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1. Abstract 
Playing a sport for a designated team can be a privilege not all people have. For some people the 

problem is their economy and for others it is their introverted tendencies. Meeting people to play 

with can also be hard. That is why in this project we create a hypothesis to try and solve this 

problem. We researched online communities who have succeeded in bringing people together 

through sports and tried to emulate said communities. To find a possible answer first we had to 

gather data, which we did through interviews with a successful organisation called GAME. In our 

research we found that loyalty was a key factor in creating an online community. Furthermore, we 

found that in order to create a successful online community it is essential to have a big user base. 

Through the data that we gathered, we created a hypothetical solution through an app, where the 

main goal of the app was to be able to play any team sport at a moment's notice with other people.  
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2. Indledning 
Det er ikke alle der har mulighed for at dyrke sport igennem klubber. I Danmark er sporten meget 

begrænset til klubber og der er ikke mange muligheder for at tage ud og spille med tilfældige 

mennesker. Klubsporten for unge voksne er generelt begrænset til faste træningstidspunkter, 

bestemte kampdatoer og kontingenter. For at dyrke en sport man nyder i Danmark, er det nærmest 

et krav at være en del af en klub. Yderligere ændrer udøvelsen af sporten sig jo ældre man bliver, i 

form af konkurrencemiljøet, der er dominant i danske sportsklubber. 

Det er dog stadig muligt at udøve den sport man ønsker, hvis man kender nogen andre at spille med. 

Alle er dog ikke så heldige at kende mange der har mulighed for at spille hele tiden og derfor føler 

vi der mangler mulighed, for at samle sport entusiaster i Danmark.    

I dette projekt ville vi kigge på, hvordan et online community kan samle sports udøvere og danne et 

netværk, af folk at dyrke sport med. Af den grund vælger vi at undersøge eksisterende fællesskaber 

som allerede har samlet mennesker, på baggrund af en fællesinteresse for sport. Vi vil i dette projekt 

analysere GAME og NBRO Running, som er allerede etableret sports netværk. Vi vælger at 

undersøge relationen af online grupper og sportsaktivitet. Formålet med dette er, at forstå disse 

systemer og netværker for at kunne genskabe lignende funktion og derved udbrede effekten som 

disse netværk har, til andre sportsudøvere. 

 

2.1 motivation. 
Gruppens motivation til dette projekt er grundet mangel på sport udenfor landets klubber. 

Gruppens medlemmer har begge interesse, indenfor sport og har begge indsigt i denne 

problemstilling og efterspørger derfor, en løsning som vil kunne bringe sportsentusiaster tættere 

sammen i Danmark. Mange unge i alderen 16-19, dyrker mindre og mindre sport. Dette er grundet, 

jo højere række sport udøvere spiller i, jo mere fokus på er der på eliten. Dette resulterer i mange 

unge, der ikke mener de er gode nok til at spille mesterrække, mister interessen i deres præfereret 

sport. (TV2, Frederik Mikelsons, 2016) 
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2.2 Problemfelt 
Gruppen har valgt at arbejde med dette projekt, på baggrund af mangel på muligheder for yderligere 

udøvelse af sociale sportsgrene. I Danmark er holdsport meget bundet til klubber, i forhold til de 

sociale bånd, der bliver dannet igennem sporten. Klubberne er meget private og drevet af faste 

træningsskemaer. For at blive medlem, søger de fleste klubber kontingent fra deres medlemmer. 

Det er dog ikke alle klubber der kræver betaling, da der er nogle enkelte nonprofitorganisationer, 

såsom fritidsklubber der har udstyr og ikke kræver binding fra deltagerne, i form af kontingent. 

Fritidsklubber tilbyder faste dage på ugen, hvor det er muligt at deltage i den givende sport, 

afhængig af dagen. Dog er problemet for disse fritidsklubber, at der ikke er mulighed for 

markedsføring, da markedsføring på en større plan koster penge.  

Derfor er gruppen interesseret i at undersøge muligheden for at danne et fællesskab der ikke 

kræver, penge, medlemskab og har et fleksibelt tidspunkt på ugen hvor folk kan mødes. 

En gruppe som gør noget lignende, er NBRO. En offentlig løbeklub som ikke kræver kontingent. Hvad 

NBRO gør er at de via Facebooks begivenhedssystem danner aktiviteter så som træning og 

maratonløb som de så deler i deres offentlige Facebookgruppe. De er meget succesfulde med dette 

system. De har samlet over ni tusinde løbere i gruppen som er samlet i Københavnsområdet 

(Facebook, NBRO Running, 2020). 

Vi vil kreere et system som er åbent for alle, der så giver muligheden for at danne faste eller fleksible 

fællesskaber. En måde det for eksempel kunne gøres, ville være en åben gruppe som skaber et møde 

og en aktivitet. Der ville så være grænser for gruppen, så som antal hvori man melder sig til i tide og 

utide som det passer individet. Det er ens eget valg, ingen binding. Det er for egen interesse og når 

man selv har lyst. 

 

2.3 Problemformulering 

Problemformulering: 

“Hvordan kan et online community samle mennesker og danne fællesskaber?” 

2.3.1 Arbejdsspørgsmål: 
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1. Hvordan kan man igennem et socialt medie, skabe et fællesskab?  

Sociale medier som Facebook har funktioner til at samle mennesker. Dette er tit præget af 

fællesinteresser så som fester, sport, mad/drikke eller lignende. Selve samlingen af 

mennesker i sociale medier til virkeligheden kunne virke. 

2. Hvad er det der definerer et fællesskab og hvilken betydning har online netværk for 

fællesskaber? 

Definitionen af fællesskab er: “det at en gruppe mennesker er sammen om noget og derved 

føler en vis samhørighed” (ordnet.dk, fælleskab, 2020). Ved denne definition betyder det at 

fællesinteresser eller simple hold danner et fællesskab. Dette betyder så at samling af 

mennesker via et socialt medie, klubber eller møder blandt tilfældige mennesker vil danne 

et fællesskab. Derfor vil vi gerne undersøge hvor stor en effekt det vil have hvis det var 

afgrænset til et specifikt emne. 

3. hvad er det essentielle for et socialt medie? 

Med dette arbejdsspørgsmål ville gruppen undersøge, de vigtigste funktioner der er 

nødvendige for at et socialt medie kan fungere. Her er der b.la tale om hvilken type socialt 

medie, gruppen har tænkt sig at fokusere på. Som for eksempel Facebooks 

gruppe/begivenhedssystem.   

4. Udøver folk stadig sport selvom de ikke er en del af klubber? 

Som der blev gjort rede for i TV2 artiklen, dyrker færre unge mennesker fra alderen 16-19 

en sport. Dette forklarer administrerende direktør for Danmarks idrætsforbund Morten 

Mølholm, er grundet “for højt niveau” af diverse sportsgrene i denne aldersgruppe. Han 

mener at unge i alderen 16-19 ikke har adgang til lavere end mesterrække niveau, hvilket 

resulterer i mange der dropper deres præfereret sport, da de ikke føler sig gode nok. For at 

give et lille overblik har idrættens analyseinstitut lavet en statistik over hvor mange under 

der motionere fast fra 1993-2016:  

13-15 år: 

• 2016: 76 procent 

• 2011: 81 procent 

• 2007: 78 procent 
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• 1998: 88 procent 

16-19 år: 

• 2016: 61 procent 

• 2011: 67 procent 

• 2007: 64 procent 

• 1998: 67 procent 

Kilde: Idrættens Analyseinstitut  

Siden 2011 er unge der motionerer fast, i aldersgruppen 16-19 år faldet med 6%. Dette er et tal 

gruppen gerne ville hjælpe op ad og det er en af de problemer gruppen gerne ville bearbejde, i 

forhold til at skabe et fællesskab udenfor klubberne. (TV2, Frederik Mikelsons, 2016) 

2.3.2 Afgrænsning 
Inden semesterprojektet gik i gang, blev gruppen enige om at skabe en app der kunne være med til 

at samle sport entusiaster i Danmark. På daværende tidspunkt havde gruppen ikke taget i 

betragtning hvor besværligt det er at lave en app, og hvad det indebar at skabe en stor nok 

brugerbase for at gøre det til en realitet. Vi indså hurtigt at det ville være urealistisk. Eftersom 

gruppen blev enige om ikke at skabe en app, fik gruppen øjnene op for NBRO. NBRO er en Facebook 

side der har samlet løbeentusiaster siden 2010 og har dannet fællesskaber iblandt løbere i 

København. Her så gruppen en mulighed for at kunne gøre det samme som NBRO, men bare med 

andre sportsgrene. Gruppen begyndte at søge kontakt til NBRO-administratoren og fik 

tilsyneladende også et interview med stifteren Anders Rømer. Dog efter at være i snak med ham et 

par uger, stoppede han pludselig med at svare. Dette resulterede i at vi måtte finde andet empiri, 

hvilket ledte os til GAME. En af gruppemedlemmerne havde allerede relation til GAME i form af 

nogle kammerater som han spillede basketball med. Gruppen kontaktede GAME og fik sat et 

brugerinterview op, samt to ekspertinterviews. Empirien vi samlede fra de respektive interviews, fik 

gruppen til at ændre problemformuleringen til: “Hvordan kan et online community samle 

mennesker og danne fællesskaber?” 
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3. Semesterbinding 
Semesterbindingen for dette projekt er TSA (teknologiske systemer og artefakter). Udover TSA har 

gruppen valgt, at gøre brug af STS (Subjektivitet, teknologi og samfund). For at opfylde TSA 

dimensionen, har gruppen valgt at bruge metoden “Analysing Social Media” for at analysere sociale 

netværk, som er i relevans til problemstillingen. Yderligere undersøger gruppen teknologien bag 

sociale medie værktøjer, så som det tekniske bag kodningen af applikationer. Dette spiller derfor 

overens, med selve systemerne der indgår i disse sociale medieværktøjer.  

