man kører frem efter denne liste nogen gange. Samtidigt skabes mere viden om den type
”vindue” det er.
e) På et tidspunkt stopper dette. Enten fordi der ikke er flere idéer, fordi man har fundet problemet
eller fordi der er kommet et tegn på, at noget andet er galt.
f) Alt efter hvad man kom frem til udfører man så enten problemløsningen eller lægger den til side
for senere at vende tilbage til den.
Dette kunne ligne et ret fast script, men da det er umuligt at eksplicitere helt nøjagtigt, hvad der ses
på under de forskellige punkter og at idéer kontinuert ændres og udskiftes er determineretheden kun
tilsyneladende. Det er værd at bemærke at for både folk i betalingsservice og i
firmaadministrationen gælder det, at man altid under en demonstration af hvordan man gør et eller
andet, pludselig taber tråden. Man når aldrig proceduren (der formentligt ikke eksisterer som en
scriptlignende plan) helt igennem. Arbejdets indhold af konventioner og planers rolle som maps og
scripts diskuteres også i afsnittet ”Observation 2: Betalingsservice”.
Problemløsningen kan bestå i en lang række af aktiviteter. Eksempler er: at rette en oplysning i
systemet (f.eks. en betalingsadresse), at nytegne forsikringen (e.v.t. uden begæring), at ringe til et
firma eller et pensionscenter og indhente oplysninger (f.eks. høre om en ordning stadig er i kraft), at
tage kontakt til betalingsservice og få dem til at rette ting i system. Visse af disse problemløsninger
drejer sig om at få systemet til at acceptere at ting ikke går efter reglerne, andre drejer sig om at
indøre reelle rettelser i forsikringerne. Det vil typisk være tale om at regulere præmien op eller ned,
at indskyde ekstra dækninger eller tage større enkelt beløb ind som indskud.
Den valgte løsning afhænger af faktorer som tid på dagen, den person der skal rettes kontakt til og
det tidligere arbejde samme dag. Sagsbehandlerne har en erfaring med hvornår bestemte personer i
betalingsservice går til frokost, hvem der er villige og kompetente og hvem der er tunge at danse
med. Man er også opmærksom på ikke at forstyrre flere gange i træk. På samme måde er det med
kontakterne i pensionscentrene rundt omkring. Nogen er dygtige og pligtopfyldende andre er
langsomme og sjuskede. Det betyder, at man, alt efter hvem der er ansvarlig for ordningen, reagerer
forskelligt på de samme oplysninger (På et tidspunkt blev der sagt. Hvis det her havde været enhver
anden end navn, så ville jeg have ladet det ligge, men det her ligner ham ikke. Han har altid meget
orden i sine ting). Det betyder også, at man ved samme type sag vil ringe i ét tilfælde og skrive
gennem systemet i ét andet. Man ringer typisk hvis det er noget der haster, eller hvis det er svært at
forklare/man ikke rigtigt ved hvilke oplysninger det bliver nødvendigt at videregive. Man skriver
hvis man gerne vil have dokumentation for en forespørgsel eller hvis man mener det vil være et
problem at få fat i den man skal tale med (mange af mæglerne bruger meget tid på kundebesøg).
Undervejs i behandlingen af ”vinduerne” blev der nævnt at se om der var noget på SAG. SAG er en
del af systemet hvor der kan knyttes oplysninger til en kunde. F.eks. om man har sendt rykkere eller
om der arbejdes med at skaffe helbredserklæringer. I sagsbilledet fremgår det hvad man selv og
andre er ved at foretage sig/har foretaget sig vedrørende en bestemt sag.

233

Når folk tænkte højt sagde man ofte ”Jeg vil vædde med at den [er sådan og sådan]”, gik videre i systemet og testede
tesen. Som regel hold det og man gik videre. Hvis det ikke var som forventet skulle det mentale billede af problemet
ændres.
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Figur 32: Skærmbillede med en del af oplysningerne i SAG.
Undervejs i behandlingen finder man ofte ud af at man ikke rigtigt kan komme videre. Man kan
mangle oplysninger eller være i tvivl om hvordan oplysninger i systemet skal tolkes eller om de er
rigtige. Her henter man sagen (et chartek med papirerne der er knyttet til en kundes aftaler) op fra
arkivet. Dette gøres ved at rekvirere den gennem systemet. Den vil så kort tid efter dukke op i den
interne post.

Figur 33: Skærmbillede for rekvirering af sager fra arkiv.
Sammen med at problemet med pengene løses kan det opdages at pengene/ansvaret for at de bliver
placeret hører til et andet sted. Så ”flyttes” pengene over til den ansvarlige ved at flytte dem i
systemet. Det kan være hvis det er en ande n afdeling, der har pengene eller hvis pengene skal sættes
ind i betalingsservice før firmaadministrationen kan gøre noget ved det.
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Figur 34: Skærmbilledet ved flytning af ”vinduer”.
Der har været forsøgt at lave en mere fast rutine. Det er man gået bort fra fordi en effektiv
behandling kræver at man gør ting man ikke må. Det er sådan at man (flere gange) er blevet
opmærksomme på at der kræves en ekstra indsats på ”vindues”-området. Det stilles krav om at
antallet nedbringes. For at kunne opfylde disse krav har sagsbehandlerne fået ekstra beføjelser (lov
til at gå uden om hvad der normalt anses for korrekt behandling) der giver en langt mere effektiv
behandling af ”vinduerne” (men som også kræver en stor erfaring med ”vindues”-behandlingen,
man skal kunne se mulighederne for effektiv behandling og turde gøre det). Disse ekstra beføjelser
har efterhånden vundet hævd. Man bruger disse ekstra beføjelser, selvom de var tænkt som noget
der kun skulle anvendes i de perioder hvor man arbejdede intensivt på nedbringningen af ”vinduer”.
Dette ses som at man får pengene væk (hvilket ville have været umuligt i samme udstrækning hvis
man holdt sig til det der ellers er god skik) og tage skraldet bagefter hvis der opstår problemer.
Af flere årsager kan der være betalt for mange penge ind på en police. Typisk er det betalinger til en
police, der står som fripolice, betalinger til en aktuel police (en police hvor der er udbetalinger) eller
indbetalinger fra et firma, hvor kunden er fratrådt. Det betyder at pengene skal betales tilbage. Dette
er forbundet med flere problemer. Udgangspunktet er at pengene skal tilbage til firmaet og ikke
kunden (ellers skal kunden betale skat af dem). Det betyder at firmaet er nødt til at ændre i
regnskabet. Da man kan være op til flere år bagud med disse tilbage betalinger betyder det, at
firmaet kan være nødt til at ændre i de oplysninger, der er sendt til skattevæsnet i forbindelse med
årsopgørelser. Noget firmaer naturligvis er noget tilbageholdende med af hensyn til det
medfølgende arbejde. Det resulterer ofte i at firmaer ganske enkelt sender den check, man har sendt
ud, tilbage. Det er simpelthen svært at slippe af med pengene.
I firmaadministrationen mener man, at det er udbetalingsgruppen (en afdeling et andet sted i
koncernen), der har ansvaret for at sørge for disse tilbagebetalinger. Det har tilbagebetaling en
anden opfattelse af, hvilket på tidspunktet for observationen havde ført til, at man mellem grupperne
sendte den samme bunke tilbagebetalinger med intern post. Ved hver fremsendelse blev bunken
forsynet med en bemærkning om arbejdsfordelingen. Da observationerne afsluttedes var bunken i
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udbetaling, men man forventede at få enten den eller senere tilbagebetalinger tilbage på samme
måde.

Vindueslisten AS400
Arbejdet med ”vinduerne” tager udgangspunkt i en liste, der kommer fra en anden afdeling. Listen
kommer en gang månedligt som en Excel fil. Den formateres (de kolonner man skal bruge udtages,
deres placering bestemmes og listen sorteres efter de rigtige kolonner) og printes ud. Listen, der nu
rummer alle ”vinduerne”, er en liste, hvor hver linie består af et senummer, et bet nummer234, et cpr
nummer (eller telebank nummer), et beløb, en dato og en række forskellige postkoder, for den der er
ansvarlig for pengene.
Når der arbejdes med ”vinduer” i AS400 systemet, gås der frem efter listen. Sorteringen efter senr
først gør det muligt at se, om der findes flere ”vinduer” på det samme firma. Hvis det er tilfældet,
vil de blive behandlet sammen, forstået på den måde, at man ikke gør sig færdig med det ene
”vindue” og derefter går videre til det næste, men istedet ser på det første, så det næste og måske
videre alt efter hvad man finder ud af. Årsagen til problemerne kan være fælles for ”vinduer”
knyttet til et firma eller forskellig.
Typisk lægges en lineal under den linie man er kommet til, for at holde styr på hvor man er kommet
til. Arbejdet styres ikke i højere grad af listen, end at sager kan skydes, hvis man ikke lige gider. At
man ikke gider, kan skyldes, at man med det samme kan se, at det er en stor bunke (mange linier på
samme senr) eller at det er et firma, der typisk er besværligt. Man lader så være med at gøre noget
ved linien men mærker den og vender tilbage senere.
Netop mærkning af ”vindues” listen er værd at se nærmere på. Når ”vinduerne” er fjernet streges de
tilhørende linier ud på listen. Når et løsningsforslag er afprøvet, men man endnu venter på resultatet
af den natlige kørsel noteres ”tjek penge” ud for linien. Hvis man har fundet ud af, at en bestemt
person (typisk i et pensionscenter, ellers i betalingsservice) skal kontaktes noteres navnet på listen. I
visse tilfælde vil man via systemet sætte pengene til at vente. Det sker hvis man venter på
begæringer eller helbredsoplysninger eller hvis der mangler afklaring om en overenskomst. Her
noteres ”Venter” på listen. Listen kan også bruges til at anføre police nr. ud for linierne. De findes
ikke på listen som udgangspunkt.

234

Der tales om at pengene har en bet. Bet er en betalingsadresse, en kode for hvordan pengene er indbetalt.
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Figur 35: En side fra ”vindueslisten”.
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Mærkningen tjener to formål. (1) Den et huskeredskab, den viser hvilke ”vinduer”, der er behandlet,
hvad der blev gjort ved dem og hvilke opgaver der stadig er tilbage. (2) Den er et
kommunikationsredskab. Ved at pege på listen, kan man hurtigt overdrage et billede af en situation:
Hvilket firma, hvor mange ”vinduer”, hvilke beløb m.v.
Når de nye ”vindueslister” kom var der ofte mild frustration og undren forbundet med resultaterne.
Der kom ”nye gamle penge”. Man arbejdede sig frem således at de ældste ”vinduer”/penge blev
fjernet først. Det er at forvente at der kommer nye penge ind på ”vindueslisterne” for der er jo hele
tiden penge der ikke kommer igennem systemet. Men disse ”nye gamle penge” var gamle penge der
pludselig dukkede op på listerne, selvom de efter alt at dømme burde have været på de foregående
”vindueslisterne”. Dette gav en følelse af at ligegyldigt hvad man lavede så ville man aldrig få
fjernet ”vinduerne”, der dukkede jo bare nye op hele tiden og ikke bare penge der lige var gået galt,
men penge der havde ligget i systemet længe. Det var således umuligt at få overblik over hvor
mange ”vinduer” der var. Mysteriet havde stået på i et godt stykke tid (mere end et halvt år). Under
observationsperioden blev mysteriet løst. Under samtaler mellem folk fra firmaadministrationen og
betalingsservice (om andre emner) kom det ved at tilfælde (ikke et spørgsmål om de ”nye gamle
penge”) frem at de ”nye gamle penge” opstod når man i betalingsservice ændrede ved visse koder
på penge i systemet. Det betød at pengene gik fra en anden kategori til ”vinduer”. Det var altså
penge der stod og ventede med fejl, men ikke var at klassificere som ”vinduer” indtil folk i
betalingsservice havde løst ét af problemerne med dem.

Vindueslisten G82
Tilgangen til ”vindues”-behandlingen i G82 systemet er lidt anderledes. Her bruges for det første
ikke en samlet liste over ”vinduer” og for det andet arbejder man sig frem fra de høje senumre for
ikke at have overlap med personen, der arbejder med AS400.
Man starter med at søge i syste met (på ”vinduer” og senr i den del af systemet der hedder
”forespørgsel vinduer”.). Et skærmbillede der indholder 10 linier printes ud og man går så frem
efter denne liste. På den udprintede liste tegnes skillelinier mellem senr. så de forskellige firmaer er
adskilte. Som i AS400 bruges en lineal til at mærke, hvor langt man er kommet.
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Figur 36: Den øverste del af papiret med ”vinduesudskriften” i G82.
Også disse mindre lister mærkes. Man streger en linie når pengene er væk og man noterer at man
skal ringe eller lignende tilsvarende ”vindueslisten” i AS400. I modsætning til den lange
”vinduesliste” smides en liste væk, når man er nået igennem alle linierne.

Overdragelse af vindue
Når man under arbejdet med AS400 ”vinduer” støder på ”vinduer”, der skønnes at høre til i G82
systemet laves et print af skærmbilledet : ”Forespørgsel vinduer (vis detail)”. Der noteres ”pseudo”
og ”policenr policenummer” på printet og det lægges i en bunke, med udelukkende denne type
papirer.
Herunder findes et billede af listen fra AS400 til G82 behandleren.
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Figur 37: Udskrift til personen der arbejder med G82. Med påskriften "Pseudo" og "polnr".
Papirerne gives videre til personen, der arbejder med G82. ”Vinduerne” slås op i systemet og
behandles. I flere tilfælde var ”vinduerne” alligevel ikke G82. Papirerne blev givet tilbage (sammen
med en mere eller mindre omfattende verbal forklaring) og ansvaret for behandlingen af ”vinduet”
blev overdraget igen. Dette sker både når personen, der tager sig af G82 er tilstede eller når hun er
på ferie.
En lignende metode bruges i G82, når man for at fjerne ”vinduer”, skal have folk i betalingsservice
til at sætte penge ind på policerne (se e.v.t. afsnittet indledende undersøgelser). Der laves et print af
skærmbilledet ”Forespørgsel vinduer (vis detail)”, hvorpå der noteres ”Pol. police nr.”, ”Fordeles på
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policerne” og øverst i højre hjørne ”postkode”. Printet stemples og sendes med intern post til den
person i betalingsservice, der er ansvarlig for firmaet. Der vil ofte være en del papirer, der skal til
samme person så papirerne samles og sendes samlet. Metoden anvendes også i andre afdelinger end
den observationen fandt sted i. Alternativer er at ringe og bede om at få sat pengene ind elle r at
skrive over skærmen.
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Figur 38: Udskrift sendt fra firmaadministration til betalingsservice (og tilbage igen).
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Samarbejde med betalingsservice og pensionscentre
Det er af stor betydning for valg af problemløsningsmetode, hvem der er kontaktperson/ansvarlig
for pengene, ordningen eller hvad man nu lige ser på. Personlige egenskaber er vigtige. Er de
dygtige, venlige, til at stole på, glemsomme o.s.v. Det afgør f.eks. om man ringer eller bruger elpost og om man tror på dem når de siger at papirerne er på vej.
Man vil vælge at ringe hvis det haster eller det er lettere at forklare over telefonen (ofte hvis
problemet ikke er helt klart eller man skal have yderligere oplysninger før man kan identificere
problemet). Man vælger at skrive hvis det ikke haster eller hvis det er rutine ting. Man kan også
vælge at skrive, hvis man har forstyrret meget, hvis man gerne vil have dokumentation på, at man
har bedt om et eller andet eller hvis personen, der skal kontaktes, er doven, glemsom eller uvenlig.