STS dimensionen bliver opfyldt ved at kigge på fællesskaberne, der bliver dannet igennem sociale 

medier. Ydermere har gruppen undersøgt hvad der skal til for at skabe et community igennem 

fællesinteresser og online sociale netværk. Gruppens videnskabsteori, beviser de positive effekter 

på online Communities og hvordan de er med til at skabe loyalitet og tryghed iblandt brugerne.  

Grunden til valget af STS sammen med TSA er på baggrund af sammenspillet mellem mennesker og 

teknologi. Efter gruppens valg af problemstilling, indså gruppen at den teknologi som ville indgå i 

projektet, afhænger af menneskers tilgang til teknologi. Af den grund valgte gruppen at undersøge 

menneskers forhold til eksisterende teknologi, via sport og Online Communities.   
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4. Metode 
I dette afsnit ville gruppen komme ind på de forskellige metoder som er blevet benyttet, til at samle 

empiri. Gruppen har tænkt sig at benytte udvalgte kapitler fra bogen “interView” af Steinar Kvale 

og Svend Brinkmann. I denne bog, kommer der detaljeret forklaringer og eksempler på det gode 

interview og hvordan der skal forholdes til forskellige situationer, der kan opstå under et interview. 

Herunder ville der blive redegjort, for de fire etiske interview regler og hvad der er vigtigt at tage 

stilling til før, under og efter et interview. Ydermere, vil der blive redegjort for det kvalitative 

interview og hvorfor vi har valgt at interviewe som vi gjorde. 

Gruppens samling af empiri består af interviews med sports personer der benytter sig af GAME, 

samt ekspertinterviews med nogle som arbejder hos GAME. 

4.1 Interview metode 
Det første gruppen gjorde var at stille et kvalitativt interview op, med en bruger af GAME og 

derudover også to ekspertinterviews med medarbejdere hos GAME.  

4.1.1 De fire etiske regler for interviews 

Alle gruppens interviews blev optaget og derfor har vi benyttet os af Kvale og Brinkmanns fire etiske 

regler, for at skabe et trygt miljø for respondenterne. Reglerne er meget overordnet beskrevet med 

disse ord: Samtykke, anonymitet, konsekvenser og forskerens rolle. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Samtykke er vigtigt i disse dage, i forhold til de GDPR-lovgivninger der er trådt i kraft. Det er vigtigt 

at forskeren nævner, at interviewet bliver optaget og hvad optagelsen skal bruges til. Der skal ikke 

være tvivl om hvorfor spørgsmålene er som de er. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Fortrolighed er den anden regel og det er vigtigt at respondenten ved de har lov til at, forblive 

anonyme, hvis det er det de ønsker.  

Forskerens rolle ville vi mene er den vigtigste regel. Der er et krav om at intervieweren har styr på 

sin viden. Det er vigtigt at forskeren viser professionel adfærd igennem hele interviewet. Jo mere 

forskeren har styr på emnet og spørgsmålene, jo bedre svar kommer der fra respondenten. (Kvale 

& Brinkmann, 2009) 

4.1.2 Kvalitativ metode 

Når et emne skal uddybes, er det den kvalitative metode der skal anvendes. Denne metode giver 

forskeren mulighed for at skabe en detaljeret analyse, der dækker ens problemfelt. Kvalitativ 
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metode er god, da det skaber en mere personlig relation imellem forskeren og respondenten. Dette 

åbner op for resultater som forskeren ikke har mulighed for at opnå, ved bare videnskabelig læsning. 

(Kvale & Brinkmann, 2009) 

4.1.3 Semistrukturerede interviews  

Gruppens ekspertsinterviews kategoriseres som et semistrukturerede interview. Inden 

interviewende havde gruppen, lavede nogle spørgsmål der havde relevans til at svare på vores 

problemfelt. Under interviewet kom eksperterne med noget andet end hvad vi forventede og derfor 

ændrede vi spørgsmålene ud fra de svar der kom. Denne slags interviewform er god da der er 

struktur, men også mulighed for at improvisere og stille mere ledende spørgsmål. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) 

4.1.4 Struktureret interviews 

Et strukturerede interview er hvor alt er planlagt inden interviewet er gået i gang. Her havde vi på 

forhånd lavede de interview spørgsmål som respondenten skulle svare på og vi holdt os strengt til 

spørgsmålene. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Vi benyttede os af et strukturerede interview, da vi interviewet GAME brugeren. Dette var 

nødvendigt da vi havde brug for specifikke svar på hvordan respondenten havde oplevet GAME, 

samt forslag til hvordan et forum for sport entusiaster kunne se ud.  

4.1.5 Hvorfor interviews? 

Gruppen valgte at lave tre forskellige interviews. Det første interview vi lavede, var med en bruger 

af GAME. Dette gjorde vi da vi havde brug for at få et indblik i hvordan vores målgruppe havde det 

med klubsporten, samt forslag til hvordan et potentielt sportsforum kunne se ud. Derfor gik vores 

spørgsmål ud på at give respondenten muligheden for at udtrykke sine følelser udfra mangel på 

sport udenfor klubber i Danmark. Det var en stor succes da respondenten aldrig havde spillet i en 

klub og altid syntes det har været svært at finde andre at spille basketball med.  

Udover en bruger af GAME, mente vi det var nødvendigt med en ekspert kilde i form af 

medarbejdere og administratorer hos GAME. Vores formål med disse ekspertinterviews var at få et 

bedre indblik i hvordan de startede et fællesskab udenfor klubber. Vi valgte derfor at stille spørgsmål 

om hvordan de mener GAME havde gjort det i forhold til at sprede sporten til mange unge og 

hvordan de bibeholder deres brugerbase. 
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4.1.6 Valg af respondenter 

Vores valg af respondenter blev afgjort på baggrund af de netværk og systemer de er en del af. 

GAME og NBRO er styret af mennesker som ønsker at danne fællesskaber og vi ønsker at undersøge 

deres tilgang til sport. Vores umildbare valg af GAME var på baggrund af en forbindelse mellem en 

af gruppens medlemmer og derfor kendte til GAME igennem den forbindelse. NBRO kendte vi ikke 

til på forhånd og havde ingen relationer med organisationen. 

4.2 Indsamling af empiri  
Gruppen havde kontakter inde fra GAME, da en af gruppens medlemmer kendte en der var frivillig 

derinde. Toufic (som var den frivillige) gik med til et interview hvor han kom med hans indsigt og 

viden i forhold til det gruppen skriver om. Derfra blev gruppen refereret til en af de administrerende 

hos GAME, hvor et interview også blev afholdt med ham.  

Her er de overordnede interview spørgsmål:  

1. Føler du der er mangel på sport udenfor klubber? 

2. Føler du det er svært at finde nogen at spille basket med, udenfor din sociale omkreds. 

3. Føler du der mangler et forum der til at finde folk at spille med? 

4. På baggrund af fælles interesser, føler du det så er lettere at danne nye relationer f.eks. igennem 

sport? 

5. Har du selv dannet fællesskaber igennem sport? 

 

4.3 Analysing social media networks. 
En af de teknologiske vidundere som er fremkommet i vores tid, er brugen af teknologi som støtter 

social interaktion. Teknologien ændrer på måden vi opstiller dagligdagen med nye muligheder så 

som måden man arbejder, leger eller mødes som ændrer på hvordan man udbreder disse aktiviteter 

via teknologien. Hele verden bruger nu forskellige måder at være teknologisk sociale på. Mange har 

en samling af e-mail, twitter, mobil beskeder, delte billeder, podcast, streaming, wikier, 

diskussionsgrupper og sociale netværkssider for at forbinde dem til de mange aspekter af verden. 

Bruger man en telefon kan man forbinde alle disse medier til en real-time lokation så forbindelsen 

altid er gældende.  
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Arkitekturen af online teknologi minder meget om reel arkitektur design. For eksempel, hvordan 

teknologien er designet, om den yder lysten til at bruge den. Arkitekter er enige om måden 

mennesker interagerer med hinanden kan ændres på baggrund af deres omgivelser så som hvordan 

er rummet design som de står i. 

Når et online socialt medie værktøj bliver brugt producerer de enorme socialdata som kan bruges 

til at analysere brugere og give forståelse for menneskerne. Hvem er de sammen med, hvor arbejder 

de, hvad støtter de, hvad kan de lide. Hvad vi ønsker at vise i dette afsnit, er at vise hvilke 

infrastrukturer der er gældende for forskellige online sociale værktøjer, forklare hvorfor de har de 

funktioner de har, og hvorfor er de bygget på den måde. Vi vil gerne have en forståelse for hvordan 

det hele fungere så vi er vidende nok til at kunne arbejde videre med sociale netværk og dets 

funktion.  