Arbejdsfordelingen ved vinduesbehandlingen
Det virker irriterende (spild af tid, unødvendige handlinger, at foretage sig dumme ting) for folk i
firmaadministrationen, at de er nødt til at ”rode med pengene” før de er gået ind på policerne. Man
kan ikke rette problemerne før pengene er gået ind. Problemet opstår p.g.a. de nævnte
revisionsregler. Det er ikke muligt for sagsbehandlerne at håndtere den del af pengene. Man mener
ikke at sagsbehandlerne er kvalificerede til at varetage pengehåndteringsopgaverne og det vil ikke
være en god investering at opdatere/uddanne dem. Det er derfor valgt at man må acceptere
problemet, selvom man er opmærksom på det. (Man arbejder med at lave en slags
blandingsordning, hvor der er visse tilfælde hvor sagsbehandlerne kan få pengene ind på
forsikringen) Problemet og ineffektiviteten ses både hos sagsbehandlerne (firmaadministrationen)
og i betalingsservice hvor en del af arbejdet består i enten at sætte penge ind for sagsbehandlerne
eller i at konstatere at pengene allerede er gået ind mens forespørgslen om at sætte pengene ind var
undervejs fra firmaadministrationen til betalingsservice.

Farvede strimler og kalenderen
En måde at holde øjne med hinanden på, er ved at se på de papirbunker, der ligger rundt omkring.
Kan folk overkomme arbejdsbelastningen eller er det nødvendigt at omfordele opgaver. På et
tidspunkt spurgte lederen til en bunke sager der var gamle. Hvordan stod det til. Det var muligt
p.g.a. et særligt farvekodesystem man kører i gruppen.
Man benytter en bestemt farvekode til at mærke sagsmapperne. Alt efter hvornår de er oprettede, er
der lagt en papstrimmel med en bestemt farve ind i dem. Ved at se på disse farvede strimler, kan
man danne sig et overblik over, hvor gamle sagerne er og dermed om man er problematisk bagud
med dem.
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Figur 39: Chartekkerne mærkes med farvede papstrimler.
De farvede strimler gør at man hurtigt kan få et overblik over hvordan situationen er.

Figur 40: Dueslaget der bruges til kalender.
Et andet system til at holde øje med tiden er den såkaldte kalender. Kalenderen findes både i
systemet og i en måde at bruge dueslagene på. Når man kan se at en sag skal vente til et bestemt
tidspunkt, noteres det i systemet og papirerne lægges ud i det hul i dueslaget, der passer til den uge
tingene skal vente til. Når så man er nået frem til det rigtige tidspunkt gøres sagerne automatisk
aktive igen og papirerne hentes ind sammen med postsorteringen. Mærkningen af sagerne på
kalender i systemet gør det muligt hurtigt at lokalisere papirer, hvis man skal have fat i dem før.
F.eks. hvis der kommer bilag ind der hører til en bestemt police.
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Overtage arbejde
I flere tilfælde er det nødvendigt at en persons arbejde overtages af andre i afdelingen. Det kan være
i ferier, barselsperioder eller når folk er syge. Der er ikke en egentlig substitutordning som i
betalingsservice (det beskrives i næste afsnit), men hver ansat har som regel en person, der er bedre
inde i dennes arbejde end de andre. Denne makker passer post, tager sig af de sager, der kræver
hurtig behandling og lægger de andre sager til side, så de er klar til behandling når den afløste
vender tilbage. Før man tager afsted giver man sine sager videre med en forklaring, så det er lettere
for afløserne at tage sig af dem mens man er væk.
Det kan være svært at overtage visse specielle sager. Chefposten er f.eks. svær at overtage p.g.a. de
mange specialfunktioner og kontakten mod resten af Dansk Forsikring. Typisk er det at en substitut
for chefen ikke får forklaringer fra de andre ledere, men bare at vide hvad der skal gøres. Lige efter
at observationen i firmaadministrationen sluttede tog chefen på ferie. Der fremkom en lang række
eksempler der havde været værd at studere. Specielt kom der flere lister over arbejdsopgaver der
ikke passede og koordineringen med de andre afdelinger var heller ikke problemfri. Når dette
nævnes, selvom det ikke har været muligt at studere det nøjere, er det for at pege på, at overtagelse
af specialfunktioner og kontakt til andre personer byder på nogen specielle problemer. Der findes
som nævnt også specielle funktioner som kun nogen er uddannede til, herunder visse dele af
systemerne som kun nogen sagsbehandlere har adgang (brugerrettigheder) til.

Arbejdsdeling
Den praktiske arbejdsfordeling afgøres dels ved fordeling fra lederen og dels ved kollektiv
vurdering af den mest hensigtsmæssige fordeling. Visse ting som, hvem der skal have telefonvagt
om fredagen og hvem der skal sortere post en bestemt dag, er planlagt frem i tiden. Man kan så
bytte, hvis det er nødvendigt. På et tidspunkt var der stor diskussion om, hvem der skulle deltage i
et møde. Ingen havde lyst. Enten fordi de i forvejen havde travlt, fordi de havde planlagt noget
andet oveni eller fordi de ikke mente, at de ville kunne repræsentere afdelingens interesser
fornuftigt. Det resulterede i en diskussion, der løb over hele dagen indtil en times tid før mødet. Her
var en masse mere eller mindre saglige argumenter afprøvet og til sidst endte det med en
byttehandel, hvor en person blev overbevist om at gå til mødet, mod at en anden overtog hendes
telefon resten af dagen.
Generelt så er der en kollektiv forståelse af hvad der skal ske og hvem der har travlt, så der kan
aflastes og vises sympati når det er nødvendigt. Hvis man kan se at folk er ved at drukne i arbejde
tager man noget fra bunkerne. Dette gør dels at folk ikke slider sig ned, men det får også arbejdet til
at foregå mere effektivt. Man kan køre sig død i en løsning. Man stirrer sig blind på en bestemt
problemløsningsmetode og sidder og kæmper med det. Her hjælper et par friske øjne ofte og sagen
kan løses på en anden og lettere måde.

Kom over og se
Der opstår ofte situationer, hvor en person møder et problem i arbejdet, der ikke lige umiddelbart
kan løses. Ofte har man en idé om, at en anden person ved hvad der kan gøres og går så enten over
og spørger eller taler gennem lokalet. I nogen tilfælde drejer det sig om, at man lige vil have
bekræftet en antagelse eller procedure. Man vil være sikker på at det man har tænkt sig at gøre nu
også er rigtigt. I andre tilfælde er man enten i tvivl om, hvad der skal gøres eller helt uden nogen
idéer. I begge tilfælde kommer personen, der er i tvivl over til personen, der spørges til råds. Ofte
tages et eller flere papirer med. Det kan være policer, skærmudskrifter eller andre typer af
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dokumenter der hører til arbejdsfeltet. Ofte ser man på disse papirer og peger i dem, mens man
kommer til en fælles forståelse af hvad problemet er og hvad man bør gøre, for at løse det. Ofte slås
der også op i system. Man checker oplysninger eller viser hvor i systemet, man kan se og gøre ting.
Det er ikke nødvendigvis en enkelt person, der kontaktes med disse spørgsmål. Spørgsmål kan
istedet rettes mod en større kreds. Også selvom en enkelt person er blevet kontaktet, kan andre
indgå i samtalen, hvis de har relevante idéer.

Opmærksomhed overfor omgivelserne
Opmærksomheden er konstant vendt mod såvel det umiddelbare arbejdsfelt (de ting, der direkte har
noget at gøre med de penge, man forsøger at få på plads, oftest systemet og de papirer man har om
policen) som mod de mennesker, der er indenfor en vis omkreds. Man lægger mærke til samtaler,
hvem der kommer og går, om en person sidder og mumler koncentreret eller bander over et eller
andet. Kontormiljøets opbygning gør at man er mere opmærksom på visse personer end andre. Man
sidder tæt på nogen, langt fra andre, nogen er skjult af planter eller søjler, mens andre stort set altid
er i ens synsfelt.

Figur 41: Et blik udover en del af kontoret.
På den måde kan man løbende træde ind og ud af samtaler om problemløsning. Erklære sin enighed
i antagelser, give råd til hvordan man kan løse problemer o.s.v. Ofte starter en sådan samtale med to
der taler sammen. En eller flere blander sig og forlader samtalen gradvist igen. I nogen tilfælde
overtager en senere tilkommet samtalen, fordi hun har mere erfaring med området og den
oprindeligt kontaktede trækker sig ud. Det sker også at samtalen opsplittes i flere samtaler om flere
emner. Folk træder så lidt til side og taler om deres emne.
Det sker at samtaler aftales på den måde, at man aftaler, at man taler om det på et senere tidspunkt
(typisk imorgen formiddag e.l., ikke specifikke tidspunkter.)
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Man er også opmærksom på den måde, at man har en idé om, hvad de andre laver. Har de travlt,
laver de noget der er svært eller kedeligt. Det betyder, at man kan tage hensyn til den slags ting i
arbejdsfordelingen.

Design af individuelle systemer
Observationen har budt på en lang række muligheder for reflekteren og læring i forbindelse med
design af computersystemer. Såvel systemer til individuel brug som til brug i samarbejde (her
flerbruger systemer). I de næste to afsnit nævnes nogen få kommentarer til systemerne.
I arbejdet anvendes utroligt mange undersystemer og skærmbilleder. En liste over bare de mest
brugte skærmbilleder giv over 30 skærmbilleder. Ofte må der skiftes mellem flere systemer
indenfor den samme opgave og overføringen af oplysninger, mellem systemer og skærmbilleder
sker ikke automatisk. Det betyder at man enten skal kopiere (copy, paste) eller skrive oplysningerne
ind igen. Kun ganske få bruger kopieringsfunktionerne. Da det drejer sig om mange
hundrede/tusinde tal om dagen er folk blevet meget hurtige og sikre når de skriver numre i
systemerne, men med nedskrivningen af tallene enten på lommeregnere eller på notesblokke går der
alligevel noget tid med det, i forhold til hvis systemerne rent faktisk havde understøttet de opgaver
som folk udfører og selv havde overført oplysningerne. Systemet virker som en række selvstændige
søgemuligheder i en database og ikke som understøttelse af funktioner. I betalingsservice anvendtes
ofte et selvstændigt Excel dokument til at lave bilag med. Oplysninger læstes i systemet og man
skrev dem så ind i regnearket (hvor der udførtes nogen simple beregninger med en makro) og skrev
dem ud. En ting der faldt i øjnene var at der står store bord regnemaskiner på alle bordene. De
anvendes dels til beregningsopgaver og dels som en slag notesblok, der kan rumme to tal. Hvis et
talt skal huskes (f.eks. fra en telefonsamtale eller fra et billede i systemet til et andet, skrives det
(jævnligt) på bordregneren). Nogen af bordregnerne har fulgt de ansatte igennem længere tid. En af
de ansatte fortæller at bordregneren har fulgt hende gennem hele hendes tid i virksomheden. Hun
startede som beregner, og fungerer nu som sagsbehandler. Man kan godt regne i systemerne og det
er der flere der gør. Det er et spørgsmål om vane. Den er god at anvende som hukommelse og kan
huske to tal. Der findes en lang række andre eksempler, men da formålet er at se på CSCW og ikke
HCI og god programmeludvikling og vedligeholdelse så ses nu på design af systemer, der virker i
samarbejde.
Et gennemgående karakteristika ved systemerne var at de i høj grad var uigennemsigtige for
brugerne. Uigennemsigtige betyder her at det er uklart hvad der sker inde i systemet (hvilke
oplysninger der ligger dér, hvad de betyder, hvilke rationaler der ligger bag, hvad funktioner
konkret udfører af manipulation på objekterne i systemet o.s.v.). Uigennemsigtigheden kommer
klart frem i følgende eksempel, der er en sagsbehandler der tænker højt under arbejdet med
”vinduer”.

[Der arbejdes med vinduer i AS400. Under hele seancen arbejdes der løbende med at skifte mellem
skærmbilleder og undersøge oplysninger.]
Jeg tror jeg har haft den her sag før. Det er en der er kørt fast i systemet. Den vil ikke køres over i
det her system, måske skal den genopskrives og trækkes over.
Man kan køre sådan den mere og mere fast...smadre den fuldstændigt.
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...
[Overvejer.]
Skulle jeg være ligeglad og køre den manuelt.
Hvis der opstår problemer så håber jeg den kører fast her. Her kan man bare gå tilbage. Der ændres
ikke noget ved det.
[Udfylder et felt med et gæt.]
Jeg skal bare have den til at køre. Det ville den godt [glad overrasket]. Den lader mig køre nu,
hvorfor gør den det ? Tør jeg nu opdatere eller skal jeg afgangsføre. Det er som at slå plat og krone.
Tør jeg...gu’ gør jeg så. Nu skal jeg se om je g kan få den over i AS400 på samme dato.
Nu ser vi om der kommer sort røg op af skærmen. Jeg bliver stiktosset hvis der står
pengehåndtering
[Der står pengehåndtering. Tydelig irritation.]
Sådan noget pis. Hvad fanden skal jeg gøre nu. Så må jeg lave den manuelt og den skal nedskrives
igen. De slår mig ihjel...
[Herefter udføres en række korrigerende handlinger. Den ansatte vurderer at denne ret simple
opgave nu vil tage flere timers effektiv arbejdstid.]

Eksemplet viser tydelig at der er dele af systemet, man kun har et vagt indtryk af. Systemets
virkemåde og dets rationale er uklart. Man forsøger at stille maskinen tilfreds, så man kan få gjort
sit arbejde, men man er ikke helt klar over hvordan systemet skal manipuleres, for at det vil udføre
de handlinger man gerne vil have igennem. Situationer som denne opstod sjældent, men der var ofte
mindre grelle eksempler på at systemets dybereliggende strukturer/rationale var ukendt og
uforståeligt. Et eksempel der knyttede sig specifikt til AS400 vindueslisten fremkom da der
pludselig stod et trecifret nummer på vindueslisten istedet for cprnumre. Der var omkring seks
vinduer, der stod under trecifrede numre. Man undrede sig og diskuterede hvad det kunne betyde
indtil man et par dage efter fandt ud af (gennem samtale med en ansat i betalingsservice) at det
drejede sig om nogen bestemte indbetalinger, der havde fået specielle koder i betalingsservice. Man
fik også at vide hvordan de skulle behandles.

Design af samarbejdssystemer
Under telefonsamtaler med betalingservice går der ofte en del tid med at diskutere oplysninger og
fortolkninger (man fortæller hvad man tror og hvilke oplysninger der har ført frem til det.) Man
sidder så og slår op i hvert sit system. Nogen gange opstår der misforståelse omkring et nr (f.eks.
senr) andre gange kan folk ikke lige finde de oplysninger man henviser til. Med muligheden for at
dele skærmbilleder med betalingsservice, så man kan se hvad der tales om, ville dette arbejde have
været gjort langt lettere. Et andet eksempel på at systemerne snarere virker som søgebilleder i en
database end som systemer, der skal støtte arbejdsopgaver er at det er nødvendigt at skrive
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policenumrene på listerne fra AS400 til G82. Hvis systemet havde været indrette mod de
funktioner, det har så havde de selvfølgelig stået på udskriften (nummeret findes direkte ved en
søgning på cpr nummeret, der står på billedet).

Man har store problemer med at måle
Endeligt en kommentar, der har mere med organisationsteori generelt at gøre end med CSCW
specifikt. I procesanalyse har man haft store problemer med at måle på arbejdet og processerne.
Man kan måle på sager, men som tidligere beskrevet så giver det ikke noget reelt billede af
processerne. I firmaadministrationen har man den samme oplevelse. At man måler på de helt
forkerte ting. Man mener at der mangler hensigt med målingerne og en forståelse af hvad der
egentlig foregår. Det er således også svært for de ansatte i firmaadministrationen at få overblik over
området, idet de oplysninger de kan få ikke svarer til de behov de har.
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Observation 2: Betalingsservice
Betalingsservice består af tre afdelinger. Kassen, mellemværende og indbetaling. Observationen
fandt sted i mellemværende. Afdelingerne er i samme lokale og uden klare markeringer af
territorier. I mellemværende tager man sig af, at forsikringerne bliver betalt.
Der sidder ca. 11 mennesker i mellemværende; 10 kvinder og en enkelt mand. Aldersfordelingen er
fra starten af trediverne og til ultimo 50. Som det gjaldt for firmaadministrationen er
sommermånederne også mindre travle end resten af året.
Figuren herunder er et kort over kontorlayoutet i betalingsservice. De nummererede pladser er de
personer, der er i mellemværende eller indgik i arbejdet. Hvert skrivebord er udstyret med en pc,
der er koblet på Dansk Forsikrings interne netværk. I reolerne opbevares mapper med
regelsamlinger, mapper med bilag235 og en mængde andre papirer.

Vinduer

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Vinduer

P11

(P9)

P12

P10

Dueslag med postbakker og printbakke

Køkken

Printere

Skrivebord
med computer

Lav reol

Postbakker

Gulv til loft reol

Figur 42: Kort over betalingsservice.
235

Disse bilag vil blive beskrevet nedenfor.
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Udprintninger hentes ved printeren i post og køkkenrum. Hvis der er print, der ikke er ens egne,
lægges de i et dueslag til fælles print, eller lægges i personens postbakke. Der findes en
kopimaskine 2 meter bag ved en dør til højre for printere og postbakker. Post lægges i dueslagene
ved køkkenet.
Også i mellemværende har hver enkelt person ansvaret for bestemte firmaer.
I modsætning til i firmaadministrationen er ”vindues”-behandlingen ikke samlet på få personer og
den udgør heller ikke hovedparten af de berørte personers dagligdag. Det betød, at en stor del af
tiden gik med at se på arbejde, der egentlig ikke drejede sig om ”vinduer”. Dette er ikke et problem,
”vinduerne” var kun interessante som orienteringspunkt og ikke i sig selv, men det fortjener at blive
nævnt. Om ikke andet så fordi det viser, hvordan arbejdsfeltet mellem afdelingerne er forskellige.

Fordeler
En person kan have tegnet adskillige forsikringer i selskabet. Flere af dem kan også betales gennem
den virksomhed, han er ansat i. Det betyder at indbetalte beløb skal splittes op i bidrag til de
forskellige forsikringer. En del af tiden i mellemværende går med at rette på fordeleren. Fordeleren
er en bestemmelse af hvordan indkomne penge skal fordeles mellem policer. Det kan angives i
enten et fast beløb, en procent af indbetalingen eller som resten af beløbet. Disse fordelere blive
forkerte af flere årsager. En af grundene er en automatisk regulering som det forklares herunder.
Når en indbetaling går ind sammenlignes de med en forventet indbetaling (som udgangspunkt den
der blev aftalt ved indgåelsen af pensionsaftalen). Denne forventede indbetaling er dannet udfra
indbetalingen den foregående måned (eller halvår eller år alt efter betalingsform). Hvis betalinger
gennem en længere periode er blevet lavere og lavere, men stadig har holdt sig så tæt på det
forventede, at de ikke er blevet stoppet, så vil det forventede beløb dale. Hvis kunden pludseligt
begynder at betale det aftalte beløb igen, så vil det føre til en fejl. Betalingsservice må så rette
fordeleren tilbage til det, den egentligt burde stå på. Denne gradvise sænkning af fordeleren kaldes
ofte at ”køre fordeleren i smadder” og er især hyppigt blandt 14. dages lønnede, der også har en
mere varierende indkomst.

Figur 43: En fordeler med tre faste beløb og resten på den sidste.
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En fast del af arbejdet er at arbejde med at rette fordelere. Der udarbejdes lister over fordelere der
skal rettes og dem tager man sig løbende af. Listerne er udskrifter af FBSTS (en søgning i systemet)
Man skal holde antallet nede eller vokser de sig større og større og forsikringerne betales forkert..
En anden anledning til at rette på fordelere er kontakt fra firmaadministrationen.
Firmaadministrationen beder ikke direkte om at få ændret på fordeleren (Det er indtrykket i
Mellemværende at ihvertfald visse sagsbehandlere ikke er alt for godt bekendte med
fordelerbegrebet. Selvom de bør kende til den p.g.a. fordelerens store betydning for om pengene går
rigtigt ind.) Fordeleren ændres altså ikke på direkte opfordring. Idet man løser det problem, man er
blevet gjort opmærksom på fra firmaadministrationens side, så retter man samtidigt fordeleren til.
Som i firmaadministrationen er en del af arbejdet som et detektiv arbejde. Meget af arbejdet kræver
fornemmelse og læsning af spor (oplysninger man ikke på forhånd kan fastlægge klart, der er for
mange og de mønstre der antyder bestemte problemer kan være komplekse.). Man er ofte nødt til at
prøve sig frem. Det formuleres på et tidspunkt således: ”Det er lidt som at sænke slagskibe.”. Man
ved ikke på forhånd om de ting man ændrer er de ting, der får pengene til ikke at kunne gå ind, eller
om der findes andre problemer, der også/istedet skal løses.

Plastcharteks og mapper
Udover fordeleren så findes der en anden aktivitet, der tager meget af tiden i mellemværende. Man
parrer ”pengebilag” med udskrifter fra systemet, såkaldte ”accept bilag”. Det drejer sig om at man
rent manuelt skal sørge for at de penge, der er registrerede som manuelt indbetalte i systemet, også
rent faktisk skal være dokumenteret indbetalte, ved at der er et girokort e.l. Arbejdet tager
udgangspunkt i en pengeliste, der er en systemudskrift, der anvendes meget på samme måde
”vindueslisten” i firmaadministrationen (man går frem fra toppen, peger med lineal, springer over
hvis man ikke lige kan finde bilagene, gemmer listen til den er færdig).

Figur 44: Pengelisten.
Behandlingen foregår på den måde, at man har en stak prints, hvert svarende til en betaling. Når der
kommer post ind med nye girokort så parrer man dem med de tilhørende print og placerer dem i
plastbakker, hvorfra de senere bliver indsat i løbenummerorden i mapper. Disse mapper gemmes et
års tid bagud i afdelingen, herefter flyttes de nedenunder til et lager hvor de gemmes i en 5 år. I
dette arbejde er løbenummeret vigtigt. I det øjeblik pengene registreres tildeles de et løbenummer.
Dette nummer bruges til at søge på pengene, når de parres og når de sættes i mapper. I det hele taget
lokaliseret pengene udfra dette løbenummer. Opbevaringen af pengebilagene sker af
revisionsårsager. Det er simpelthen lovpligtigt at opbevare papirerne i 5 år.
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Figur 45: Mapperne hvori de parrede bilag arkiveres.
Arbejdet beskrives således af en af de ansatte: ”Meget af det man laver i løbet af en dag er stort set
det samme. Bare forskellige datoer og sådan ... og så støder man på forskellige hurdler undervejs...
Det vigtige er at man kører pengene ind på det rigtige nr. Det gør at man er nødt til at koncentrere
sig hundrede procent. ... Lidt som at køre på motorvej, det er let at falde i søvn.” Et eksempel på
hvordan ”hurdles” dukker op og springer scriptet findes herunder236.

En ansat i betalingsservice sidder og retter fordelere udfra listen med fordelerbestanden.
Det sker ved man linie for linie slår op i systemet, ser på fordeleren. Fordeleren er meget ofte kørt i
sænk og der er kommet en normal indbetaling. Fordeleren sættes op igen og man går videre til den
næste på listen.
Pludseligt er der et nyt problem, fordeleren er ikke kørt i sænk. Måske findes der en police i
fordeleren, der ikke er i kraft længere eller måske er problemet noget andet. Istedet for bare at sætte
fordeleren op, så skal der vurderes og situationen kommer til at minde om detektivarbejdet i
vinduesbehandlingen.

Hvornår bruger man el-post
Til tider sender man ting med intern post til en gruppe istedet for at bruge el-post. Dermed undgår
man at sende arbejdet til en bestemt person. ”Det ville jo være urimeligt hvis man altid, når man
skulle i kontakt med gruppen, sendte til den person, man kendte bedst.”
236

Det er mit indtryk at dette spring ofte forekommer. Desværre har observationsnoterne ikke været finkornede nok til
at jeg kan give et detaljeret konkret eksempel. Med et videokamera vil et mønster eksempel efter min bedste
overbevisning kunne frembringes.
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Dokumentation gennem systemer
En af grundene til at være omhyggelig med at tilføje oplysninger i systemet og sætte ting i mapper
er, at man så selv kan se, at man har udført visse handlinger og ofte også hvorfor. Hvis man så
senere bliver spurgt om man har gjort dét, så vil man kunne se efter og sige ja. Derudover så ses det
af nogen som vigtigt, at kunne holde sin ryg fri. Når man sørger for at mærke sin sti i systemet så
kan man altid se, at tingene er blevet gjort og hvorfor. På den måde kan man sikre sig, at der ikke er
nogen, der kan komme og sige, at man ikke har gjort det man har aftalt. Man vil også kunne vise,
hvorfor man har gjort som man har gjort. Der er en historik funktion i systemerne så man kan gå
tilbage i tiden og se hvordan tingene så ud der. Ændringer bliver altså dokumenterede og de gamle
oplysninger kan tilgås, man kan ved at kopiere de gamle oplysninger således fortryde ændringer.

Forskellige forståelse
Den del af arbejdet, hvor man arbejder sammen med firmaadministrationen, består hovedsageligt af
behandling af ”vinduer”. Her beder sagsbehandlerne i firmaadministrationen (afdelingerne i
firmaadministrationen kaldes firmagrupper) de ansatte i betalingsservice om at tage penge ind på en
police.
Sagsbehandlerne kan bede om at få pengene ind på flere forskellige måder. Telefonsamtaler, el-post
eller intern post. Som det er beskrevet i afsnittet om firmaadministrationen, er der flere årsager til,
om man vælger det ene eller det andet.
Ofte er de ”vinduer” man får el-post eller print om forsvundet, når man går igang med dem. I
betalingsservice fører det til irritation over, at man i firmagrupperne ikke checker tingene, før man
sender dem op. Det ses som overflødigt arbejde i afdelingen og det skyldes, at man ikke gider at se
efter, om pengene er forsvundet i firmaadministrationen.
Der er flere eksempler på at der findes forskellige billeder/opfattelser af samme system. Der er et
vist overlap, men alligevel klart forskellig forståelse på visse områder. F.eks. opstår der tit
situationer der tyder på at firmagrupperne ikke forstår et begreb, der anvendes i betalingsservice237.
Det drejer sig om to forskellige type forsikringsoverførsler. I betalingsservice taler man hjemme
vant om kode o og kode ø ting. Kode o eller §41 er intern skifte mellem forsikringsselskaber og
kode ø er jobskifte og dermed pålagt gebyr. I firmaadministrationen ser man på disse
klassificeringer på en anden måde. Det førte til at kode o og ø blev brugt mærkeligt i breve fra
firmaadministrationen til betalingsservice. Som nævnt ovenfor var man også opmærksomme på at
fordeleren var et mindre klart begreb for nogen af sagsbehandlerne.
Der er selvfølgelig også forskel på hvor godt folk under oplæring er inde i systemerne i forhold til
gamle garvede sagsbehandlere. Derfor tillæges oplysninger vægt alt efter hvem det er man får dem
fra. Man har et indtryk af de personer man taler med selvom man kun har hørt deres stemme og læst
deres el-post. F.eks. blev el-post fra en person, hvori der blev bedt om nogen sære ting, lige checket
en ekstra gang. Man var klar over at personen endnu ikke var helt inde i systemerne og at der var en
vis sandsynlighed for at der var indtruffet en misforståelse.

237

Tilsvarende findes der eksempler på at betalingsservice ikke altid har et dækkende billede af de problemer man har/
det arbejde der udføres i firmaadministrationen.
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Tilbagebetaling
Også i betalingsservice møder man penge, der skal tilbagebetales. Der udføres tilbagebetalinger
både når penge rent faktisk skal betales tilbage og når penge skal flyttes rundt mellem systemerne.
Man arbejder med checkstandsningsbilag, der benyttes når penge skal flyttes fra G82 til AS400.
Man lader som om pengene skal betales tilbage (overfor systemet) men sender samtidigt et
checkstandsningsbilag til udbetalingen (nærmere bestemt check og policeudstedelsen). Dette
checkstandsningsbilag er et konkret stykke papir, der sendes med intern post til udbetalingen, hvor
man sorterer checksene på vej ud af huset og piller dem fra, der er checkstandsningsbilag på. Efter
at pengene er stoppet konteres de op til mellemværende igen. Her betalings registreres de og dukker
så op i systemerne (ved søgning på mellemværende) hvorefter de kan sættes ind på den rigtige
police.

Omstilling af telefoner
Som i firmaadministrationen har man muligheden for at stille telefoner om på forskellige måder.
Man kan når man går omstille sin telefon, så den bliver sendt videre til et fælles nummer for
gruppen. Det betyder at telefonen vil ringe ved en vilkårlig anden telefon i gruppen. Man kan
omstille en samtale til en anden og man kan trække en andens ringende telefon over til sin egen.
Man omstiller telefonen, når man går til frokost eller hvis man er væk i en længere periode (f.eks.
ferier). Samtaler stilles videre, hvis opringeren har fået fat i en forkert person eller hvis det under
samtalen viser sig, at en anden vil kunne besvare opriningen bedre (f.eks. er mere kvalificeret til at
hjælpe). Man trækker en andens ringende telefon til sig selv, når folk har travlt eller ikke er der. Det
kan f.eks. være når folk er på toilettet, henter post eller er optaget af en samtale. Man holder i
gruppen øje med hinanden på den måde, at man kan tage telefonen, hvis der er bestemte typer af
aktiviteter igang hos den person, der bliver opringet. Hvis den opringede er igang med at tale med
en anden person og nødigt vil afbrydes, tager folk enten automatisk over (når personen med sit
kropssprog viser, at hun ikke er på vej til at tage telefonen) eller personen kan sige ”tager du den
lige” og dermed vise at hun gerne aflastes. Her undgår man, at afbryde flere personer af den
indgående samtale og undgår, at man er nødt til at starte samtalen op igen efter telefonsamtalen.
Også i andre sammenhænge trækkes andres samtaler over. Et eksempel opstod da telefonen mange
gange i træk havde ringet hos den samme person, der ikke nåede andet end at tage telefoner.
Telefonen ringer igen og personen rækker ud efter den, mens hun stønner irriteret og opgivende. En
anden siger nu skal jeg og begynder trække opkaldet over til sig selv. (I dette tilfælde takkede den
potentielt aflastede nej og tog samtalen alligevel, men opmærksomheden var tilstede.)
Telefonfri dage eller perioder ses både i betalingsservice og i firmaadministrationen som noget
stærkt aflastende, der muliggør en langt mere effektiv behandling af de andre sager. Ordningen med
telefonhåndteringen er af stor betydning og da telefonen er af stor betydning for arbejdet vil
forbedringer på dette område have stort potentiale betydningspotentiale. Altså hvis man kan lave
telefonhåndteringen endnu bedre vil det kunne betyde store effektiviseringer.
Generelt forstyrrer man ikke folk, man kan se har travlt eller er i kontakt med andre. Det er værd at
notere sig, at dette kan have en indvirkning på resultaterne af et observerende feltstudie. Der er en
mulighed for at folk vil være mindre tilbøjelige til at komme over og spørge om noget eller få en
kort sludder. Tilsvarende vil folk komme over for lige at se gæsten an. Konkret betød det at en
person der var under oplæring holdt sig tilbage med spørgsmål den første dag under feltstudiet.
Heldigvis blev den observerede person opmærksom på det og det blev fortalt videre, at alt bare
skulle forsætte så normalt som muligt.
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Figur 46: Et blik udover kontormiljøet.
Man bruger et bestemt hjælpemiddel for at gøre opmærksom på at man er omstillet. Der sættes
papskilte op på skrivebordslamperne, hvorpå der står ”omstillet”. Dette er især nyttigt når en person
har telefonfri. Det betyder at telefonen er omstillet til gruppen, selvom personen sidder på sin plads.
Telefonfri benyttes for at opnå perioder, hvor man ikke afbrydes af telefonen og dermed kan have
en mere koncentreret arbejdsindsats. Når folk kan se skiltet ved de, at de ikke kan omstille til
personen.