Sociale medier refererer til et online værktøj som støtter muligheden for online interaktion. Ligesom 

traditionelt medie så som TV, aviser og bøger søger sociale medier at facilitere delingen af indhold 

til brugere. Sociale medier formår at transformere monolog (en-til-mange) til dialog (mange-til-

mange)( Analysing Social Media, 2010). I praksis baserer det på de mange former af kommunikation 

som fremkommer ved brugen af sociale medier så som e-mail, diskussionsforummer, blogge, chats, 

sociale netværk sider, wikier, foto og videosharing mm. Via dette bliver verdenen forbundet 

sammen til at enten kommunikere monolog eller dialog. Ud fra hvilke kommunikerende metoder 

der bliver valgt, kan relationen analyseres. Hvor kraftigt kommunikationen er, hvor frit kan brugeren 

tilgå kommunikationen eller er grænserne for kommunikation selvbestemte f.eks. personblogs ( 

Analysing Social Media, 2010). 

Den analyserende tilgang til sociale medier bygger på relationer mellem mennesker, grupper, 

objekter eller lignende. Normalt vil en sociologisk tilgang til at analysere grupper være via noget 

som et spørgeskema, for at finde information om hvad folk har tilfælles eller hvilke ligheder der 

spiller overens ud fra den givne undersøgelse (Analysing Social Media, 2010). Analyse af sociale 

netværk fokuserer på hvad forbinder individer i stedet for at fremvise deres indre kvaliteter. Et 

eksempel kunne være menneskers popularitet i sociale omkreds. Nogen kunne være rigtig populære 

i skolen og derfor have forbindelse til mange, og nogen kunne være mindre populær, men have stor 

indflydelse på færre mennesker og derfor ville kommunikationen være mere betydelig. Det kan så 
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resultere i yderligere spredning af kommunikation. (Analysing Social Media, 2010) Analysing Social 

Media har et godt eksempel som forklarer et netværk gennem twitter, der fremviser hvordan 

information spreder sig via en simpel lighed som et hashtag. Twitter og Facebook har mange 

ligheder på baggrund af de er de største sociale netværk, og der er mange funktioner som kan 

inddeles i deres egne netværk ( Analysing Social Media, 2010). 

Ud fra Analysing Social Media er der 3 typer af netværk. De er inddelt på baggrund af hvilke typer 

relationer der er gældende, samt måden som relationerne kommunikerer på. Først er der “full, 

partial and egocentric networks” så er der “unimodal, multimodal and affiliation networks” og sidst 

er der “multiplex networks”. For at kunne analysere de valgte netværk i projektet, er det vigtigt at 

vide hvordan de skælder sig ud (Analysing Social Media, 2010). Dog ud fra kompleksiteten af 

netværkerne vi arbejder med, er der gældende kendetegn som er passende for flere typer netværk. 

De skal derfor identificeres og forklares ud fra deres funktion.  

4.2.1 Full, partial and egocentric networks. 

Denne form for sociale netværk tager udgangspunkt i én persons betydning i netværket. Personen 

kaldes for “ego” og dem som er forbundet, er “alters”. Der er flere former for ego analyser. “1-

degree” er det mest simple (Analysing Social Media, 2010). Ego som alter er forbundet til. Alle alter 

er forbundet til ego og ingen andre (eksempel i bilag 1.). “1,5-degree” er en forlængelse af “1-

degree” hvori den også viser forbindelserne alterne har mellem hinanden (Analysing Social Media, 

2010). “2-degree” er hovedsageligt det samme men det udvider på “1-degree “ og “1,5-degree". “2-

degree” fremviser alternes alterer, men der er stadig kun ét ego. Det vil sige at nogen altere er 

forbundet til ego men så vil de altere som er forbundet til ego yderligere sprede information til deres 

egne altere (se bilag 2)( Analysing Social Media, 2010). Dette system er typisk brugt til at analysere 

personkontakt på en større skala så som twitter netværk eller lignende.  

4.2.2 Unimodal, multimodal and affilation networks. 

Måden som ego netværk fungerer på er, at det er samme typer af data som kommunikerer. Så som 

mennesker-til-mennesker. Det kaldes et unimodal netværk. Hvis 2 forskellige typer af data forbindes 

i forhold til hinanden kaldes det et multimodal netværk (Analysing Social Media, 2010). Det kan for 

eksempel være menneske til dokument, blog, forum mm. Det er hyppigt brugt i medie deling som 

Instagram eller lignende. En anden type af multimodalt netværk er bimodal netværk, som handler 
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om at forbinde individer til begivenheder, aktiviteter eller andet indhold hvilket så henvender sig til 

et affiliation netværk. Et bimodal affiliation netværk kan så være inddelt i 2 netværk som så bliver 

forbundet. For eksempel user-to-user og affiliation-to-affiliation (Analysing Social Media, 2010). Det 

skaber effekten af en kommunikation som så skaber yderligere deling.  

4.2.3 Muliplex networks. 

Multiplex netværk fremviser flere typer af forbindelse i analysen, hvis der er nogen. For eksempel, 

2 mennesker kan kommunikere via Twitter, Facebook, email og telefonbeskeder. Så med et 

multiplex netværk skulle alle muligheder for kommunikation dokumenteres i modsætningen med 

de andre typer netværk, hvori man bare beskriver forbindelsen som en helhed (Analysing Social 

Media, 2010).  

5. Teori 

5.1 Om NBRO 
NBRO Running er en Facebook gruppe med 9 tusinde medlemmer som har dannet et fællesskab for 

danskere der er interesseret i løb. NBRO blev stiftet d. 2. november 2010 af løbere der gerne ville 

løbe med andre. Det er en nonprofitorganisation som udelukkende foregår på Facebook. Hvad 

NBRO gør via Facebook, er at samle løbeentusiaster og give dem et forum til at finde folk og løbe 

med, lave opslag om løbe arrangementer og give et formål til at løbe.   

Måden de giver dem et formål, er at de enten selv skaber begivenheder på Facebook med formålet 

af at få folk til at mødes, når der ikke er nogen store løbe arrangementer. Men de deler også 

begivenhederne om store løb så medlemmerne kan deltage kollektivt. For hver begivenhed som der 

er lagt op, opfordre de medlemmerne til at deltage i løbene sammen. Yderligere holder de ugentlig 

træning for alle som gerne vil deltage i løb.   

Det er en seriøs gruppe, med det formål at skabe sociale bånd Iblandt medlemmerne.  

Om NBRO: 

From day one, we've tried to hold on to a few core values:  

1) all sessions free of charge and open for everyone.  

2) as few rules as possible.  
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3) an equal balance between training and socializing. (Facebook, NBRO Running, 2020)  

5.2 Om GAME  
GAME er en nonprofitorganisation der ligesom NBRO, gerne ville frembringe det sociale ved 

sport og motion. GAME har en masse lokationer omkring i Danmark. Udover Danmark er GAME også 

spredt til Libanon, Ghana, Grækenland, Jordan, Litauen, Malta og Somaliland og på vej i 

Tunesien. GAME’s hovedmål er at kunne træne unge mennesker udenfor klubber. Derudover 

ville GAME gerne skabe et fællesskab igennem sport og motion. GAME’s idrætsgrene inkluderer: 

Streetbasket, gadefodbold, street dance og parkour. (GAME, om os) 

5.3 OSG (Online support groups) 
 I et kapitel der omhandler OSG (online support groups), er der en beskrivelse af de forskellige 

egenskaber der definerer en OSG. I denne teori er der fokus på hjælpegrupper for kvinder der ikke 

kan blive gravide. En OSG er strukturerede på to forskellige måder. Den første måde er 

helbredsprofessionelle der giver rådgivning til personer der har enten oprettede en profil og betalt 

penge, eller til kvinder der er blevet anbefalet det af andre professionelle. Denne form for gruppe 

har det med at tilbyde en mere omfattende form for hjælp. 

Den anden form for supportgruppe er et åbent forum, hvor registrering af profil er valgfrit og hvor 

brugerne ikke er bundet til noget i form af medlemskab eller mødetider. Denne form for 

supportgruppe, er for folk der har været igennem noget selv, og bruger denne erfaring til at hjælpe 

andre igennem en måske ens oplevelse. Ved at folk der har været igennem noget der minder om 

samme problem, skaber det en relation imellem senderen og afsenderen på en dybere plan. Der er 

mulighed for at bygge tillid til hinanden, men der er også mulighed for at dele sorg. (Billett and 

Sawyer, 2019) 

Online support grupper har mulighed for at positivt påvirke mentaliteten. Der er mange måder folk 

kan øge deres selvtillid igennem disse grupper. Supportgrupper kan også reducere stress, følelsen 

af ensomhed, give adgang til massere viden og strategier til hvordan man kan komme igennem ens 

situation på. (Billett and Sawyer, 2019) 

5.4 Relationen imellem Online sports Communities og sport aktivitet 
Denne teori analyserer relationen imellem online sport fællesskaber og fysisk aktivitet. 