Figur 47: Omstillet skilt.
Opmærksomheden på omgivelserne kommer frem på flere andre områder. Som det også er tilfældet
i firmaadministrationen kan udråb, der ikke er rettet mod bestemte personer, bruges som en slags
søgning. Når bestemte papirer er kommet ind (FI-kort, der er en slags giroindbetaling) eller når man
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støder på en bestemt type problemer råber man ud over forsamlingen ”har nogen...”. På den måde
finder man hurtigt den person, der skal have papirerne eller gøre et eller andet.
Nogen af personerne udfører et arbejde, der kaldes ”bet regge”. Det er en registrering af
indbetalinger, hvor beløb der er kommet manuelt ind indtastes i systemet og sættes i forbindelse
med dato og indbetaler. Når de ”bet regger” undgår man at udføre en gruppe af funktioner med
systemet, ellers vil der kunne opstå uorden i de løbenumre, de arbejder med. Ikke på en sådan måde,
at der vil opstå egentlige fejl, men arbejdet vil blive besværliggjort. Når man udfører disse
handlinger, så skæver man lige over til de potentielt ”bet reggende” og hvis de er igang, så venter
man.
Man opbevarer lister over hvornår rykkere m.v. sendes ud. En liste der kaldes Køreplan for EDBdriften viser hvornår f.eks. rykkere sendes ud. Det drejer sig ikke om ting, der laves i
mellemværende, men der ville være effekter, der ville forplante sig og dermed skal det indgå i
planlægningen. Det drejer sig om, at der efter udsendelsen af rykkere typisk er mange kunder, der
ringer ind for at forhøre sig om forskellige ting. Der findes også en liste over fornyelsestidspunkter
for bestemte grupper af forsikringer i AS400 systemet.

Print sorteringen
Al udprintning sker på den samme printer. Man går ud og henter sine print, når det passer ind i
arbejdsrytmen. Når man kommer ud i print rummet kan ens print ligge i printeren, i et fælles
printrum i dueslaget eller i ens personlige postrum. Hvis der er print udover ens egne, når man
kommer ud til printeren, så lægger man dem enten i det fælles print rum, eller sorterer dem og
fordeler dem i de personlige postrum. Denne sortering er ikke altid ligetil, idet det ikke altid står på
printene hvem der har lavet dem. Man ser istedet for på indholdet og vurderer hvem der kunne
tænkes at arbejde med dette. Istedet for at fordele printene i postrummene kan man også vælge at
tage printene med ind og give dem til personen. FI-kort tages med ind i bunker og fordeles ved at
man efter at lokaliseret potentielle storaftagere (ved at spørge har du haft travlt igår) sender dem
rundt. Til tider vil man også afsætte en indkommen fax ved at gå rundt og spørge hvor den hører til.

Figur 48: Dueslaget hvor printene fordeles.
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Papir bunker
Bunker af papirer er en meget stor del af omgivelserne på kontoret. Hele tiden kommer nye papirer
til. Arbejdet organiseres gennem sortering af disse stakke. Nogen papirer hører sammen. De lægges
i samme bunke. Hvis man skal vente med noget, så lægges bunken i reolen bagved én eller den
placeres langt inde på skrivebordet. Hvis noget arbejde skal videregives, så lægges bunken et
bestemt sted. Det man snart skal igang med lægges på skrivebordet tæt på. Til tider tages gulvet til
hjælp for at kunne sortere bunkerne.

Afbrydelser af arbejdet
Når man bliver afbrudt kan det være svært at huske, hvad man var igang med, når man vender
tilbage til arbejdet. Afbrydelser sker især i forbindelse med opringninger. Nogen er meget hurtige til
at skifte frem og tilbage mellem opgaver, men andre bruger nogen sekunder på lige at få tanken
tilbage til hvad det var man var ved.

Noter
Der tages ofte noter. Oplysninger fra telefonsamtaler og ting man finder, mens man ser i systemet,
skrives ned i hånden. Tilsyneladende noterer man på, hvad der lige er ved hånden. Man noterer på
blokke til telefonbeskeder (kun telefonbeskeder), på bagsiden af ark fra blokke til telefonbeskeder
(ikke udfyldte ark. Man tager simpelthen og rykker en side af, vender den og skriver), små
kvadrerede blokke, og på prints. Når der noteres på prints og andre papirer er det oplysninger, der er
knyttet til papiret. Noterne på blokkene og bag på telefonbeskedblokkene kan være alt muligt. Ting
fra telefonsamtaler, oplysninger fra systemet eller beskeder til én selv, om at man skal huske et eller
andet. Der bruges post it’s til flere ting. Hvis man skal huske et eller andet, kan det skrives kort på
en post it, der så sættes på kanten af monitoren.
Typisk skrives der med blyant eller kuglepen. Nogen var opmærksomme på at løbenumre skulle
skrives med en bestemt farve. Faktisk forelå der en beslutning om at løbenumrene skulle skrives et
bestemt sted på papirerne med rød farve. Det havde man fundet frem til på et af de møder alle
grupperne i betalingsservice holder hver 14. dag. Det skulle gøre det lettere at finde de papirer man
søger efter. Papirer (især skærmprint) mærkedes desuden ofte med en gul tekstmarker. Et par
vigtige numre (bilagsnumrene på acceptbilagene) blev fremhævet så det var tydeligt, hvad man
skulle se på, når man fik papiret i hånden. Dette skete af hensyn til personen, der skulle sortere
bilagene og sætte dem ind i mapper.

Oplæring
Observationen i betalingsservice gav mulighed for at se på hvordan en oplæringssituation ser ud.
Der var to personer i afdelingen der var interessante. Den ene havde gennemgået sin oplæring
indenfor det sidste halve år og manglede stadig meget erfaring. Den anden var igang med
oplæringen.
Oplæringen foregår ved, at man er knyttet til en bestemt person de første måneder. Denne person
sætter så én ind i systemerne og arbejdsrutinerne. Derefter går man over og spørger, når man støder
på problemer, man ikke lige kan løse. Denne type oplæring betyder, at man kommer til at arbejde på
samme måde som oplæreren. Det drejer sig om alt lige fra overordnede måder, at gøre tingene på til
hvor på papiret, man stempler og om man overhovedet gør det. Der er enighed om, at der meget
forskellige måder at arbejde på i mellemværende og det er ret tydeligt, at de optrænede tager deres
lærers metoder til sig.
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Substitutordning
I afdelingen har man en substitut ordning hvor alle har en substitut, der skal overtage deres arbejde
når de ikke er der. Det betyder at, substitutten enten udfører arbejdsopgaverne, sender dem til én der
kan løse dem eller sørger for, at de er parate til personen, når hun vender tilbage. Hvad der udføres
og hvad der venter er lidt en smagssag. Visse dele af rutine arbejdet udføres mens andet lades vente.
Substitutten læser den afløstes mail og får post ind. Substitutten ved typisk hvor den afløste har sine
papirer liggende, og er sat ind i sager, der kræver speciel viden. F.eks. visse sager, der skal
håndteres specielt.
Ordningen ses som en stor forbedring i forhold til tidligere, hvor man efter at have været væk,
vendte tilbage til store stakke af usorteret arbejde.

Rollefordeling
Som personer kommer til og finder deres plads i arbejdet sker der en udvikling af naturlige roller i
gruppens samarbejde. Nogen er gode til noget andre er gode til noget andet. Dette sker ofte
umærkeligt og over et godt stykke tid. Det betyder at nogen har stor ekspertice indenfor visse
områder, hvor andre vil have svært ved at træde ind. Udgangspunktet i betalingsservice er at alle
skal kunne gøre alt, men der findes 1) specialområder, hvor kun en enkelt er godt inde i sagerne og
hvor en enkelt anden måske med problemer vil kunne træde ind og 2) områder, hvor der findes folk
med stor erfaring og hvor de fleste andre vil skulle bruge et godt stykke tid for at blive
tilnærmelsesvis ligeså effektive.

Systempleje
En del af arbejdet ses som ren system pleje. Det drejer sig altså om håndtering af problemer der
udelukkende opstår og vedrører systemet (computersystemet). Dette ses som irriterende og som et
overflødigt arbejde der fjerner tid og opmærksomhed fra det der egentlig burde gøres. Arbejdet kan
ses som en vedligeholdelse af systemet. Eksempler på fejl der skyldes systemet kan være
problemerne med de nedkørte fordelere og problemer med at systemet ikke kan håndtere at
fordeleren skal give en bestemt procentdel af en indbetaling til en police og resten til en anden.

Den røde mappe
Et interessant fænomen noteredes i forbindelse med besvarelse af spørgsmål over telefonen.
Telefonen ringede, et bestemt spørgsmål blev stillet og personen tog en mappe frem og begyndte at
bladre lidt frem i den mens hun stadig talte. Der blev ikke set i mappen og der blev ikke bladret
frem til noget bestemt (Det skete flere gange og det var ikke muligt at se hvordan det skulle have
været muligt at læse noget i mappen). Alligevel virkede det som om denne fremtagen og bladren i
mappen gjorde det muligt/lettere at svare på spørgsmålet. Det kan have været et spørgsmål om at
gøre sig klar, hvis spørgsmålet havde været sådan, at man ikke lige kunne svare på det. Min idé var
at mappen virkede som en hukommelseshjælp. Et bestemt tankesystem er koblet til denne mappe.
Ved at finde den frem og dermed fokusere på den, så bringes dette tankesystem frem i
hukommelsen/bevidstheden. Lidt som begrebet viden i omgivelserne. (Det klassiske eksempel er
systemadministratoren, der vil være ude af stand til at huske, hvordan man udfører en bestemt
handling, indtil han sidder overfor systemet, hvor det går let.) Ved diskussion med personen, der var
observeret, kommer det frem, at hun ser handlingerne, som det at gøre sig klar til at finde et bestemt
gironummer frem. Et nummer som hun altid har svært ved at huske. Da personen allerede er
bekendt med fænomenet viden i omgivelserne, tages hendes fortolkning for gode varer. Hvis vi
omvendt forestiller os at idéen om, at en mappe skulle kunne virke befordrende for hukommelsen,
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uden at der bliver læst i den, er fuldstændigt fremmed for personen, ville vi have en situation, der
ligger tæt på det dilemma, Button peger på. Kan man tillade sig at fortolke feltet anderledes end de
personer, der udgør det.
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Feltstudiet og BPR
I dette afsnit foretages en sammenholdning af resultaterne i diverse og broprojektet i forhold til
mine iagttagelser i CSCW feltstudiet. Før sammenligningen er det vigtigt at gøre sig en skelnen
klart. Målet med et CSCW feltstudie og et BPR projekt er vidt forskellige. Som diskuteret ovenfor i
afsnittene ”Feltstudiers betydning for CSCW” og ”Procesorientering” er målet med CSCW primært
at opnå et større kendskab til de metoder der anvendes for at udføre articulation work, mens målet
med et BPR projekt er at omskabe en virksomheds mål og processer for at opnå en mere givtig drift.
Figuren herunder (49) viser de to formål overfor hinanden.
Dette projekt
Organisationsteori

BPR projekt
Organisationsteori

System

CSCW teori

BPR idéer

HCI teori

HCI teori
Analyse
Analyse
Forståelse og
design af nyt
system

Teoretisk bidrag

Indførsel

Indførsel
Ændret system

Figur 49 : Forskel på målene med BPR projekt og CSCW projektet.
Som diskuteret ovenfor (i afsnittet ”Feltstudiers rolle i CSCW”) kan CSCW anvendes i direkte
design henseender, men det vil enten være som led i udviklingen af et forsøgssystem, eller på en
måde så man er nødt til at gå på kompromis med mange af de idéer, der ligger i CSCW teorien.
Teknologien er som nævnt langt fra istand til at understøtte de systemer, der skal til for at komme
op på den potentielle grad af IT understøttelse i det kooperative arbejde. Således vil feltstudierne
måske snarere virke som et HCI indslag i designprocessen, hvilket er værdifuldt i sig selv. Altså
man vil igennem feltstudiet være opmærksom på en række aspekter ved menneske maskine
dialogen og ved den måde system og organisation passer sammen på, som man ikke ville have set
uden.
Undervejs i arbejdet er der fremkommet en del konkrete anvisninger til bedre/brugervenlige
systemer. Her kunne jeg komme med generelle anvisninger, men målet her er kooperativt og ikke
individuelt arbejde (og området med HCI design af multibruger systemer er som angivet i afsnittet
”Metode og afgræsning” nedtonet.).
Ikke desto mindre er der områder, hvor feltstudiet har kunne bidrage til organisationsudviklingen.
Det har været svært ikke at fordybe sig i organisationstekniske aspekter, men holde sig til det
generelle studie af det kooperative arbejde. Måske især p.g.a. det sideløbende arbejde med netop at
forstå og forbedre processerne.
Et område hvor et feltstudie vil kunne bidrage til BPR projektet er målepunkter. Med en bedre
indsigt i det konkrete arbejde og den tid forskellige operationer tager vil det være lettere at
bestemme, hvad der skal måles på og hvad disse målinger betyder. (Dette er som diskuteret i
kapitlet ”Empiri” det typiske mål med en kvalitativ analyse.)
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I BPR projektet er der ikke nogen anvisninger på hvordan samarbejdet reelt/konkret kan styrkes, det
vil man kunne få idéer til fra CSCW studiet. Også betydningen af personligheder og forskellige
forståelsesrammer og hvordan disse kan styrke og svække ændringsprocesserne vil være klarere
efter et feltstudie.
”Vindues”-situationen der jo i høj grad har været i fokus for begge undersøgelser, giver et godt
eksempel på de forskellige mål og metoder. Begge undersøgelser har set problemet med at
firmaadministrationen ikke kan følge op på deres indsatte penge. I feltstudiet er det tydeligere hvor
irriterende det er for firmaadministrationen ikke at kunne gøre noget ved pengene, før de er gået ind
og hvor irriterende det er for betalingsservice, at blive bedt om at gøre overflødigt arbejde. Det er
også muligt at se, hvor der er behov for fælles løsning af problemer og hvor det bare drejer sig om,
at arbejdet skal fra firmaadministrationen til betalingsservice og så tilbage igen til
firmaadministrationen. Studiet giver altså mulighed for at designe systemer og processer, der kan
understøtte arbejdet, som det reelt udfolder sig.
I projektet har man fat i de forskellige forståelser, men arbejder frem mod et standardiseret Data
Warehouse (ihvertfald i IT rapporten) istedet for at operere med forskellige opfattelser som noget
konstruktivt. Det er selvfølgelig en balancegang mellem hensyn til fleksibiliteten og muligheden for
at have et fælles system.
En optrækning må blive at BPR analyser kan have gavn af at bruge feltstudier (med CSCW
tilgang). Fordelene består i bedre systemdesign; bedre forståelse af processer; bedre mulighed for at
se hvilke processer, der skal understøttes og hvordan man kan gøre det. Design af IT-systemer kan
med fordel bygge på BPR lignende analyser. Som det blev diskuteret i afsnittet ”IT i
organisationer” så må enhver fornuftig anvendelse af IT baseres på et design af organisation og
teknologi sammen. Men så længe CSCW-systemerne er i deres tidlige barndom er feltstudierne
rettede mod mere generelle læringer. Med dette mål for øje har BPR analysen været en glimrende
hjælp til at få placeret området for studiet og at få en forståelse for omgivelserne, men
konklusionerne fra BPR projektet har ligget udenfor CSCW’s interesseområde.
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Del III
I del III trækkes de teoretiske pointer fra feltstudiet op og diskuteres i forhold til det CSCW
fundament, der lå til grund for undersøgelsen.
”So glad to see you
I missed you so much
So glad it’s over
I missed you so much”
Tool, Ænima, 1998.
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Metoder for koordination i feltstudiet
I dette afsnit vil koordinationsmetoderne, der fandt anvendelse i arbejdet i Dansk Forsikring blive
analyseret. Det sker ud fra en klassificeringsmetode, der bygger på de aspekter ved metoder for
koordination, der blev gennemgået i kapitlet ”Kooperativt arbejde”.
Først præsenteres analysemetoden og derefter analysen af metoderne for koordination. Afsnittet
afsluttes med en sammentrækning på de erfaringer om metoder for koordination studiet har budt på,
samt en række oplagte områder for videre studier af metoder for koordination.

Analysemetoden
Her gennemgås metoden for analysen af metoder for koordination. Analysen af metoderne for
koordinering tager udgangspunkt i en undersøgelse af egenskaberne ved de metoder for
koordination, der er iagttaget. Klassificeringen er kun én ud af mange mulige og den er ikke tænkt
som værende udtømmende eller de vigtigste aspekter. Den ser således ud, fordi det var hvad
projektet nåede at inddrage af beskrivelsesmuligheder.
En skelnen er foretaget mellem koordination med og uden artefakt. Skelnen mellem koordination
ved brug af artefakt og uden artefakt er nyttig af flere grunde. En af hovedårsagerne til at skelne er
at CSCW systemer i deres natur er artefaktbaserede (computerne), men samtidigt er nødt til at tage
hele billedet med. Dette er kernen i følgende argument: Når nu målet er at understøtte det
kooperative arbejde med computere og dermed at anvende artefakter, kan det så betale sig at se på
den del af koordinationsarbejdet, hvor der ikke anvendes artefakter. Svaret er ja. Computer
artefaktet kan dels være nyttigt i omgivelser, der også bruger koordinering uden artefakter, og skal
derfor indrettes udfra en forståelse af dette. Desuden vil en forståelse af mekanismerne, hvor der
ikke anvendes artefakter give 1) mulighed for generelt bedre forståelse af kooperativt arbejde og
articulation work og 2) mulighed for at omforme disse mekanismer, så de kan understøttes (og
dermed blive til metoder, der bruger artefakter.).
En tilbundsgående analyse af metoderne for koordination uden brug af artefakter indgår ikke i
arbejdet. Det skyldes at projektets teoriramme ikke giver mulighed for det. En model for ansigts til
ansigts kommunikation er en videnskab i sig selv. Der er af hensyn til projektets tidsramme ikke
mulighed for at inddrage disse modeller. Der er meget der taler for, at en nærmere undersøgelse af
koordinationen uden artefakter vil være gunstig for arbejdet med at understøtte articulation work.
Der er således valgt at lægge hovedvægten på artefaktbaseret koordination, men at tage
koordinationen uden artefakter med, vel vidende at klassificeringen langt fra er overbevisende eller
fuldt beskrivende.
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Skemaet herunder indholder de aspekter af metoderne, der er undersøgt og mulighederne for
klassificeringer. (Det ses at punkt 2-4 afgør om metoder er en koordinationsmekanisme eller hører
til i en anden del af spektret af metoder for koordination)
Field of work
1.
Bestemmelse af ”field of work”
Med Artefakter
2.
Hører artefaktet til a) ”field of work” eller b) articulation work
3.
Er brugen af artefaktet a) ad hoc eller b) stærkt konventionsbundet
Er målet med brugen af artefaktet a) koordination eller b) kommunikation
4.
(kommunikation = betydningsoverførsel hvis primære funktion ikke er koordination)
5.
Klassificering udfra:
5.a hvor påtrængende metoder er
5.b hvor flygtig metoden er
5.c hvor stor en grad af lokal kontrol der er
5.d hvor gode muligheder for opmærksomhed (awareness) der følger med
5.e hvordan vægtningen er mellem map og script
6.
Er artefaktet et personligt artefakt (skift mellem individuelt og samarbejde)
Uden artefakter
7.
Direkte kommunikation (tale, kropssprog ...) (en ringende telefon er et artefakt)
8.
Er brugen af ikke-artefaktet a) ad hoc eller b) stærkt konventionsbundet
Er målet med brugen af ikke-artefaktet a) koordination eller b) kommunikation
9.
(kommunikation = betydningsoverførsel hvis primære funktion ikke er koordination)
10. Klassificering udfra:
10.a hvor påtrængende metoder er
10.b hvor gode muligheder for opmærksomhed (awareness) der følger med
10.c hvordan vægtningen er mellem map og script
Figur 50: Aspekter ved metoderne for koordination.
Målet er ikke en klassificering i sig selv men derimod en klassificering, der bidrager til forståelsen
af metoderne for koordinering og på sigt til bedre CSCW systemer. Det betyder selvfølgelig, at
man er nødt til at afprøve mulighederne, for at se om der kommer noget godt ud af det, men også at
der er visse muligheder for klassificering man ikke benytter, fordi de ikke skønnes at kunne bidrage
med noget nyttigt i analysen. Til de fravalgte muligheder hører de tre klassificeringsmetoder fra
afsnittet ”Teknologien”. De har værdi ved at kunne bidrage med et overblik over de nuværende
teknologier, snarere end værdi som klassificeringer af metoderne for koordination.
Et artefakt kan have flere roller og det er således nødvendigt at se på den sammenhæng i hvilken
artefaktet benyttes, for at kunne få en fornuftig klassificering af dets rolle i koordinationsmetoderne.
Et eksempel er AS400tilG82 listerne, der dels er informationsbærere (policenummeret) og dels gøre
opmærksom på en protokol og en tilstand i denne (Hvem der har ansvaret for at tage sig af et
bestemt ”vindue”.).
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Vurdering af parametrene:
Artefakter:
Parameter
Tilhører det ”field
of work”
Ad hoc vs
konvention

Koordination vs
kommunikation
Påtrængende

Flygtig
Lokal kontrol
Opmærksomhed

Map vs script

Personligt

Beskrivelse
hører artefaktet til ”field of work”

Vurderingsmuligheder
ja/nej

i hvor høj grad er der forbundet en
konvention med brugen af artefaktet,
har man gjort det før, ved man hvad
man skal gøre
er målet vidensoverførsel eller
koordinering238
i hvor stor grad kræver metoden
umiddelbar opmærksomhed fra
brugerne
i hvor høj grad efterlader metoden et
spor
er metoden formet direkte af
brugerne
i hvor høj grad lader metoden folk
gøre hinanden opmærksomme på og
være opmærksomme på situationer
af betydning
i hvor høj grad virker konventionen
der er forbundet med metoden som
et map i forhold til et script
artefaktet er personligt i modsætning
til delt

ingen, svag, middel, høj

koordination/
kommunikation
ikke, middel, meget

ingen spor, utydelige
spor, tydelige spor
ja/nej
lille, mellem, stor

map, script

ja/nej

Figur 51: Vurdering af metoder der anvender artefakter.

238

Vidensoverførsel vil føre til at folk handler ud fra den nye viden og dermed koordinering; og koordinering kræver at
der ændres i de menneskers tilstand, hvis handlinger man ønsker at få koordineret, og dermed er der tale om
videns/betydning overførsel. Her ses på den primære funktion handlingen har for brugerne af metoden. Denne skelnen
er ikke uproblematisk og tjener mere som et redskab af nødvendighed end som en endelig og fuldt tilfredsstillende
klassificering. En pragmatisk skelnen vil være kommunikation er videns (≠data) overførsel. Koordination er
vidensoverførsel med specifikt henblik på koordination af arbejde.
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Metoder uden artefakt:
Parameter
Tale, kropssprog
m.m.
Ad hoc vs
konvention

Koordination vs
kommunikation
Påtrængende

Opmærksomhed

Map vs script

Beskrivelse
bygger metoden på tale, kropssprog,
overvågning etc.
i hvor høj grad er der forbundet en
konvention med brugen af metoden,
har man gjort det før, ved man hvad
man skal gøre
er målet vidensoverførsel eller
koordinering
i hvor stor grad kræver metoden
umiddelbar opmærksomhed fra
brugerne
i hvor høj grad lader metoden folk
gøre hinanden opmærksomme på og
være opmærksomme på situationer
af betydning
i hvor høj grad virker konventionen
der er forbundet med metoden som
et map i forhold til et script

Vurderingsmuligheder
tale, kropssprog,
observation
ingen, svag, middel, stærk

koordination/
kommunikation
ikke, middel, meget

lille, mellem, stor

map, script

Figur 52: Vurdering af metoder der ikke anvender artefakter.
Typer af artefakter
I tabellen herunder vises forskellige typer af artefakter og deres indbyrdes sammenhæng. Det drejer
sig om koordinationsmekanismer, koordination gennem artefakt fra ”field of work”,
kommunikationsredskaber og personlige artefakter i forhold til hinanden. Tabellen placerer
begreberne koordinationsmekanisme og projektets eget begreb det personlige artefakt.
KoordinationsKoordination gennem
KommunikationsPersonligt
mekanisme
artefakt fra field of work
redskab
artefakt
1
2
(2)
3
4
4
5
6
Figur 53: Typer af artefakter.
1. koordination gennem koordinationsmekanisme
2. koordination gennem koordinationsmekanisme (der også bærer kommunikation)
3. koordination gennem artefakt fra ”field of work”
4. koordination og kommunikation gennem artefakt fra ”field of work”
5. koordination ved kommunikation gennem artefakter, der ikke er fra ”field of work” og ikke kan
regnes som koordinationsmekanismer
6. det personlige artefakt. Bemærk at det personlige artefakt kan gå fra at være personligt til enten at
være en koordinationsmekanisme, et artefakt til brug af koordination gennem artefakt fra “field of
work”, eller et artefakt, der bruges som kommunikationsredskab.
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Analyse af metoderne
I dette afsnit vurderes de koordinationsmetoder, der anvendes i arbejdet. Først udvælges en række
koordinationsmetoder og derefter analyseres de i forhold til de parametre, der blev diskuteret i
afsnittet ovenfor. Derefter undersøges hvordan disse koordinationsmetoder i forhold til arbejdet og
hinanden. Kun en del af de interessante koordinationsmetoder behandles her og ikke alle behandles
grundigt. Der har ikke været tid til mere. Det er valgt at behandle de metoder der 1) syntes mest
interessante og 2) var velbelyste gennem materialet fra feltstudiet. Der vil være gode muligheder for
at drage væsentligt flere erfaringer fra materialet fra feltstudiet ved videre analyse.

Koordinationsmetoderne
I dette afsnit fremhæves de koordinationsmetoder, der blev brugt i arbejdet på Dansk Forsikring.
I tabellen herunder findes historierne fra feltstudiet, med de tilhørende artefakter.
Firmaadministrationen
Betalingsservice
Behandling af vinduer
Fordeler
oplysninger i system, sagsmapper, telefon, el-post

Vindueslisten AS400

oplysninger i system,
FirmaAdministrationtilBetalingsService sedlen

AS400 vindueslisten

Plastcharteks og mapper

Vindueslisten G82
G82 vindueslisten

FI-kort, pengebilag, pengelister, m apper, mærkning med
gul i mapper

Overdragelse af vindue

Hvornår bruger man el-post

AS400tilG82 sedlen,
FirmaAdministrationtilBetalingsService sedlen

telefon, el-post

Samarbejde med betalingsservice og
pensionscentre

oplysninger i system

Arbejdsfordelingen ved vinduesbehandling
Farvede strimler og kalender

Tilbagebetaling
checkstandsningsbilag
Omstilling af telefoner

sagsmapper, farvede strimmler, kalender reolen

telefon, omstillet skilt

Overtage arbejde

Print sortering

de papirer der ordnes og gemmes, mapperne med
oplysninger

Papir bunker

Arbejdsdeling

bunker

Dokumentation gennem systemer
Forskellig forståelse

Afbrydelse af arbejdet
Kom over og se
oplysninger i system, sagsmapper, vindueslister

Noter

Opmærksomhed overfor omgivelserne
telefon

Telefon besked ark, Bagside af telefon besked ark, ”Post
It”, Blok

Systemdesign individuelt

Oplæring

oplysninger i system, vindueslister

Systemdesign samarbejde

Substitutordning

oplysninger i system

de papirer der ordnes og gemmes, mapperne med
oplysninger

Man har store problemer med at måle

Rollefordeling
Systempleje
oplysninger i system

Den røde mappe
rød mappe

Figur 54: Historierne fra feltstudiet med tilhørende koordinationsmetoder og artefakter.
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Historiernes titel er angivet med normal skrift, mens de tilhørende artefakter er angivet med mindre
skrifttype og kursiv.
I tabellen herunder findes historierne fra feltstudiet, med de tilhørende metoder (der ikke benytter
artefakter).
Firmaadministrationen
Betalingsservice
Behandling af vinduer
Fordeler
spørge til råds, se ”opmærksomhed overfor
omgivelserne”

Plastcharteks og mapper

Vindueslisten AS400
Hvornår bruger man el-post
Vindueslisten G82
Dokumentation gennem systemer
Overdragelse af vindue
komme over og fortælle hvad der er galt

Forskellig forståelse

Samarbejde med betalingsservice og
pensionscentre

Tilbagebetaling

Arbejdsfordelingen ved vinduesbehandling

Omstilling af telefoner
samtale, diskussion, overvåge

Farvede strimler og kalender

Print sortering

spørge til sagerne

Overtage arbejde

Papir bunker

sætte ind i sagerne

Arbejdsdeling

Afbrydelse af arbejdet

samtale, diskussion

Kom over og se

Noter

samtale, diskussion

Opmærksomhed overfor omgivelserne

Oplæring

samtale, diskussion, overvåge

spørge til råds

Systemdesign individuelt

Substitutordning
sætte ind i sagerne, ved hvor mapper står (har set det)

Systemdesign samarbejde

Rollefordeling

Man har store problemer med at måle

Systempleje
Den røde mappe

Figur 55: Historierne fra feltstudiet med tilhørende koordinationsmetoder (uden artefakter).
Historiernes titel er angivet med normal skrift, mens de tilhørende metoder er angivet med mindre
skrifttype og kursiv.
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Artefakter
I tabellen herunder findes artefakterne, der indgik i arbejdet i de to afdelinger. Først er angivet de
artefakter, der anvendtes i begge afdelinger, derefter dem der var specielle for den enkelte afdeling.
Firmaadministrationen
Systemet: oplysninger
Systemet: el-post
Telefon
FirmaAdministrationtilBetalingsService
sedlen
Omstillet skilt
Bunker
Telefon besked ark, Bagside af telefon
besked ark, ”Post It”, Blok

Betalingsservice
Systemet: oplysninger
Systemet: el-post
Telefon
FirmaAdministrationtilBetalingsService
sedlen
Omstillet skilt
Bunker
Telefon besked ark, Bagside af telefon
besked ark, ”Post It”, Blok

AS400 vindueslisten
G82 vindueslisten
AS400tilG82seddel
Sagsmapper
Farvede strimler
Kalender reolen

Pengelister
FI-kort
Pengebilag
Rød mappe
Mapper
Checkstandsningsbilag

Figur 56: Artefakterne i koordinationsmetoderne.
Der findes konventioner såvel i forbindelse med individuelt arbejde som i forbindelse med
articulation work. Disse konventioner kan som nævnt være indbyggede i artefakter. Selvom
analysen her primært ser på articulation work og metoder for koordination, er der også medtaget
artefakter og hævdvundne fremgangsmåder, der hører til det individuelle arbejde.
(Sammenvævetheden af individuelt arbejde og samarbejde, samt generelle muligheder for læring
omkring planers rolle gør dette naturligt.)
Systemet er et eksempel på et meget sammensat artefakt, hvor der er mange roller og flere
muligheder for valg af ”field of work”. Det bruges i ”articulation work” idet man kan gøre andre
opmærksom på oplysninger (f.eks. skrive dem i sagssystemet), man kan flytte ”vinduer” og dermed
flytte ansvaret for behandlingen over til andre personer, man kan diskutere oplysninger i
skærmbilleder og sammen slå op og dermed skabe et fælles billede af situationer (Dette gøres der
både brug af i det daglige arbejde, men også i oplæringssituationer). Det bruges også i det
individuelle arbejde. Man ”bet regger”, printer ”bogføringsbilag ud” (funktionen i Excel regnearket)
eller retter ”fordelere”. De samme situationer byder på skift i ”field of work” fra penge til også at
omfatte sagsbehandlere i andre afdelinger, der skal modtage penge.
Oplysningerne i systemet kan både ses som et artefakt (systemet) og som adskillige artefakter, der
alle er repræsenterede igennem systemet. Oplysningerne er oplysninger om policer, kunder, penge
der er indbetalt, og oplysninger om hvilke aktiviteter, der er igang og hvorfor. Der er også
oplysninger om hvem der er ansvarlige for hvilke firmaer, telefonnumre og postnumre på ansatte og
afdelinger samt oplysninger om hvem, der har gjort hvad. Der er foretaget en opsplitning af
systemet i oplysninger og el-post. (I et mere velfungerende system ville dette ikke være nødvendigt,
________________________________________________________________________________
Side 127