Undersøgelsen inkluderer folk fra alderen 20 og op, med 402 mænd og 328 kvinder. Analysen 
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kommer ind på korrelationen imellem loyalitet og sport aktivitet. Disse online sport Communities 

skaber stærke bånd imellem medlemmerne. For at kunne skabe et succesfuldt online community, 

er brugerdeltagelse hovedelementet. Det er vigtigt at forstå brugerens deltagelse motivation, og 

arbejde imod at kunne yde en service der kan forstærke motivationen imellem brugerne. (Lee, Ah-

Young, Sun-Mun Park, 2015) 

I artiklen blev det bevist, at loyalitet havde et en indflydelse på sports aktivitet. Hvis brugeren følte 

at de hørte til, ville loyaliteten blive større. Dette ville resultere i mere sport aktivitet og muligvis en 

større brugerbase i de respektive online Communities. (Lee, Ah-Young, Sun-Mun Park, 2015) 

5.5 Det tekniske bag kreationen af en app 

For at udvikle en app med data og interaktion er det mest brugte kodesprog JavaScript. JavaScript 

er mest brugt på baggrund af dens brugbarhed i dynamiske effekter og “special effects”. JavaScript 

er et “client scripting language”. En client betyder en web browser som også kan kaldes en 

hjemmeside. JavaScript kan hurtigt videregive information så den kan opretholde en vis statur når 

for eksempel en effekt som at zoome ind sker. Den vil så holde strukturen af siden så den ikke skal 

loade ind i en eksterm opdateret side. JavaScript bruger API’er for at kunne gøre dette. Det giver 

koden mulighed til at hente information fra et sted ned til hjemmesiden og udføre dens funktion 

uden at skifte side, samt loade uden man lægger mærke til noget er sket (eduba.com, Uses of 

JavaScript, 2020). 

En API er en application programming interface som kommunikerer med fjernservere. Alle 

hjemmesider bliver lagret i en fjernserver som er forbundet til en computer lavet til at udføre 

forespørgsler fra funktioner. Når man taster www.facebook.com danner man en forespørgsel til 

Facebooks fjernserver. Man får derefter et svar fra serveren som så udfører den givne kode og 

frembringer siden. Når man taster en side ind i google chrome for eksempel vil sidens API kontakte 

chromes API for at kunne for lov til at bruge koden skrevet ind. En API kan udføre mange former for 

funktioner. Det kan være delsystemer så som at lave en effekt sammen med JavaScript eller det kan 

være til at komme i kontakt med hele softwares (Gazarov, 2019). 

Som det sidste kræver det adgang til en database. En database bliver skabt i en SQL (structured 

query language) som lager information (data). Databasen kan så blive tilgængelig i koden der skrives. 

SQL kan udføre forespørgsler for data hvis viden er krævet om for eksempel en brugerbase. SQL-
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kode kan også bruges til at indsætte data i databasen (w3school.com, sql). Det er brugbart i form af 

registrering af en bruger. Det kan lager mange former for data så som lister af samlet information, 

lyd eller billeder. Alt hvilket er yderst vigtigt i et socialt medie (theappsolutions.com, how to develop 

social media). 

Med vores teori for forståelse for hvad der indgår i bygningen af hvordan et socialt medie fungerer, 

kan vi påvise hvordan selve projektet vil se ud i form af at beskrive systemet ud fra metode og 

derefter med produkt design med visuel repræsentation, metodisk bevis og forklaring af hvad det 

indebærer at sætte op så som hvordan kodens opsætning og hvad det kræver fra et teknisk 

synspunkt kan vi vise hvordan en app vil fremføre dette system. 

 

6. Analyse 

6.1 Analysering af GAME 
GAME er en organisation som kommunikerer via en Facebookside hvori de deler forskellige former 

af information til deres brugere. GAME bruger Facebooks side funktionen, for at kunne dele 

information for så at kunne danne et netværk. Deres opslag består hovedsageligt af udfordringer 

som er mulige at deltage i eller andre muligheder for at være en del af en fællesaktivitet. Det kan 

for eksempel være webinarer, begivenheder, eller konkurrencer som kræver online deltagelse. 

Siden GAME bruger en facebookside og andre sociale medier som twitter og instagram til at 

kommunikere på, er det tydeligt at kommunikationen er en struktureret form. På baggrund af det 

er en organisation antager vi at det er styret af en bestyrelse som kommunikerer om hvad skal deles 

på disse offentlige side. Hvad deres formål, hvad de mangler, hvordan de kan samle mennesker mm.  

På GAME’s hjemmeside viser de deres ansatte. Der er omkring 42 mennesker med forskellige 

ansvarsposter i denne organisation. Analysing Social Media networks beskriver selv at hvis man skal 

analysere et netværk som har mange nuancer i deres system samt mange former og medlemmer i 

kommunikationen som kan analyseres, er det en god idé at afgrænse analysen så det er tydeligt og 

holder sig til den kommunikation som er mest betydelig.  

For at danne et større billede af selve netværket for hele systemet vælger vi at dele det op i 2 

systemer. Først er der hvad vi kalder administrationen. Vi vælger at analysere administrationen da 

organisationen er hovedpunktet af netværket. GAME er på sin vis ansigtet for netværket da der ikke 



Gruppe: S2024791737 Roskilde Universitet 03-06-2020 
Nilas Meulengracht-Clausen 
Rasmus Kjær Nielsen 

 20 

er en konkret person som deler opslagene. Af den grund føler vi det er vigtigt at illustrere 

relationerne der opstår i selve GAME. Analysing Social Media Networks er som regel baseret på en 

visuel kontakt som kan analyseres, men eftersom det ikke er tilgængeligt vil vi lave en hyppotetisk 

fremvisning af hvordan vi kunne kommunikere. Dette vil skabe en større forståelse for hele 

netværket i sidste ende.  

Vi antager at 

kommunikationen 

mellem alle i 

administrationen er 

person-til-person 

kontakt. På den måde 

kan vi afgøre at det 

type netværk som er 

dominant i for 

administrationen er et 

2-degree Ego netværk 

(se bilag 2) (Analysing 

Social Media, 2010). 

Ego er CEO og i mindre 

grad direktøren. 

Noderene som er 

stregerne mellem ego 

og alter beskriver deres måde af kommunikation. Er nodernes pil i begge ender betyder det de deler 

data i form af lige kommunikation for begge sider. Er det kun i en ende betyder det at det er 

hovedsageligt en ensidet deling af data. 

Formålet med denne graf er at give en hypotetisk visuel repræsentation af hvordan 

administrationen styrer GAME. Det er relevant på baggrund af GAME som ansigt for netværket og 

det er så en entitet som også er vigtigt at forstå.  
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Denne graf har formålet at 

vi vise hvordan GAME 

bruger Facebook til at 

kommunikere og samle 

mennesker i et fællesskab. 

Denne graf i 

modsætningen til den 

første er ikke en egograf på 

barrund af ikke alle er 

forbundet til egoet. 

GAME’s Facebookside er 

størst på baggrund af det 

er selve samlingen af 

kommunikationen i 

netværket. Dette netværk 

er et multimodal, affiliation 

og bimodal netværk på 

baggrund af dens mange måder at kommunikere på samt hvad der bliver kommunikeret og 

forbindelserne er lettere uafhængige på baggrund af at det ikke er fastbestemt hvad der bliver sendt 

ud til brugerene (Analysing Social Media, 2010). Vi har denne gang valgt at sætte tal på for at kunne 

forklare effekten af netværket og hvilken betydning 

1. Den første del i netværket er kommunikationen mellem administrationen som vist i grafen 

oven for. De kommunikerer mellem hinanden. De styre siden, de bestemmer deres opslag, 

hvad der skal stå på facebooksiden og hvilke budskaber de vil dele. Det bliver så enten sendt 

til facebooksiden eller lavet til et opslag. 

2. Facebooksiden er den største form for kommunikation som er i netværket. Alt information 

omkring organisationen er samlet der. Nutid, datid, fremtid bliver gjort offentlige via den og 

det er den bedste måde for dem at dele information til deres brugere. Grunden til at opslag 

har sit eget alter og det ikke bare køre igennem facebooksiden er fordi det er meget andet 
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information som er tilgængelig. Desuden er det også opsættelse af kontaktinformation, 

billeddeling og kommende begivenheder.  

3. Opslag får kontakt af administrationen og facebooksiden da det er de 2 som fremgiver 

funktionen af opslag. Administrationen bestemmer hvad der skal slås op på facebooksiden 

og facebooksiden giver muligheden for at slå forskellige ting op. Begivenheder, dokumenter, 

webinar mm. som kan have forskellige budskaber i forhold til samlingen af mennesker.  

4. Denne del af systemet er hovedsageligt hvad gør netværket til et bimodal, affiliation 

netværk. På facebooksiden bliver der ikke kommunikeret fra person-til-person men det er 

mere et multi-bi-modal kommunikation som kan beskrives som medie-til-person. Medie 

dækker for de mange måder de kommunikerer på. De laver online konkurrencer, webinarer, 

begivenheder og meget mere. De har næsten altid formålet at samle mennesker til at være 

en del af noget samlet på sin egen vis. De er farvet for at give en visuel repræsentation af at 

det er en anderledes kommunikation end måden som person-til-person eller rettere same 

type kommunikation. Det er for at klargøre at det ikke samme typer af altere der 

kommunikerer. Bilag 2 bruger det også (Analysing Social Media, 2010).  

6.2 Analyse af NBRO. 
NBRO i modsætningen til GAME er en mere personliggørende organisationen på baggrund af det er 

en offentlige gruppe hvor GAME er en facebookside. Forskellen på de 2 er at når GAME laver opslag 

i deres facebookside er det GAME som et brand som bliver repræsenteret. Når Der bliver lavet 

opslag i NBRO er det en administrator som laver opslaget og derfor er det en person som er 

fremstillet i kommunikationen af de typer data som bliver delt. Når NBRO laver opslag er de designet 

til at kommunikere på ligeplan som person-til-person. Det er også tilgængeligt at bede om lov til at 

slå noget op via admins. Det er et fællesskab hvori alle har ligeværdige muligheder.  