CSCW i organisationer - Et feltstudie af et workflow
Forprojekt, CTI, 1999
________________________________________________________________________________
idet det går mod CSCW tanken om at der skal bruges ét system til ét arbejde.) Det er valgt at gøre
det alligevel, 1) fordi systemerne ér og i praksis virker som to forskellige systemer (Den klare
grænseflade ses f.eks. ved, at man slår en person op i adressebogssystemet i Dansk Forsikrings eget
system og så skriver den ind i Notes mail-systemet239.) og 2) fordi der er klar forskel på de typer af
funktioner, der varetages i brugen af systemerne. Denne forskel betyder at el-post systemet
anvendes som et relativt let gennemskueligt koordinationsmiddel mens resten af systemet
fremtræder som et uigennemsigtigt redskab både til personligt arbejde og samarbejde.
At systemet er så sammensat og uigennemsigtigt som det fremtræder i det daglige arbejde, gør det
svært at lave en dækkende opdeling i undersystemer. En mere fornuftig indfaldsvinkel vil være at se
på arbejdsfunktionerne og derudfra se på hvilken funktion systemet har i hver enkelt. Og derefter så
opdele systemet i de artefakter og roller, der synes nødvendige for at kunne analysere de metoder og
mekanismer der anvendes. Dette vil selvsagt være et studie i sig selv. Derfor er det valgt at
koncentrere analysen om tre funktioner af forsikringssystemet (koordination, individuelt arbejde:
script og individuelt arbejde: map) og to funktioner af el-post systemet (brevveksling med
pensionscenter og brevveksling med hhv. betalingsservice og firmaadministrationen.)
Navnene på en del af artefakterne er fremstillet til denne analyse. I praksis vil man sige ”at man
lagde nogen vinduer/flyttede nogen vinduer over” ved overdragelsen af f.eks. AS400tilG82 sedlen
eller FirmaAdministrationtilBetalingsService sedlen. Man taler om AS400 listen som ”vinduerne”
eller peger. Der er således ikke nogen ord for listerne, der af hensyn til læsningen har fået disse
beskrivende navne men noget uoriginale navne.
Artefaktet bunker dækker her over de bunker af papirer (sagsmapper, breve, forskellig slags intern
post, udprint m.v.) der bruges når der skal skabes orden i arbejdsopgaverne. Ting lægges i bunker
forskellige steder alt efter om det skal sendes videre, om det skal behandles nu eller senere, om det
skal arkiveres det ene eller det andet sted. Fænomenet bliver ikke yderligere analyseret her, men er
interessant f.eks. som et eksempel på artefakters skiftende rolle eller skift mellem personlige og
fælles artefakter.
Metoder uden artefakt
I tabellen herunder findes metoderne (der ikke gjorde brug af artefakter), der indgik i arbejdet i de
to afdelinger. Først er angivet de metoder, der anvendtes i begge afdelinger, derefter dem der var
specielle for den enkelte afdeling.
Firmaadministrationen
spørge til råds
komme over og fortælle hvad der er galt
samtale, diskussion
overvåge
sætte ind i sagerne

Betalingsservice
spørge til råds
komme over og fortælle hvad der er galt
samtale, diskussion
overvåge
sætte ind i sagerne

spørge til sagerne

ved hvor mapper står (har set det)

Figur 57: De ikke artefaktbas erede koordinationsmetoder.
239

Der findes et el-post system i forsikringssystemet. Det er man gået bort fra at bruge sammen med indførslen af
Notes. Grænsen mellem forsikringssystemet og det gamle el-post system har været næsten ligeså fremtrædende som
grænsen mellem Notes og systemet.
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Vurdering af koordinationsmetoderne
Det har været problematisk at bestemme ”field of work”. Er ”field of work” kunderne, firmaerne,
deres dækninger og eventuelle uheld, eller er det sagsmapper, telefoner og edbsystemer. En
mulighed for at skelne er ved hvorvidt genstande er repræsentationer eller bruges som sig selv. Her
er en så central ting som er policen problematisk. Den er en repræsentation af en aftale og peger på
denne aftale. På samme måde er papirerne med helbredserklæringen ikke interessante i sig selv. Det
er helbredet hos kunden der er genstanden. Dette vil føre til et “field of work” bestående af ting som
kunde, aftale, helbred, indbetalte penge. På den anden side så kan man også anse sagsmapperne og
systemerne som “field of work”. Arbejdet består i at få udført visse handlinger med disse objekter.
At flytte ”vinduer”, at vurdere helbredsoplysninger, at udfylde papirer når der tegnes nye
forsikringer.
”Field of work” for sagsbehandlere i firmaadministrationen kan således vælges/ses som værende
enten de konkrete genstande, hvis behandling der er den primære funktion for de tjenester
Danmarks Forsikring yder, eller de genstande, hvis behandling er den primære funktion for de
handlinger de ansatte udfører.
Field of work
Field of work
firmaadministrationen
betalingsservice
Betalingsservice
Firmaadministration
A
A
Sagsmapper og
andre papirer
EDB system

Telefon

Pensionscenter
Sagsmapperne, oplysningerne i systemet og samarbejdet med ansatte i
betalingsservice og pensionscentrene.

B

Pengebilag og
andre papirer
EDB system

Telefon

Kunder
Pengebilagene, oplysningerne i systemet og samarbejdet med ansatte i
firmaadminstrationen og kontakt med kunderne.

B
Police

KR
Indbetalte
penge

Police
Kunde
Firma
Kunderne i form af firmaer, privat kunder, indbetalte penge og de konkrete
dækninger og forsikringshændelser.

Police

KR
Indbetalte
penge

Kunde
Firma
Police
Kunderne i form af firmaer, privat kunder, præmier og indbetalte penge.

Figur 58: Forskellige "field of work" for arbejdet.
Betalingsservice er i endnu højere grad fjernet fra den primære funktion (at forsikre folk). Deres
primære funktion er at håndtere betalinger. Med Fi-kortene kommer de i direkte kontakt med
pengene, men som regel er det oplysninger i systemet, der udgør deres arbejdsflade.
Det er interessant at kunne skelne for at vurdere hvorvidt artefakter hører til “field of work” eller
om de er symbolske repræsentationer, der kun eksisterer som sådanne. Fra det ene synspunkt er ting
som en telefoner, computersystemer, sagsmapper og pengebilag afledte artefakter. Fra det andet
synspunkt hører de med til “field of work”. Computerne er problematiske i sig selv. De oplysninger
om kunder, betalinger og dækninger, der er der peger jo på penge i banken eller oplysninger, der er
på papir andre steder (i juridisk bindende dokumenter). Er de så repræsentationer eller egentlige
objekter der bliver manipuleret direkte som opfyldelse af primære arbejdsopgaver. Er det arbejdets
funktion at få systemets oplysninger til at stemme ?
Det vælges at anse “field of work” som kontormiljøet med artefakter som pengebilag, sagsmapper.
Artefakter der er repræsentationer, der ikke hører til “field of work” vil være ting som
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vindueslisterne, AS400tilG82seddel (de peger på genstande i “field of work”, der er i computerne,
eller i banken). Definitionen af ”field of work” vil altid bygge på en vurdering, og muligheden for at
skifte frem og tilbage / udvide og indskrænke ”field of work” peger da også på at der er tale om et
fleksibelt begreb.
I tabellerne herunder findes de metoder for koordination, der blev brugt i arbejdet, samt en
klassificering af dem udfra områderne, der er præsenteret i afsnittet ovenfor. Målet er ikke en høj
grad af detaljerethed i vurderingen af metoderne udfra de forskellige klassificeringsmuligheder,
men et overordnet billede af hvilke typer metoder, der anvendes. I tabellerne herunder er det første
bogstav i vurderingsmulighederne anvendt som forkortelse.

Telefon
kunde
pensionscenter
betalingsservice/
firmaadministration

FAtilBSseddel*
Omstillet skilt
Bunker
Telefonbesked ark
Telefonbesked ark bagside

”Post It”
Blok

j
j
j
j
j
j
j

k
k
k
k
a/k
a/k
a/k

k(/km)
k(/km)
k(/km)
k(/km)
k/km
k/km
km

i
h
i
i
n/s
n/s
n/s

t
t
t
t
t
t
t

n/∼
n/∼
n/∼
n/∼
∼
n/∼
∼

s/∼
s/∼
s/∼
s/∼
s/∼
s
s

m/s
s
m
s
m/s
s
s

n
n
n
n
n
n
n

j
j
j
j

a/k
k
a/k
a/k

k/km
km
k/km
km

s/m
s/m
s/m
s/m

i
i
i
i

∼
n
∼
j

m
m
m
m

m/s
m
m
m/s

n
n
n
n

n
n
j
n
n
n
n

k
k
a
a/k
a
a
a

k(/km)
k
k
(k/)km
-

i
i
i
s
-

u
i
u
u
u
u
u

j
∼
j
∼
j
j
j

s
h
m
s
s
s
s

m
m
m
-

n
n
∼
n
j
j
j

Personligt

map vs script

betalingsservice/
firmaadministration

opmærksomhed

pensionscenter

lokal kontrol

System: el-post

flygtig

individuelt arbejde: script

påtrængende

individuelt arbejde: map

koordination vs
kommunikation

koordination

ad hoc vs
konvention

Metode for
koordination
System: oplysninger

tilhører det
field of work

Fælles metoder, artefakter:

Figur 59: Vurdering af de fælles artefaktbaserede koordinationsmetoderne.
* FirmaAdministrationtilBetalingsService seddel
∼ angiver at det er umuligt at lave en klar bedømmelse. Det er ”både og”.
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ad hoc vs
konvention

koordination vs
kommunikation

påtrængende

opmærksomhed

map vs script

Metode for koordination
Spørge til råds
Komme over og fortælle hvad der er galt
Samtale, diskussion
Overvåge
Sætte ind i sagerne

tale vs
kropssprog m.m.

Fælles metoder, uden artefakt:

t
t
t
o
t, o

a
a
a
a
a(/k)

k/km
(k)/km
k/km
k
k/km

m
m
m
i
m

h
h
h
h
h

-/m

Figur 60: Vurdering af de fælles ikke koordinationsmetoder uden artefakter.

ad hoc vs
konvention

koordination vs
kommunikation

påtrængende

flygtig

lokal kontrol

opmærksomhed

map vs script

Personligt

Metode for
koordination
AS400 vindueslisten
G82 vindueslisten
AS400tilG82seddel
Sagsmapper
Farvede strimler
Kalender reolen

tilhører det
field of work

FirmaAdministrationens metoder, artefakter:

n
n
n
j
n
n

k
k
k
a/k
a/k
a/k

k(/km)
k(/km)
k(/km)
k(/km)
k
k

i
i
i
i
i
i

u
i
u
t
u
u

j
j
j
n/j
n
n

s
s
s
m
m
m

s*
s
s
m
s
s

j/∼
j/∼
n
n
n
n

Figur 61: Vurdering af de artefaktbaserede koordinationsmekanismer i
firmaadministrationen.
* Der er en klar konvention i forbindelse med brugen af artefaktet, men problemløsningen er ikke
ligefrem.

påtrængende

opmærksomhed

map vs script

a

koordination vs
kommunikation

t

ad hoc vs
konvention

Metode for
koordination
Spørge til sagerne

tale vs
kropssprog

FirmaAdministrationens metoder, uden artefakt:

k/km

m

h

-

Figur 62: Vurdering af koordinationsmetoderne uden artefakter i firmaadministrationen.
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Personligt

i
i
i
i
i
-

map vs script

k/km*
k/km*
k/km*
k
k
-

opmærksomhed

påtrængende

k
k
k
k
k
a

lokal kontrol

koordination vs
kommunikation

j
j
j
j
j
n

flygtig

ad hoc vs
konvention

Metode for
koordination
Pengelister
FI-kort
Pengebilag
Mapper
Checkstandsningsbilag
Rød mappe

tilhører det
field of work

BetalingsServices metoder, artefakter:

u
t
t
t
u
-

n
n
n
∼
n
j

s
∼/s
∼/s
s
s
-

m/s
m/s
m/s
m
s
-

j/∼
j/∼
j/∼
n
n
j

Figur 63: Vurdering af de artefaktbaserede koordinationsmetoderi betalingsservice.
*bruges kun sjældent til k/km, men når man henter gamle ting frem er det det der sker

map vs script

koordination vs
kommunikation
k

opmærksomhed

a

påtrængende

t, o

ad hoc vs
konvention

Metode for koordination
Ved hvor mapper står (har set det)

tale vs
kropssprog

BetalingsServices metoder, uden artefakt:

i

h

-

Figur 64: Vurdering af koordinationsmetoderne uden artefakter i betalingsservice.
Metoderne ligger spredt i spektret af klassificeringsmuligheder, der er udlagt i metode afsnittet. Alt
efter om metoderne benytter artefakter eller ikke; om de tilbyder muligheder for opmærksomhed på
arbejdet; om de er flygtige eller efterlader permanente spor, så passer de til forskellige dele af
arbejdet.