Med det sagt så er NBRO ikke ligeså organiseret da det ikke er en større organisation ude fra 

Facebook. Deres opslag består hovedsageligt af fremvisningen af deres medlemmer som deltager i 

løb. Det giver også en følelse af fællesskab når deres deltagelse i gruppen også bliver anerkendt 

offentligt. NBRO arrangerer træning for dem som vil mødes og skabe nye kontakter samt være 

seriøse sammen og have et fælles formål. De arrangerer også deres egne løb som alle kan være en 

del af.  
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NBRO’s netværk er simpelt i forhold til 

kommunikationen som bliver brugt. 

Administrationen planlægger hvad der bliver 

delt på gruppen og af den grund 

kommunikere de sammen. Fordi det er en 

offentlig gruppe og alle medlemder har 

mulighed for at kommunikere med hinanden 

via kommentarfeltet eller yderligere opslag 

til en vis grad så er kommunikationen lige 

delt dog med NBRO som ego. Hvad bliver beskrevet i denne graf er et ”1.5-degree” netværk 

(Analysing Social Media, 2010). Dataen delt på NBRO er baseret på den ligeværdige kommunikation 

så alle føler sig velkommende og indkluderet. Selve funktionen af netværket er at tage det online 

sociale netværk og lave overordnet kommunikation og derefter tage det videre i person.  
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7. Resultater af empiri 

7.1 Interview af GAME bruger  

Micheal er 24 år og spiller basket med venner og folk han møder i sin sociale omkreds. Vi opsøgte 

Micheal til et personligt interview for at høre om hans personlige erfaring med sport og hvilke 

muligheder han har haft for at dyrke sin sport. Dem som han spiller med, har tilsyneladende heller 

ikke spillet i klub. Vi spurgte om han har haft svært ved at finde nogen at spille basket med, hvorefter 

han svarede at han ikke synes det var let at finde nogen at spille med, på baggrund af at der ikke er 

mange ved basket banerne at møde bortset fra via GAME. Han synes der mangler mulighed for at 

kontakte folk yderligere for så at kunne mødes og spille basket. Han nævner derefter en Messenger 

gruppe som han allerede er en del af. Den består af folk som han kender eller har lært at kende ved 

at spille med dem. Han synes det er et godt system og han ønsker det præcise system på en større 

skala. 

Fællesskaber og relationer han har skabt, har hovedsageligt været fordi han har mødt dem igennem 

basket. Micheal estimerede at han ville ikke kende 50% af dem han kender hvis det ikke havde været 

fordi han spillede basketball og han møder mange flere og forøger sin sociale omkreds. Et fællesskab 

han dannede for 4 år, siden har han stadig konkakt til i dag og spiller med tit. Selvom der var en 4 

års aldersforskel på de to vedligeholdt fællesskaber stadig. 

7.2 Ekspertinterview GAME  
Begge de eksperter gruppen har interviewet, kom begge frem til det samme svar, ”Ja der er mangel 

på sport udenfor klubber”. De snakkede om at det ikke er alle familier der er så privilegerede at 

kunne betale for kontingenter, samt sport udstyr. Det gælder både sko, holdtrøjer, bukser osv. 

Udover udstyr var der også problemer som transport. Busbilletter i Danmark er ikke billige og da der 

kun er et GAME center i København, kan det godt blive vanskeligt for folk der bor i den anden ende 

af byen. Et andet problem ved klubberne var også mødetiderne. Det med at der kun er specifikke 

tidspunkter på ugen folk kan mødes er et problem for nogen. Derfor startede GAME deres koncept 

med at folk kunne komme og gå når som helst.  

En anden grund til mangel på sport udenfor klubber er konkurrenceniveauet. Det kan være 

intimiderende for nogen der ikke spiller på eliteplan at pludselig skulle spille imod mere erfarende 

spillere. “Så er der også bare det her element med at for nogen kan også være utrygt at blive en del 

af disse fællesskaber, hvor det hele det måske meget går op i konkurrencer og kampe Hvem er den 
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bedste. Hvem scorer flest mål eller noget i den dur. Det kan for nogen være meget skræmmende. 

Det gør, at de ikke har lyst til at blive en del af fællesskabet. Så der hvor jeg synes vi i stadigvæk har 

en mangel, det er at få flere idrætsfællesskaber, hvor det ikke handler om at udvikle talenter og 

være en elitesport, men mere at være positive bidrag til fællesskaber, hvor børn og unge kan 

komme, som de har lyst, og hvor der ikke er nogle økonomiske barrierer, hvor der ikke er noget krav 

på, at de skal registreres og de skal komme to gange om ugen, men må komme lidt mere fleksibelt. 

Det gør, at børnene kan komme på deres egne præmisser og føle sig trygge med det.” (bilag 5, 

ekspertinterview 2) Ud fra interviewet med Asmat, har vi fundet frem til at vi ikke ville fokusere på 

konkurrenceaspektet af vores produkt, men mere på det sociale.  

  



Gruppe: S2024791737 Roskilde Universitet 03-06-2020 
Nilas Meulengracht-Clausen 
Rasmus Kjær Nielsen 

 26 

8. Produkt 
Gruppens produkt i dette projekt, var i første omgang ment som at være en app. Grundet mangel 

på tid og ressourcer har det dog ikke været muligt at kreerer den omtalte applikation. I stedet for 

en app, har gruppen valgt at lave en visuel repræsentation af funktionen og formålet med appen. 

Det ville sige at gruppen har valgt at fremstille hvordan funktionen af en app, har potentiale for at 

samle mennesker eller danne fællesskaber. Gruppens tilgang til at danne dette produkt er baseret 

på den empiri, teori og analyse som er samlet gennem projektet. Appen ville tage udgangspunkt i 

basketball og i første omgang kun samle folk der gerne ville spille den sport.  

8.1 Første iteration: 
Som en del af første iteration tænkte vi at det skulle være simpelt. Vi lavede derfor en skitse af 

hvordan vi havde tænkt appen skulle fungere. Først ville appen sende dig ind på startsiden, hvor der 

er et kort der viser hvor forskellige brugere der er i dit område (Selvfølgelig kun med tilladelse fra 

brugeren). Udover at appen viser dig forskellige brugere, ville den også vise lokationer på basket 

baner i området.  

På baggrund af hvad vi har fået at vide via vores 

interviews, holder vi os til en simpel funktion. Det 

indeholder få klik for at få den endelige effekt. Først 

bruges et kort som viser lokationen af en selv, lokationer 

af sports baner og andre brugere i nærheden. De tomme 

cirkler indikerer andre brugere. Og de få bolde indikerer 

en bestemt sport som der er mulig at dyrke på den 

lokation.  
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Næste del af funktionen er at opstille en form for side hvori 

hvis man selv vælger at opsætte et event står man for at give 

informationen om sig selv og hvad man søger i en gruppe. Det 

giver også information om selve sporten og lokationen for 

sportsbanen. 

Vi har valgt er lave et messenger system som foreslået af en 

af vores respondanter. Det går under instant message i form 

af synchronous conversation teori i Analysing Social Media og 

er den hurtigste måde at have konkret kontakt til andre 

(Analysing Social Media, 2010). 
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8.2 Anden iteration: 
I anden iteration eksekverer vi vores umildbare ide 

for funktionen og giver et mere tydeligt eksempel 

på hvad der sker i “appen” for at få folk i kontakt 

med hinanden. Anden iteration er vores endelige 

design.  

Samme del af funktionen som i første iteration. 

Hvad vi har ændret på i anden del af funktionen i 

forhold til første, er at vi har givet muligheden for 

at kontakte enkelte. Selve ideen med dette er at 

man skal kunne kontakte folk ud fra f.eks. 

aldersgruppe eller hvor stor interesse/erfaren man 

er til sporten hvis det er det man ønsker. 
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På baggrund af vores analyse af eksisterende sociale 

netværk har vi dannet forståelse af hvad et netværk indebærer og hvad det kræver at kreerer det 

produkt vi egentligt havde fremtænkt i starten af dette projekt. Den tekniske forståelse af at bygge 

en app samt forståelse for netværk og fællesskaber har vi samlet et produkt som forbinder den 

viden har optaget gennem projektet. Ved det, har vi givet en hypotetisk fremvisning via produktet 

som så skulle danne et fællesskab for sportsudøvere. Det kan give dem mulighed for at finde nye 

mennesker at være sammen med, mulighed for at dyrke sport og generelt danne en form for kultur 

for sportsudøvere for at være mere sammen og have en fri tilgang til at udøve sport med andre. 

8.3 Målgruppe 
Målgruppen af vores produkt er alt fra 18 år og op. Alle der gerne ville dyrke sport for sjov og har 

tid, er vores målgruppe. Produktet går ud på at vi ville samle folk der gerne ville spille basket her og 

nu. Det ville sige ældre der har børn og som ikke har meget tid, er svære at få med i vores 

brugerbase.  På baggrund af vores analyse af eksisterende sociale netværk har vi dannet forståelse 

af hvad et netværk indebærer og hvad det kræver at kreerer det produkt vi egentligt havde 



Gruppe: S2024791737 Roskilde Universitet 03-06-2020 
Nilas Meulengracht-Clausen 
Rasmus Kjær Nielsen 

 30 

fremtænkt i starten af dette projekt. Den tekniske forståelse af at bygge en app samt forståelse for 

netværk og fællesskaber har vi samlet et produkt som forbinder den viden har optaget gennem 

projektet. Ved det, har vi givet en hypotetisk fremvisning via produktet som så skulle danne et 

fællesskab for sportsudøvere. Det kan give dem mulighed for at finde nye mennesker at være 

sammen med, mulighed for at dyrke sport og generelt danne en form for kultur for sportsudøvere 

for at være mere sammen og have en fri tilgang til at udøve sport med andre.  