Erfaringerne fra feltstudiet
Med dette overblik over koordinationsmetoderne vil der blive trukket op på nogen vigtige mønstre.
Der vil også blive uddraget iagttagelser der giver muligheder for visse generelle betragtninger. De
følgende punkter er de mest interessante iagttagelser fra feltstudiet holdt sammen med CSCW
teorien.
a) Udbyttet af feltstudier
Først og fremmest er det værd at notere sig at feltstudiet har budt på mange muligheder for
teoretiske betragtninger. Væsentligt flere end der har været mulighed for at behandle indenfor dette
projekts rammer. Det peger på hvor meget feltstudier har at tilbyde CSCW forskningen. Der er lang
vej til feltstudiernes rolle som værktøj i arbejdet med at danne generelle forståelsesmodeller er
udspillet.
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b) Opmærksomhed
Metoderne uden artefakter lader andre blive informeret og blande sig imens der arbejdes. Det er en
effektiv måde at sende information ud hurtigt og finde dem der ved noget, samtidigt med at den er
relativt lidt påtrængende (og dermed ikke tvinger folk, der vurderer at deres igangværende aktivitet
er vigtigere, til at blive inddragede). Det er effektivt med metoder, der muliggør opmærksomhed
uden at være påtrængende. (En sammenholdning med netværksteorien (”routing”-algoritmer og
metoder) leder tanken hen på broadcasting overfor f.eks. specifikt bestemte veje. De samme
effektivitetsbetragtninger vil i nogen grad kunne finde anvendelse240.)
Når man skal overtage arbejdet er det fornuftigt, at man har kunnet holde øje. På samme måde med
oplæringen. Man kan dels holde øjne med dem, der er under oplæring. Har de brug for en hånd. Og
de, der er under oplæring, kan følge med i de andres arbejde og dermed lære.
c) Personlige artefakter
Det personlige artefakt bruges til at skabe orden i det individuelle arbejde, men kan bringes over i
det fælles felt (sortering af papirer i bunker, hvoraf nogen sendes videre, pege i vindueslisterne).
Det bruges ved komplicerede personlige opgaver, f.eks. hvor det er svært at overskue og huske alle
delopgaverne. Det er værd at bemærke at der ofte anvendes ens redskaber i personligt og kollektivt
arbejde (ofte i let modificerede udgaver) f.eks. placering af papirer bestemte steder, kalendere eller
noter på papirstykker (der i den kollektive udgave f.eks. kan placeres på opslagstavler).
d) Kommunikation
Det er svært at se hvad man får ud af at skelne mellem kommunikation og koordination. Ikke
forstået på den måde, at det er en ligegyldig skelnen, men forstået på den måde, at der endnu er så
dårlig en model for kommunikationen, at det er svært at komme med mere konkrete analyser på
området. Dette er vigtigt fordi det peger på at en udbygning af teoriapparatet på
kommunikationsområdet vil være nyttig. 241
e) Ad hoc metoder
Der er brug for både ad hoc metoder og konventioner. Konventionerne letter arbejdet og giver en
effektiv tilgang til visse opgaver. Det vil ikke være muligt at specificere behandlingen af mere
sjældent forekommende situationer. Både af tidshensyn og fordi man ikke har nogen mulighed for
at forudse hvad de vil bestå i eller hvad der skal gøres.
f) ”Maps”, ”Scripts” og ”hurdles”
Der findes ofte scripts, der brydes ved problemer. Man går frem til man møder ”hurdles”. Overfor
dette arbejde, der i høj grad foregår efter specifikke opskrifter, står arbejdet med ”vinduerne”. Dette
arbejde, der kaldtes detektiv arbejde, synes kun at være meget løst bundet til konventioner og i langt
højere grad til erfaring og ekspertice ved behandleren. J.fr. eksemplet hvor alle arbejde på ”vinduer”
i en periode, og resultatet var væsentligt dårligere end forventet, fordi det krævede erfaring at fjerne
”vinduerne”. Det var ikke nok at have en procedurebeskrivelse. Heller ikke selvom den var skrevet
af en ekspert. Eksemplet på ”fordeler”-behandlingsscriptet, der bliver til en situation, der hvor
metoden i højere grad fungerer som et map, viser hvordan disse spring foregår.
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Stalling, 1997
Dette kan også skyldes det litteraturvalg der lægger til grund for arbejdet. Det er ihvertfald sikkert at jeg personligt er
nødt til at styrke min model for kommunikation.
241
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”Vinduerne” peger også på den vigtige skelnen mellem tacit og eksplicit viden. Det kræver erfaring
og dermed ikke-eksplicit viden at behandle ”vinduerne” effektivt, man er ikke er klar over helt hvad
man gør, det kører på instinkter og fornemmelser.
g) Rolle udvikling
Der er en naturlig udvikling af roller i arbejdet. Man tager sig af det, man er godt til. Det viser sig
efterhånden hvor man passer bedst ind. Systemer er nødt til at udvise fleksibilitet hvis
rolleudviklingen skal kunne finde sted.
h) Koordinations mekanismer
Det er valgt at se nærmere på to koordinationsmekanismer, nemlig de to ark papir, der sendes
mellem de ansatte, der arbejder med ”vinduer”. Dette gøres ved 1) at få klarhed over artefakt og
protokol, 2) undersøge hvordan koordinationsmekanismen passer til de vilkår i arbejdet den
fungerer under og 3) at reflektere over hvordan ”articulation work” ville have fundet sted, hvis det
ikke skulle foregå via disse mekanismer.
AS400tilG82 sedlen
1) Beskrivelse af protokol
Koordinationen foregår mellem sagsbehandlere i AS400 system og sagsbehandlere i G82 system.
Arbejdet starter med ”vindues”-behandling i AS400 systemet. Man lokaliserer ”vindue”, der skal
behandles i G82 systemet, printer et skærmbillede ud, noterer ”pseudo” og ”police nummer” på
arket og lægger det til side. Når der er nogen stykker lægges de samlet over på bordet til personen,
der arbejder med G82.
I behandlingen af ”vinduer” i G82 veksler man mellem at gå frem efter ”G82vindueslisten” og at
behandle de ”vinduer”, der er lagt over fra sagsbehandleren, der arbejder med AS400. ”Vinduerne”
der kommer over via ”AS400tilG82 sedlen” behandles på samme måde som ”vinduerne” fra
”G82vindueslisten”. Enten tager man sig af problemet i G82, eller også finder man ud af at det
alligevel ikke drejede sig om en ”pseudoordning”. I sidste tilfælde lægges sedlen umiddelbart
tilbage på bordet hos sagsbehandleren, der arbejder med AS400. Som regel sammen med en
kommentar om at det her ikke er G82.
I de tilfælde hvor papiret kommer tilbage til AS400 slår sagsbehandleren ”vinduet” op med det
samme. Undersøger hvorfor den er fejlvurderet og ordner ”vinduet” i AS400 systemet.
Når papiret overdrages gives samtidigt ansvaret for ”vinduet” videre. Det kan streges på listerne og
man forventer at pengene vil gå på plads.
Koordinationsopgaven må ses som relativt simpel. Det er mange små, let overskuelige opgaver, der
skal fordeles, så opgaverne havner hos de ansatte, der har mulighed for at gøre noget ved dem.
Overdragelsen er relativt let (det tager 10-15 sekunder at lægge papirerne over). Brugen af papir har
flere betydninger. 1) Det giver sagsbehandlerne en følelse af at have udført noget/at komme af med
vinduerne, når papirerne sendes videre, 2) papirerne giver mulighed for at lægge arbejdet til side og
tage det frem når det passer ind. 3) Papirerne er hver især et symbol på en arbejdsopgave, der skal
udføres og de kan smides væk, når arbejdet er udført og opgaven således ikke eksisterer længere.
Udover disse fortrinligheder er der også visse svage sider. Skærmbillederne skal printes ud. Det
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koster papir og tid at skulle hente printene. Det tager også tid i hånden at skulle skrive tal på papiret.
Endeligt tager det tid når oplysningerne skal tastes ind i systemet, hver gang en ny skal tage fat på et
”vindue”. Flygtigheden af metoden er både en force og en ulempe. Metoden bliver ved med at pege
på arbejdet så længe der er behov for handlinger og derefter er det sporløst forsvundet (papiret er
smidt væk). Dette betyder at man slipper for ”støj” (mange, irrelevante oplysninger, der tager
opmærksomhed fra de relevante), men det betyder også at det ikke er muligt at gå tilbage og se om
man nu også fik sendt ”vinduer” videre. Her virker systemerne og ”AS400 vindueslisten” som
huskelister, og det har ikke ført til nogen problemer under feltstudiet.
Der er tre relativt simple tilstande i metoden. 1) et ”vindue” der skal til G82 er lokaliseret og ligger
hos AS400 sagsbehandleren og venter på at blive lagt over, 2) et ”vindue” fra AS400
sagsbehandleren er placeret på bordet hos G82 sagsbehandleren og venter på at blive behandlet og
3) et ”vindue”, der var sendt til G82 sagsbehandleren er af denne vurderet til at høre til i AS400
alligevel og er placeret hos AS400 sagsbehandleren for at blive behandlet igen.
Hvis ikke denne metode blev anvendt kunne man istedet forestille sig to andre muligheder.
Muligheder der er to ekstremer for hvordan koordinationen kunne finde sted.
1) Sagsbehandleren fra AS400 fortæller sagsbehandleren fra G82 at der er et ”vindue” der skal
behandles, hver gang hun støder på et. G82 sagsbehandleren slår ”vinduet” op og behandler det
eller melder tilbage at det er et AS400 ”vindue”. Dette ville betyde at AS400 sagsbehandleren var
nødt til at forstyrre G82 sagsbehandleren i arbejdet hver gang hun støder på et ”vindue”. Samtidigt
ville G82 sagsbehandleren være nødt til at forstyrre AS400 sagsbehandleren hver gang et ”vindue”
alligevel ikke var G82. I forhold til denne metode nedsætter”AS400tilG82 sedlen” overheadet ved
articulation work betydeligt.
2) Systemet kunne have en mulighed for at sende en elektronisk besked fra AS400 til G82, hvori
der var en henvisning til det konkrete skærmbillede, der skal bruges for at behandle ”vinduet”.
Udprintningen, hentningen af printene, noterne på papiret og overbringningen af papirerne, de
gentagne indtastninger af identifikationsoplysningerne forsvinder. Med en speciel el-postbakke for
”AS400tilG82 sedler” vil det være muligt at gå til og fra arbejdet med disse ”vinduer” som det
passer ind i resten af arbejdet (på samme måde som med papirerne). En mulighed for at sende
beskederne tilbage til en speciel el-postbakke hos AS400 sagsbehandleren vil give mulighed for
tilbagemeldingen om fejlplaceringer. På denne måde reduceres overheaded betragteligt men en del
af kommunikationen forsvinder (specielt ved tilbagemeldingen om fejlkategoriserede ”vinduer”)
også tilfredsstillelsen ved at kunne smide at stykke papir væk, som symbol på veloverstået arbejde
og muligheden for at ordne sit arbejde, ved fysisk at flytte rundt på arbejdsfeltet forsvinder. Det er
ikke velforstået hvordan disse personlige artefakter virker, men studiet peger på at de er af stor
betydning.
Disse to eksempler viser at metoden har gjort ”articulation work” lettere end ved almindelig
kommunikation om fordelingen. De viser også at der med meget simple midler kan reduceres
yderligere i overheadet, men at man ikke må være blind overfor den særlige status fysiske
genstande har. Det at man kan røre ved papirerne, krølle dem sammen, skrive på dem og smide dem
væk. Netop muligheden for at skrive på printene og sende dem videre er vigtigt i næste eksempel på
koordinationsmekanismer.
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AS400tilG82 sedlen peger også på de to funktioner artefaktet har. Betydningsoverførsel (police
nummeret) og koordinationen (overdragelsen af ansvaret).
Firmaadministration til Betalingsservice sedlen:
Koordinationen foregår mellem sagsbehandlere i firmaadmistrationen og ansatte i betalingsservice.
Arbejdet starter med ”vindues”-behandling. Sagsbehandleren lokaliserer et ”vindue”, hvor der skal
sættes penge ind på policen, hvilket kun kan ske i betalingsservice. Man printer et skærmbillede ud,
noterer ”penge ind på policerne” og ”postkode” for den ansvarlige i betalingsservice på arket og
lægger det til side. Når der er nogen stykker sendes de samlet med intern post til betalingsservice.
Når papiret overdrages gives samtidigt ansvaret for vinduet videre. ”Vinduerne” flyttes også i
systemet, så de står under den ansvarlige i betalingsservice istedet for under sagsbehandlerens kode.
”Vinduet” streges på listerne og man forventer at pengene vil gå på plads.
Papirerne modtages i betalingsservice hvor de lægges i bunker. De behandles i løbet af dagen.
Maksimalt to dage (Det er ihvertfald den officielle målsætning, der går til tider længere tid). Det
sker at der er usikkerhed med hensyn til behandlingen. Typisk ringes eller mailes der så til
firmaadministrationen og man diskuterer problemet og finder en løsning. Når pengene er sat ind på
policen smider man sedlen væk.
Koordinationsopgaven er igen relativt simpel. Små, selvstændige opgaver sendes frem til personer,
der kan løse dem. Brugen af papir har samme betydninger som i tilfældet med AS400tilG82
sedlerne. Både de positive og de negative.
Der er 3 normale tilstande i metoden. 1) et ”vindue” hvor pengene skal sættes ind på policen er
lokaliseret og ligger hos sagsbehandleren og venter på at blive sendt med intern post, 2) et ”vindue”
firmaadministrationen er placeret hos en ansat i betalingsservice og venter på at blive behandlet og
3) et ”vindue” er underbehandling af en ansat i betalingsservice og der er eventuelt kommunikation
mellem sagsbehandler og ansat i betalingsservice om problemløsning. Hertil kommer en fjerde
mulighed: Papiret kan sendes tilbage til firmaadministrationen med ekstra oplysninger på hæftet.
Dette er atypisk og bryder således med konventionen omkring koordinationsmekanismen. Her
virker artefaktet som en informationsbærer snarere end som en koordinationsmetode. Der er dog
stadig et klart koordinerende aspekt ved kommunikationen.
Hvis ikke denne metode blev anvendt kunne man istedet forestille sig en anden mulighed.
2) Systemet kunne have en mulighed for at sende en elektronisk besked fra firmaadministrationen
til betalingsservice, hvori der var en henvisning til det konkrete skærmbillede, der skal bruges for at
sætte pengene ind. Igen ser vi at udprintningen, hentningen af printene, noterne på papiret og
overbringningen via intern post, de gentagne indtastninger af identifikationsoplysningerne
forsvinder. Med en speciel el-postbakke for disse beskeder vil det være muligt at gå til og fra
arbejdet som det passer ind i resten af arbejdet (på samme måde som med papirerne). De samme
aspekter omkring fysiske genstande og overhead i arbejdet som der blev fremhævet i
”AS400tilG82” eksemplet gør sig gældende her. Men i dette arbejde er det i langt højere grad end i
arbejdet med ”vinduer”, der flyttes fra AS400 til G82, nødvendigt med en fleksibel kommunikation
med mulighed for samreflekteren (hurtig respons, mulighed for aflæsning af tøven og brug af aktiv
lytning m.m.). Et begreb der her mest af alt betyder at folk skal kunne tale sammen f.eks. gennem
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en telefon eller lignende. Denne nødvendighed fremkommer, når det ikke er ligetil for de ansatte i
betalingsservice at sætte pengene ind. De kan have set et problem, som de ikke er sikre på, at
sagsbehandleren er opmærksom på, eller de kan være i tvivl om fordelinger. Denne tvivl er svær at
konkretisere i f.eks. et brev. Problemløsningen kræver, at man kan bladre i systemet sammen og at
man udfra udtalelser kan vurdere i hvor høj grad samarbejdspartneren deler ens opfattelse af
situationen. Et post system vil altså ikke være nok. Den personlig kontakt, der her i mangel på bedre
beskrives som samreflekteren, er nødvendig.
Vi ser her altså en koordinationsmekanisme, der fungerer i en stor del af tilfældene, men som er
knyttet uløseligt til en anden metode for koordination og problemløsning, her kommunikation. I
øvrigt peger denne situation på den andetsteds nævnte fortræffelighed i delte skærmbilleder.
Kommunikationen ville styrkes dramatisk, hvis man ikke var nødt til at give numre over telefonen
og så sidde og slå op hver for sig (noget der ofte bringer misforståelser og stort tidsforbrug med
sig).
i) Typer af artefakter
Der er fundet eksempler på alle de typer af artefakter i arbejdet, der blev trukket frem i afsnittet
”Analysemetoden”.
Type af artefakt
Koordination gennem koordinationsmekanisme
Koordination gennem koordinationsmekanisme (der
bærer kommunikation, men det er ikke dens opgave)
Koordination gennem artefakt fra ”field of work”
Koordination og kommunikation gennem artefakt fra
”field of work”
Koordination ved kommunikation gennem artefakter,
der ikke er fra ”field of work” og ikke kan regnes som
koordinationsmekanismer
Det personlige artefakt.