8.4 Hvordan stemmer produktet overens med vores empiri 
Ud fra den empiri vi har samlet, er vi kommet frem til et produktforslag, der skal fremvise hvordan 

et netværk af sportsudøvere lettest kan interagere med hinanden. Det er baseret på de interviews 

som vi har samlet, den feedback og information som vi har fået og den teoretiske forståelse vi har 

fået for fællesskaber, samt netværk.  

Et af de forslag vi fik fra et ekspertinterview med Asmat, giver han has mening på en ideel app, hvis formål 

er at samle så mange sportsudøvere som muligt. “som jeg kan se for at lave noget, der fungerer, ville man 

bare skulle kunne gå ind på appen og trykke hvor hen i verden man er og så kan man se de andre brugere, 

om de er tæt på, på en eller anden måde og så spørger om man skal spille en kamp. Det skulle være en 

tretrins ting, hvor det er lige til.” (bilag 5, ekspertinterview 2) Dette forslag er hvad produktet har taget 

udgangspunkt i, i forhold til tretrinsideen samt nem kontakt til andre brugere. Kontakten er også på baggrund 

af teorien omkring synchronous conversation via instant messaging.  
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9. Diskussion 
I dette afsnit ville vi diskutere vores proces samt hvad vi har overvejet igennem dette projekt. Vi 

kommer ind på vores arbejde med produktet da det hovedsageligt var hvad vores projekt handlede 

om i begyndelsen. Derudover kommer vi ind på den teori og empiri som vores projekt indeholder 

og om dets relevans. 

9.1 Produktovervejelser. 
Dette projekt begyndte med at ville danne en app og derefter danne et projekt rundt om det. 

Produktet som var fremtænkt, var en app med funktionen at skabe begivenheder for at samle folk 

til at spille sport. Det var grundet vi følte der manglede en måde at finde mennesker at spille sport 

med. Den endelige prototype som er vores produkt, endte med at have en lignede funktion. Dog 

ikke hvad vi havde udtænkt i starten af vores projektplanlægning. 

I starten af projektplanlægningen havde vi tænkt os at bruge semesterbinding TSA og D&K. Vi følte 

det var oplagt når det handlede om at bygge en applikation på baggrund af det tekniske og design 

valg. Dog som projektet fremgik samt med at vi undersøgte teori og empiri fremstod det at projektet 

ikke ville kunne laves ordentligt hvis vi ikke kunne kode en færdig prototype af en funktionel app. 

Produktet var ment som at dele persondata visuelt og derfor designe måden man mødtes på i 

modsætningen til måden de kontaktes på.  

Eftersom vores produkt er produceret ud fra hvad vi har lært gennem projektet og er en hypotetisk 

prototype er det ikke sikkert om den ville have en ønskede effekt. Det kan diskuteres om den 

teoretiske viden fremgår nok i designet og at det virker. Måske er det ikke det rigtige produkt vi har 

valgt at lave. Måske ville det havde fungeret bedre ved at lave det via eksisterende teknologier så 

som Facebook, twitter eller et udbredt forum. Hvad man så kunne havde gjort ville være at fokusere 

på hvordan man kunne samle mennesker via teknologien der fremstår i disse systemer.  

 

9.2 Teori 
Under projektforløbet har det været svært at finde relevant teori, i forhold til vores problemstilling. 

Hele projektet har været svært at finde teori til, på baggrund af vores atypiske problemstilling, samt 

emnevalg. Ud fra det, føler vi det har svært at finde gældende teori og materiale, til at understøtte 

problemformuleringen. Af den grund har vi været nødt til at undersøge forskelligt materiale der ikke 
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nødvendigvis stemmer overens med hindanen, for at kunne opstille et hypotetisk svar til 

problemformuleringen. 

Hvad villet havde været ideelt for projektet var mere bevisende materiale så som undersøgelser om 

hvorfor sociale medier fungere og hvad det er der gør at mennesker er draget til det. Mulighed for 

at undersøge hvorfor mennesker finder tryghed og sammenhold via fællesinteresser og hvordan det 

spiller sammen med sport. På den måde ville det nok være nemmere at inkorporerer det og 

sammenligne med sportsfællesskaberne i projektet. 

 

9.3 Empiri 
Grundet covid-19 har det været svært for gruppen at indsamle tilfredsstillende empiri. Der har 

været udfordringer i forhold til at sætte interviews op med de organisationer, som vi havde planlagt 

at snakke med. Det har resulterede i meget kortere tid til at bearbejde det empiri gruppen har 

samlet og derfor også givet mindre tid til at lave et produkt. Empirien havde været lettere at samle, 

hvis der ikke havde været en global pandemi. Da gruppen skulle opsætte de respektive interviews, 

var der mange der ikke følte sig trygge med at mødes ansigt til ansigt. Da det var kølet en smule ned, 

var respondenterne kar til at mødes, med forbehold. Empirien havde været grundigere bearbejde 

hvis gruppen havde kunne indsamle det før.  
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10. Konklusion 
Ud fra vores metoder og vores diskussion, kan vi drage konklusion på, at vores produkt har 

potentiale. Dette kræver dog en stor brugerbase, da en social app ikke kan fungere uden brugere, 

som bevist i vores teori om Online Sports Communities. Vi mener ikke at det er urealistisk at skabe 

en stor brugerbase, da vores empiri fremviser mangel og ønske på sport uden for klubber.  

Vi kan konkludere på baggrund af vores interviews, at sportsudøvere søger en platform hvorpå, det 

er muligt at mødes med mennesker, der har samme fællesinteresse. Det kan vi konkludere på 

baggrund af eksperters mening som er fortalere for unge som har mangle på fællesskaberne. Ikke 

alle kan være en del af klubber i Danmark og derfor mener vi at vores projekt er gældende for dem.  

De eksisterende teknologier og sociale netværk som er bearbejdet gennem dette projekt, har en 

tydelig effekt og er på sin vis et bevis for at kommunikation og social interaktion, fungerer godt 

sammen i kombination med online teknologi. Selvom der er mange som er en del af disse 

fællesskaber, føler vi ikke det bringer folk sammen socialt i forhold til hvad det kunne gøre. NBRO 

samler folk i forhold til deres personlige kontakt mellem administratorer og brugere. De har samlet 

en masse folk og opfordrer alle til at være sammen på lige fod. GAME giver en platform til folk som 

gerne vil dyrke sport på deres egene vilkår. De samler ikke folk på samme måde som NBRO gør og 

deres kontakt til brugerne er gennem en organisation. De to organisationer har succesfuldt samlet 

mennesker med fællesinterres på hver sin plan. Hvad vi har opsøgt at gøre, er at danne en 

mellemgrund af de to organisationer. Vi har dannet en hypotetisk løsning som fremmer det bedste 

fra disse to systemer. Vi vil samle sports udøvere som NBRO har gjort og give dem en platform som 

GAME har udført. 

Vi føler at vores produkt faciliterer dette, da det har person-til-person konkakt og giver sports 

udøvere en platform i form af et sted at mødes og altid ville kunne møde flere afhængig af hvor man 

er placeret i Danmark. 
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Om meetup., besøgt d. 2/6/2020.: https://edu.gcfglobal.org/en/meetup/what-is-meetup/1/  

 

How to build a social media: https://theappsolutions.com/blog/development/how-to-develop-

social-media-app/ 

 

Fælleskab definition: 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=f%C3%A6llesskab 

 

 

 

  

https://edu.gcfglobal.org/en/meetup/what-is-meetup/1/
https://theappsolutions.com/blog/development/how-to-develop-social-media-app/
https://theappsolutions.com/blog/development/how-to-develop-social-media-app/
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=f%C3%A6llesskab


Gruppe: S2024791737 Roskilde Universitet 03-06-2020 
Nilas Meulengracht-Clausen 
Rasmus Kjær Nielsen 

 36 

12. Bilag 

12.1 Bilag 1. 

 

12.2 Bilag 2.  

 

 

12.3 Bilag 3 
Brugerinterview: 

1. Føler du der er mangel på sport udenfor klubber? 

“Ja det gør jeg. Jeg har aldrig nogensinde selv spillet i klub, jeg har aldrig nogensinde selv kunne 

finde en basket klub, jeg har aldrig nogensinde kendt nogen der spillede i en basket klub før dig” 
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2. Føler du det er svært at finde nogen at spille basket med, udenfor din sociale omkreds. 

“ja. Fordi der er ikke så mange basketbaner hvor der kommer mange mennesker udover GAME. 

Ellers er der ikke et sted hvor folk mødes og spiller bold” 

3. Føler du det er svært at gå op og snakke med folk der spiller basket? 

“Nej nej, jeg kan sagtens tæske folk 1 mod 1 hvis det skulle være. Jeg skal nok give buckets” 

4. Føler du der mangler et forum der til at finde folk at spille med? 

“Ja det ville være fucking sindssygt hvis der var ligesom en kæmpe messenger gruppe. Ligesom den 

der vi har hvor man kan skrive “hey lad os lige spille bold på israels plads” Det ville være fucking 

sindssygt”, 

Interviewer: Altså bare lidt større? 

“ja ja, jo flere jo bedre”. 

5. På baggrund af fælles interesser, føler du det så er lettere at danne nye relationer f.eks. igennem 

sport? 

“ja det ville jeg helt klart sige. Der er ret mange jeg ikke ville hænge med hvis vi ikke spillede bold. 

Så ville jeg slet ikke kende halvt så mange”. 

6. Så mange i din vennegruppe spiller du bold med? 

“Ja alle sammen storset” 

7. Så du har lært dem at kende igennem bold? 

“Jeg ville sige måske 50% af mine venner ja igennem basket. Så har man mødt en eller anden at 

spille med og så har de taget nogen med og så har de taget nogen med, og så går det bare videre 

sådan der”. 

8. Har du selv dannet fællesskaber igennem sport? 

“Det var faktisk meget sjovt, jeg mødte en lille dreng i Nærum der hed Nilas, sådan en 16-årigt kid 

der. Der bare gav os alle sammen buckets ned på banen. Ham spiller jeg sgu stadig bold med” 

 

12.4 Bilag 4 
Ekspertinterview 1:  

Forsker: Føler du, at der er mangel på Sport udenfor klubber? 

Respondent: Ja helt klart. Man kan sige at typisk er det i folkeskoletiden, man bliver grebet til at 

hoppe ud i klubber. Hvis man ikke er så privilegerede til at have råd til kontingenter f.eks. hvis ens 

forældre halter på det økonomiske, hvilket også er helt fair, så gør det det meget udfordrende, både 
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i forhold til de redskaber man skal bruge og til tøjet osv. Så der er en stor mangel på det punkt, 

derfor er det en stor tryghedsfaktor for de unge på det punkt at vide at de har mulighed for at 

deltage i sporten udenfor klubbens rammer.  

Forsker: Nu hvor dy syntes at der er mangel på sporten udenfor klubber, føler du så det er svært at 

finde nogen at spille basket med og om det er svært at bare gå op til nogle random mennesker at 

spille med dem. 

Respondent: Jeg har heldigvis været så privilegeret at blive introduceret til GAME tilbage i sin tid. 

Det var vildt fordi man gik nemlig fra at kun at kunne spille bold igennem klubben til at blive 

introduceret til GAMES verden. Det her med at de holder nogle arrangementer et par gange om 

året, f.eks. GAME FINALS, har givet mig mulighed for at møde en masse at spille med udenfor 

klubber. Men jeg vil sige, at det slet ikke oplyst nok til de unge i dag, at der er så mange muligheder 

for at kunne deltage i arrangementer udendørs såvel som indendørs, for eksempel GAME 

Streetmekka. 

Forsker: Hvad betyder GAME for dig i forhold til at have nogen og spille med og skabe et fællesskab 

med?  

Respondent: Jeg vil beskrive GAME med ordet åbenhed og Imødekommenhed De har sat meget 

fokus på at tage imod unge uden at det skal være på skrift. Altså at de ikke er registreret i et system 

og at de må komme og gå efter som det passer dem. Det er det som jeg mener er med til at 

begrænse de unge. Det der med at man SKAL møde op 2 gange om ugen på de her på givende 

tidspunkter. Det er ikke så interessant for unge i den alder. Det har vi også set hos GAME og det er 

derfor vi har skruet konceptet sammen på den måde. Hvis man kan lave nogle større aktiviteter, for 

eksempel et forum på Facebook eller andre sociale platforme, jamen så tror jeg da helt klart, at det 

vil være noget, som vil komme til gavn for de unge i alderen 8 til 15 år, hvor man ikke er særlig oplyst 

i forhold til det koncept her.  

Forsker: Nu nævner du det ville være fantastisk med et forum som Facebook eller instagram, hvor 

man kan skabe nogle fællesskaber eller møde med folk og spille bold. Hvad ville du sige ville være 

den bedste måde at starte et forum på? 
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Respondent: Eller en Facebook gruppe, hvor man bare åbent kan skrive "vi er x antal personer på 

banen. Kom glad" eller noget i den stil. Her kunne der eventuelt være en frivillig, ligesom man gør 

hos GAME, som ligger et opslag en gang om dagen. Hvis vi antager der er 5 frivillige, fordelt på de 

fem hverdage der er på en uge, så kan de skrive et opslag op måske en gang om dagen; vi er på det 

her sted, kom glad. Så tror jeg helt klart, at man vil kunne få en masse unge samlet og deltage i 

sporten.  

Forsker: Nu nævner du også det her med at GAME det er et sted man kan komme ind frivilligt uden 

mødetider og man bare kan komme ind og spille. Føler du så på baggrund af at der er de her 

fællesinteresser for sporten, at det er lettere at danne nye relationer igennem GAME? 

Respondent: Altså man kan sige igennem GAME, der få man et "uddannelsesforløb" i netop 

håndtering af hvordan man kan skabe relationer og hvordan man kan have den her åbenhed og der 

har de virkelig arbejdet meget på at man skal selvfølgelig også ville det. Ved at du ville skal det nok 

føre til fællesskaber, fordi du ved præcis hvordan du skal håndtere det 

Forsker: Føler du det er lettest at gøre det igennem GAME, eller om det er lettest at bare gå op til 

random mennesker og spørge dem om i skal spille?  

Respondent: Jeg vil sige det letteste igennem GAME. Hvis man er lidt introvert og man ikke har 

muligheden eller ikke er god til at kunne komme ud og danne nye relationer, så er GAME en rigtigt 

god platform for at blive mere imødekommende med dem der er derinde, fordi de ligesom er 

udannet i hvordan man skal imødekomme dig og ser på dig alt efter hvad for en person du er, og 

giver dig de redskaber for at kunne blive mere ekstrovert og komme ud og få åbnet op. Så jeg ville 

helt klart anbefale at man udnytter det.  

 

Forsker: Er der noget fællesskab du selv har dannet igennem GAME eller igennem sporten generalt?  

Respondent: helt klart, fordi at nu har jeg et netværk, ikke kun i København, men hele landet over. 

Fra Viborg til Kolding til Århus, Ålborg, hvor du kender folk, som er inden for GAMES rammer, og 

som du altid kan tage fat i, når du er i de respektive byer. Det er en kæmpe, kæmpe fordel, fordi at 

man mødes f.eks. 3 gange om året igennem GAME med alle playmakers, der er om så de bliver. 

sendt fra Århus og så videre til København, hvor vi alle sammen er sammen og bruger en hel weekend 
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sammen. Så på den måde, så får man åbnet op for muligheder fremadrettet. Så hvis det er du har en ide om 

et projekt eller et eller andet i den stil, så ved du hvor du kan tage fat, du skal ikke begynde at bruge flere 

timer på at søge alle mulige forummer, fordi du har allerede det her netværk. Personligt så har jeg selv dannet 

et rigtigt fint netværk, både i form af min sport, hvis jeg gerne ville ud og spille bold, så har jeg et helt 

portefølje af mennesker jeg kan tage fat i for at komme ud og dyrke den her sport, men derudover så har jeg 

også inde for erhvervsverdenen, der er der også folk der ligesom har arbejde ved siden af som man ligesom 

har dannet et netværk omkring. F.eks. Jeg har en ven der hedder David, han er blevet selvstændig og åbnet 

et marketingbureau, hvor han laver annonceringer på Facebook. Det ville være relevant i forhold til hvis man 

selv skulle stifte noget, og man skal have markedsført sit produkt. Mulighederne er uendelige. Det hele 

handler bare om at tage fat i bolden og komme i gang.        

12.5 Bilag 5 
Ekspertinterview 2: 

Forsker: føler du, at der er mangel på sport uden for klubber? 

Respondent: For at kunne svar på det spørgsmål, Bliver man nødt til at dele det op? der er de her foreninger, 

som gør et fantastisk stykke arbejde, og det er alt fra fodbold til basketball, golf til tennis til alle mulige 

forskellige sportsgrene, som kan noget, og som skal være der, og som skal dyrkes, og som skal prioriteres. 

Men der hvor jeg synes, der er en mangel på, Det er fordi børn og unge, som har svært ved at komme ind og 

være en del af de her idrætsforeninger og dette idrætsfællesskab. Og man kan tænke selv om hvorfor starter 

de ikke bare? Jamen, for nogle er det bare at starte, men for andre er der rigtigt mange barrierer for at kunne 

blive en del af de fællesskaber. Det er sådan noget som økonomi og betale kontingent. for nogen er det lige 

til, men for andre kan det vælte hele budgettet. Det kan være som at have udstyr, fodboldstøvler, basket tøj, 

se smart ud og være med på lige fod med alle de andre. Men også bare sådan noget som overskud, at man 

skal have nogle forældre, som har muligheder og overskud til at følge en til træning, komme og hente en hvis 

der er stævner og være med til at støtte op om det. Så er der også bare det her element med at for nogen 

kan også være utrygt at blive en del af disse fællesskaber, hvor det hele det måske meget går op i 

konkurrencer og kampe Hvem er den bedste. Hvem scorer flest mål eller noget i den dur. Det kan for nogen 

være meget skræmmende. Det gør, at de ikke har lyst til at blive en del af fællesskabet. Så der hvor jeg synes 

vi i stadigvæk har en mangel, det er at få flere idrætsfællesskaber, hvor det ikke handler om at udvikle talenter 

og være en elitesport, men mere at være positive bidrag til fællesskaber, hvor børn og unge kan komme, som 

de har lyst, og hvor der ikke er nogle økonomiske barrierer, hvor der ikke er noget krav på, at de skal 

registreres og de skal komme to gange om ugen, men må komme lidt mere fleksibelt. Det gør, at børnene 
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kan komme på deres egne præmisser og føle sig trygge med det. Og så tror jeg også på, at når børnene 

begynder at føle sig tryg3, 

0ge med de her idrætsfællesskaber, jamen så skaber det også god grund for at de kan blive en del af de her 

mere etablerede idrætsforeninger. Så idrætsforeninger kan være en stor mundfuld for mange til at starte 

med, men hvis man ligesom på anden vis får bygget tillid i disse børn og "empower" dem via sport og positive 

idræts fællesskaber, jamen så er der også større mulighed for, at de kan på sigt, De her børn og unge på sigt 

kan blive en del af de her store idræts foreningsliv i Danmark, som er kæmpestort og mega robust og stærk, 

som jeg også syntes skal prioriteres. Men det er ikke alle, der kan og har mulighed for at blive en del af det i 

første omgang, og de skal hjælpes på anden vis. Så ja jeg synes, der mangler nogle alternative 

sportsfællesskaber for børn, der har svært ved at komme ind på et etablerede foreningsliv. 