Eksempel
Omstillet skilt,
farvede strimler
AS400 vindueslisten,
FAtilBSseddel
Overdragelse af sagsmapper
el-post
telefonbesked ark

AS400vindueslisten

Figur 65: Eksempler på forskellige typer af artefakter.
Dette viser på at koordinationsmekanisme begrebet er et vigtigt skridt på vej mod forståelsen af
artefakters funktion i det kooperative arbejde. Men også at der findes flere andre måder hvor
artefakter optræder.
j) Spor
En stor force i systemerne er ”historikken”. Man kan ”gå tilbage” og se hvordan tingene så ud før
og se hvilke handlinger, der er udført af hvem og hvorfor. Dette gør, at man lettere kan forstå hvad
der sker og hvorfor andre handler på den måde de gør. Det betyder også, at man selv kan huske
hvad man har gjort og hvorfor og at man kan dokumentere/blive holdt op på sine handlinger.
Personernes gøren og laden sætter sig ”spor”. Mærkningen af ”field of work” forekom også som
mærkning af ”vindueslisterne”, hvor der både var eksempler på flygtig og mere permanent
mærkning. Listerne blev smidt ud enten løbende eller ca. en gang om måneden.
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k) Arbejde over organisatoriske grænser
Situationen omkring ”vinduerne” bød på en lejlighed til at studere samarbejde over organisatoriske
grænser. Problemer med forskellige forståelser af området, uhensigtsmæssige arbejdsfordelinger og
behov for varierede kommunikations/koordinationsmidler var tilstede i stor udstrækning. Studiet
pegede klart på at systemer, der skal virke mellem grupper med forskellige forståelsesrammer og
funktioner, skal imødekomme en række komplicerede behov.
l) Computersystemer og arbejdets funktioner
Studiet har givet mulighed for at iagttage en række eksempler på, hvordan systemer både kan
imødekomme og gå på tværs af de funktioner arbejdet indholder. Systemdesign er relevant i sig
selv. Systemerne skal understøtte arbejdet og kunne virke sammen som et hele. Det gør de ikke.
Desuden bør systemerne pege på de muligheder der findes i det og gøre det attraktivt at bruge dem.
Det gør det heller ikke. Af hensigtsmæssig funktionalitet findes historikken, funktionerne til
ændringer i oplysninger om indbetalinger og policer. En tilsyneladende nyttig funktion, der af de
fleste aldrig blev brugt var muligheden for at kopiere enkelte tal og linier i skærmbillederne.
Funktionen indbød ikke til brug og en tilsyneladende væsentligt mindre effektiv fremgangsmåde
blev valgt istedet. Dette peger klart på nødvendigheden af at lave funktioner som brugerne vil have
dem, fremfor som de forekommer bedst for systemudviklerne. Af problematiske systemsider er det
den manglende opgaveunderstøttelse, der fremtræder klarest. Brugerne var nødt til ustandseligt at
skifte mellem skærmbilleder og manuelt at overføre søgekriterier (cpr numre eller senumre). Ofte
nøjagtigt de samme handlinger igen og igen. Med et system hvori der fandtes en model af arbejdet
havde det dels været muligt at lave 1) individuelt konfigurerbare skærmbilleder, hvor de
oplysninger man havde brug for var samlet, 2) automatisk parameteroverførsel mellem de dele af
systemet, hvor man i forbindelse med en opgave kommer rundt (så man ikke selv er nødt til at
skrive numre ind) og 3) muligheder for udprintning af alle de oplysninger, der hører sammen (så
man ikke er nødt til at notere f.eks. pseudo og polnr på print.) Som nævnt vil en mulighed for deling
af skærmbilleder også kunne imødekomme de krav om opnåelse af fælles forståelse imellem
sagsbehandler og betalingsservice som dele af arbejdet stiller.
Et interessant aspekt ved systemerne var deres høje grad af kompleksitet og den uigennemsigtighed
der var forbundet med dem set fra brugerne side. Eksemplerne med nødvendigheden af gæt og at
man ikke vidste, om der ville ”komme sort røg op af systemet” viser klart denne situation. Systemet
virker nærmest som en uforståelig og inkonsekvent aktør, der er nødvendig for udførelsen af
arbejdet. De ”nye gamle vinduer” og de tre cifrede numre på ”AS400 vindueslisten” peger på, at der
også i forretningsgangene er eksempler på uigennemsigtighed.
m) Målinger
Det var klart at man i analyseafdelingen i organisationen havde problemer med at måle på arbejdet.
Det beskrives i deres projektrapporter. Det samme var opfattelsen i afdelingerne, hvor man ikke
kunne forstå og bruge de tal, der kom som statusrapporter fra analyseafdelingen, fordi dét der blev
målt på var noget andet end det, der betød noget for dem i det daglige arbejde. Styringen af
organisationen efter tal, der ikke har meget at gøre med hverken kundetilfredsstillelse eller det
konkrete arbejde, er naturligvis problematisk. Situationen er velkendt. Ledelsens opfattelse af
styringsværktøjer ligger fjernt fra den opfattelse af værktøjerne, der findes hos dem, der udfører
arbejdet.
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Teoretiske perspektiver
Her trækkes kort op på nogen af de vigtige erfaringer og muligheder for videre undersøgelse.
Erfaringer
Det er anskueligtgjort at der er brug for mange typer redskaber, med vidt forskellige karakteristika.
Det har været muligt at understøtte flere af de centrale teoretiske antagelser i CSCW (f.eks.
maps/scripts, sammenvævetheden i arbejdet, behov for fleksibilitet og tacit viden, anerkendelse af
vigtigheden af usynligt arbejde.) Det er også vist at feltstudier har en vigtig rolle at spille for
CSCW, idet de kan bringe os tættere på en fornuftig model for det kooperative arbejde og IT’s rolle.
Herunder er det specielt værd at bemærke eksemplerne på metoder for koordination/ordning af
arbejdet, der virker som scripts til man støder på problemer og på eksemplerne på artefakters vidt
forskellige roller og karakteristika i articulation work. Specifikt er det set at
koordinationsmekanismer idet de nedbringer kompleksiteten af articulation work samtidigt kan
kræve sideløbende koordinationsmetoder.
Områder for videre forskning
Teoriapparatet har vist sig tynd omkring kommunikation overfor koordination.
Generelt mangler der forståelse for artefakters rolle i articulation work og individuelt arbejde.
Personlige artefakter har en særlig rolle og kan med fordel anvendes i koordinationsmetoderne.
Artefakters rolle i forbindelse med ordensskabelse i personligt arbejde er ikke belyst grundigt.
Mulighed for opmærksomhed (f.eks. i forbindelse med oplæring og overtagelse af arbejde) stiller
specielle krav til metoderne. Et studie af oplæringsmetoder og af situationen omkring
telefonomstillingen vil kunne bidrage med interessante erfaringer på dette område.
Hertil kommer selvfølgelig at der mangler modeller for store dele af området. Der er langt flere
spørgsmål end svar i øjeblikket.
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Konklusion
Projektet har bidraget med både bestyrkelser af CSCW’s teoriapparat og nye spørgsmål.
Resultaterne læses således at den grundlæggende tilgang til studiet af arbejdet er fornuftig og at
definitionen af det kooperative arbejde er sund. De peger også på det bredt accepterede synspunkt,
at der er lang vej til, at området er forstået godt nok til, at ”rigtige” CSCW-systemer kan designes.
Projektet har i sig selv bidraget til en bedre forståelse af arbejde. Dels ved at støtte en række
antagelser og dels ved at pege på nye aspekter, der med fordel vil kunne undersøges.
Først bestyrkelserne:
Det er endnu engang fastslået at organisationer i mange henseender bedst beskrives som naturlige
systemer og at brug af tacit viden ofte vil være nødvendig for udførelse af arbejdet.
Der er givet eksempler på anvendelser af planer og procedurer som scripts såvel som maps og det er
vist, at der ofte handles udfra et script til man støder på problemer, hvorefter
planerne/områdeforståelserne træder ud og virker som maps.
Det er set at artefakter kan optræde i centrale roller i kooperativt arbejde. Dels som
koordinationsmekanismer og dels som dele af andre koordinationsmetoder.
Det er set at det kooperative arbejde består af sammenvævede stykker individuelt arbejde og
articulation work og at de anvendte koordinationsmetoder må kunne rumme dette.
Det er set at der er behov for et bredt spekter at metoder for koordination indenfor kategorier som
påtrængenhed, flygtighed, grad af personlig kontakt m.m.
Endeligt er de sædvanlige triste HCI erfaringer også gældende her. Systemer er simpelthen
designede udfra fuldstændigt forfejlede opfattelser af deres rolle og uden hensyn til den konkrete
arbejdssituation mennesker skal anvende dem i.
Så spørgsmålene:
Der er observeret at artefakter ofte anvendes som midler til at skabe orden i det individuelle arbejde.
Det har ført til indførelsen af begrebet ”Det personlige artefakt”. En vigtig egenskab er at dette
artefakt kan føres frem og tilbage mellem det personlige rum og det fælles rum, hvor det f.eks. kan
indtage plads som en koordinationsmekanisme. En undersøgelse af hvordan artefakterne anvendes
på de individuelle niveau og eksperimenter med hvordan IT artefakter på samme måde kan flyttes
mellem personligt og delt arbejde vil være interessant.
En generel svaghed i projektet har været et tyndt begrebsapparat i forbindelse med kommunikation.
En lang række af koordinationsmetoderne bygger på kommunikation (uden artefakter). Hvis de skal
kunne computerunderstøttes og dermed delvist implementeres igennem IT artefakter, så må der en
bedre forståelse af kommunikationshandlinger til.
Det er observeret at mulighed for at gøre folk opmærksomme på problemer og folk mulighed for at
være opmærksomme på andre er meget væsentlig for koordinationen af arbejdet. Videre forskning i
metoder at styrke awareness vil formentligt kunne føre til bedre systemer.242
242

I litteraturen i projektet har der været arbejde med opmærksomhed i fælles rum. Eksemplerne med de farvede
strimler og det at man har set hvor andre lægger deres ting synes at række længere end diskussionerne dér.
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I forbindelse med oplæringen var det meget vigtigt at man kunne holde øjne med hinanden og
hurtigt kunne spørge om hjælp (og får vist hvordan ting skal gøres). Dette stiller selvsagt krav til
systemer, der skal kunne understøtte oplæringsprocesser i distribuerede miljøer.
Vurdering af projektet
Med en målsætning om 1) at få kendskab til CSCW’s grundbegreber og 2) at få erfaring med
udførelse af feltstudier ses projektet som særdeles vellykket. Der er (selvfølgelig) stadigvæk store
områder af teoriapparatet, der ikke er blevet berørt, men i løbet af projektet er det blevet tydeligt
hvilke steder, der med størst fordel, kan bestyrkes.
Selve problemstillingen i besvaret i den grad, at den del af CSCW teorien, der har indgået i
projektet, er blevet vurderet i forhold til erfaringerne fra feltstudiet. Dette har ført såvel bestyrkelser
som nye spørgsmål med sig. Samtidigt er der med basis i konkrete iagttagelser peget på aspekter af
det kooperative arbejde, der kan vise sig at kunne danne substans i den videre modeludvikling.
Endeligt så har projektet vist sig at være en solid baggrund for det videre arbejde i
eksamensprojektet. Der er peget dels på teoretiske områder, der med fordel kan undersøges og dels
på specifikke problemstillinger, der fortjener yderligere praktisk studie (feltstudier).
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Appendiks
Kildemateriale oversigt
Kodeforklaring
NNNNNN = datomånedår
D = dagbog
S = skriftlig kilde
M = mødenoter
I = interview noter
IB = interview optagelse
IA = interview båndafskrift
ON = observationsnoter
XR = referat af X
XK = konklusion på X
Skriftlige kilder
S, SR, K
260599S1
Diverseprojektet, før under efter
260599S2
Projekt: Diverseopgaver del II
260599S3
Dansk Forsikring mod år 2000 papfolder
260599S4
Annual report 1998
260599S5
Projektbeskrivelse for broprojektet
260599S6
Dansk Forsikrings IT-strategi 1999-2001 - udkast
260599S7
Nyhedsbrev maj2/1999
260599S8
Indblik nr. 5 maj 1999
260599S9
Indblik nr. 4 april 1999
260599S10 Indblik nr. 3 marts 1999
260599S11 Grundlæggende personforsikring
030699S1
Nøgletal 1997, også overheads om historie
030699S2
Nyhedsbrev maj 2/1999
030699S3
Personnyt rettelse til nummer 1, 20. januar 1999
030699S4
Personnyt nummer 2, 18. januar 1999
030699S5
Personnyt nummer 6, 23. marts 1999
030699S6
Personnyt nummer 7, 29. april 1999
030699S7
Personnyt nummer 8, 3. maj 1999
030699S8
Forsikringsjuraen - Forsikringshøjskolens lov kompendium
030699S9
Personhåndbogen
030699S10 Pinsepakken
030699S11 Projekt diverseopgaver
030699S12 Noter om flow og håndtering af indbetalinger
030699S13 Telefontavle og organisationsplan
030699S14 Tidsskriftet forsikring, nr. 8 19. april 1999, 31. årgang
140699S1
Mappe med forretningsgange fra indbetaling (er leveret tilbage kopieret det vigtigste)
250699S1
Liste over vinduesfejlkoder fra D46
250699S2
Broprojekt rapport
020799S1
Forskrift for ”Placering af penge fra vinduer”
020799S2
Forretningsgang vinduer
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020799S3
020799S4
170899S1
170899S2

Vinduer
Lidt vejledning i programmet MELSØG
Indhold fra personhåndbogen
Afdelingsbeskrivelse

Møder
MN, MR
260599M

Indledende møde på Dansk Forsikring, med BK, KS, GP og GH

Interviews
IN, IB, IA, IR, K
010799IN1 Snak med Camilla, Observation 9 (midt)
120799IN1 Snak med Peter Stegman om Betalingsservice, Observation 11
280799IN1 Snak med Jeffrey, Observation 17
280799IN2 Snak med Birthe, Observation 17
280799IN3 Snak med Kirsten, Observation 17
Løbende snak med procesanalyse i dagbog
Observationer
ON, OR, K
140699ON1 AS400, 9.30-11.30, Observation 0
140699ON2 AS400, 12.35-15.25, Observation 1
150699ON1 AS400, 7.30-12.30, Observation 1
160699ON1 AS400, 7.30-11.30, Observation 1 og Observation 2
160699ON2 AS400, 12.15-15.07, Observation 2
180699ON1 AS400, 7.15-11.30?, Observation 2
180699ON2 AS400, 12.53-14.35, Observation 3
210699ON1 AS400, 7.25-12.00, Observation 3
210699ON2 AS400, 13.09-16.16, Observation 3 og Observation 4
220699ON1 AS400, 8.45-11.46, Observation 4
230699ON1 AS400, ?-11.19, Observation 4
230699ON2 AS400, 12.15-15.30, Observation 5
250699ON1 AS400, 7.19-11.17, Observation 5
250699ON2 AS400, 12.18-14.46, Observation 6
280699ON1 G82, 7.15-14.09, Observation 6
290699ON1 G82, 8.15-11.25, Observation 7
290699ON2 G82, 12.11-14.37, Observation 7
300699ON1 AS400, 7.21-11.48, Observation 7 og Observation 8
300699ON2 AS400, 12.50?-15.34, Observation 8
010799ON1 AS400, 7,20-12.22, Observation 9
010799ON2 AS400, 12.40-14.38, Observation 9
020799ON1 AS400, 7.20-11.33, Observation 10
020799ON2 AS400, 12.27-14.37, Observation 10
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
F,E
F
F,E
F,E
F,E
F
F,E
F,E
F,E
F,E
F,E
F,E
F,E
F - formiddag, E - eftermiddag
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120799O1 Betalingsservice erfaren, 9.34.-12,59, Observation 11
130799O1 Betalingsservice erfaren, 7.18-15.17, Observation 11 og Observation 12
140799O1 Betalingsservice erfaren, 7.25-12.32, Observation 12
140799O2 Betalingsservice erfaren, 13.23-15.17, Observation 13
150799O1 Betalingsservice nyoplært, 8.15-10.56, Observation 13
150799O2 Betalingsservice nyoplært, 11.30?-13.09, Observation 13
210799O1 Betalingsservice nyoplært, 8.20-15.39, Observation 14
220799O1 Betalingsservice nyoplært, 8.18-10.58, Observation 15
220799O2 Betalingsservice nyoplært, 12.04-15.43, Observation 15
230799O1 Betalingsservice nyoplært, 10.00-10.56, Observation 15
230799O2 Betalingsservice nyoplært, 11.49-14.37 , Observation 15 og Observation 16
260799O1 Betalingsservice erfaren, 8.20?-12.16, Observation 16
270799O1 Betalingsservice erfaren, 8.20-12.28, Observation 16 og Observation 17
270799O1 Betalingsservice erfaren, 13.15-15.16, Observation 17
Mandag
F

Tirsdag
FE

Onsdag
FE
FE

Torsdag Fredag
FE
FE
FE

F
FE
F - formiddag, E - eftermiddag

________________________________________________________________________________
Side 148