 

Forsker: Nu forklare du det her med at det kan være økonomisk svært for for andre at måske sætte deres 

børn ind i de her idrætsforeninger. Hvordan føler du, at GAME gør det godt i forhold til de store 

idrætsforeninger? 

 

Respondent: Man kan sige, nogen af de her barriere jeg lige har listet op, det er jo sådan nogle, vi dykker ned 

i og siger "jamen hvordan kan vi eliminere dem? Hvordan kan vi gøre det så nemt som overhovedet muligt 

for nærmest alle børn og unge at blive en del et positivt idrætsfællesskab? Vi kan se, at der er noget med 

økonomi. Vi kan se noget med geografi, nemlig med at transportere de børn og unge frem og tilbage, og vi 

kan se, at der er noget af det der med at skulle registrere sig og være forpligtet til at komme flere gange om 

ugen, som ikke er muligt for mange. Så det vi har gjort er, at alle vores træninger er gratis, og børnene skal 

ikke melde sig til. De kommer og går, som de har lyst, men den måde, vi som holder fast på dem, er at lave 

nogle fede træninger, som gør, at de kommer igen. Det er også det, vi ser. Så i stedet for, at de skal komme 

til træningen rent geografisk, tager vi træningen hen til dem. Så stedet for at børn i for eksempel 

boligområder, hvor der er store sociale problemer, hvor der måske er mangel på ressourcer blandt familierne. 

I stedet for at de skal bokse med at få børnene til en træning i den anden ende af byen. Så tager vi simpelhent 

træningen og placerer den midt inde i boligområdet, sådan så børnene bare skal gå ned af opgangen og så 

er der en træning foran dem. Så på den måde prøver vi at imødekomme nogle af de udfordringer, der er for 

mange børn og for mange familier, hvor det ikke kun er børn, men også unge voksne, som gerne vil være en 

del af fællesskabet. Ved at krydre det op med nogle rollemodeller, lokale unge rollemodeller, som har lyst til 

at gøre en forskel. 
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Så kan vi bare se, at disse børn har nogen at se op til, og de "empowered" på en måde, så det ikke minder 

om en skolebænk. Men det er igennem lokale rollemodeller, som ved, hvad de her børn går igennem og 

kender deres historie og har oplevet de samme ting, som de også har oplevet. 

Forsker: Nu kommer du ind på at i tager træningen hen til dem. Tror du at det ville være svært for børn og 

unge at tage ind til GAME selv og gå op til random mennekser og spille med dem selvom de måske var 

introverte? 

Respondent: Jeg vil sige, at det er fordelen ved at have vores træninger ude i boligområderne. Vi har disse 

rollemodeller, de her playmakere, som netop spotter de her børn, som er meget introverte, som ikke tør og 

ligesom hiver fat i dem. I vores huse, der har vi også playmaker træninger, men vi har også træninger, hvor 

det bare frit for alle at komme og hooke op med hinanden og spille mod hinanden. Kan det være svært, hvis 

det ikke længere er nogen til at tage teten og hjælpe dem? Ja, det tror jeg selvfølgelig, det ville være. Men 

jeg ser heller ikke, at unge børn vil komme herind i GAME, medmindre det var en GAME træning, hvor der 

var instruktører på. Derfor har vi også fodboldtræninger, basket træninger og dansetræninger, hvor der er 

instruktører på, og hvor der er nogle til at tage dem i hånden. Men hvis de kom om aftenen, hvor der ikke er 

nogen instruktører, så kunne det godt være svært for dem. Så om aftenen, tror jeg, at det ville være bedre, 

hvis det var unge voksne, som kom nogle stykker og ligesom mødtes med nogle andre unge voksne og spiller 

en kamp, som det fungerer lige nu. 

Forsker: lad os prøve at fokusere lidt mere på den ældre aldersgrupper nu. 

Føler du, at der vil måske være brug for et forum til de ældre, hvor de måske ikke behøver at komme til 

GAME, fordi det er jo eneste rigtig kendte sted at spille når det kommer til København. Føler du, at der er 

brug for et forum, hvor man kan hooke op med andre at spille med folk der er tæt på?  

Respondent: Jeg synes uanset hvordan man vender og drejer det her, synes jeg, det er en fantastisk idé, at 

voksne unge kan kommunikere via en digital platform og mødes og spille i forskellige områder af Danmark. 

Ikke mindst fordi man kommer til at lære forskellige steder i landet at kende så, man får lidt mere geografisk 

kendskab, men man mødes også bare på kryds og tværs af forskellige kulturer og mennesker og man kommer 

måske også til at møde nogle mennesker, man ikke lige normalt vil omgås med i hverdagen. Så på den måde 

bliver det også en kulturelt dannet ved at have de her digitale platforme, hvor man kan spille mod hinanden 

forskellige steder i Danmark, og det vil også give de unge voksne, som elsker at f.eks. spille, basket flere 

muligheder. Så alt andet end lige, så synes jeg, det giver rigtig meget på mange forskellige områder. Både 

sportsligt, men også en dannelsesmæssigt som menneske. 

Forsker: Nu ville vi fokusere lidt mere personlige. Har du dannet nogle fællesskaber igennem sport?  
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Respondent: Jeg har jo haft sport i mit liv, siden jeg har været 11 år. Jeg har jo levet af fodbold og været 

professionel fodboldspiller i mange år. Så sport er altid en afgørende del af mit liv, og jeg har været sådan 

Elite, men i dag hvor jeg er færdig med at spille, der kan jeg se at det ikke kun har været elitefodbold, der har 

været afgørende for mig, men også fællesskabet. I dag kan jeg ikke give slip, men jeg er ret ligeglad, om jeg 

stadig er god eller ej. Men jeg gør alt for at bibeholde det her fællesskab med holdkammeraterne og hyggen. 

Fællesskab er noget, der virkelig er noget, der sætter sig i en, og som er yderst vigtig for for mennesker at 

have nogle gode fællesskaber og for mig har det været igennem sport. Det var sådan jeg startede og det er 

sådan jeg har dannet rigtig mange relationer og så er det bare bygget sig videre derfra. Så for mit 

vedkommende helt personligt har sport og de fællesskaber sport kan give, været en helt afgørende del af mit 

liv. 

 

Forsker: Har du nogle forslag til, hvordan man måske kunne lave et forum eller en app eller en Facebookside 

eller et eller andet, til hvordan man måske kunne få samlet flest unge og skabe en brugerbase, så man 

regelmæssigt kan tage ned og spille fodbold eller basket? 

 

Respondent: Altså, umiddelbart synes jeg det der med, at man dykker ned i nu dagens, tendenser og bruger 

det til sin fordel. Noget som der er rigtig mange, der har en iPhone eller en smartphone og apps det er jo 

noget man normalt bruger i dag, så jeg syntes det er lige til at lave en app, som hvad jeg kan se, og som andre 

også har brugt os til at få noget viden det er, hvis det ikke er så simpelt, så duer det ikke. som jeg kan se for 

at lave noget, der fungerer, ville man bare skulle kunne gå ind på appen og trykke hvor hen i verden er og så 

kan man se de andre brugere, om de er tæt på, på en eller anden måde og så spørger man skal spille en 

kamp. Det skulle være en tretrins ting, hvor det er lige til. Det har jeg oplevet, har været nemt for brugerne 

og har fået større succes også. Så jeg tror ikke, at det skal være noget, der er for avanceret og skal kunne alt 

muligt. Det skal bare kunne bruges helt basic og det det skal bruges til. Jeg tror også, det var en god ide at 

alliere sig med nogen, som har fat i de unge, og som er urban, og som forstår ligesom GAME, men det kunne 

også være den lokale basket klub i Mjølnerparken. Det kunne også være en lokal basket klub i Næstved. Der 

er også mange små lokale aktører, som måske mere kan være den, der formidler budskabet videre og kan 

promovere lidt på deres hjemmesider blandt deres brugere. Jeg tror, at det vil være rigtig fedt, hvis man vil 

kombinere noget, som GAME, NGO'er, lokale aktører og de store basket klubber, sådan så man kan man få 

lavet en differentiering af niveau, og mennesker. Det tror jeg kunne være rigtigt fedt. 

Forsker: Så en agtig liga? 



Gruppe: S2024791737 Roskilde Universitet 03-06-2020 
Nilas Meulengracht-Clausen 
Rasmus Kjær Nielsen 

 44 

Respondent: Ikke kun at det er dem, der spiller i baggården, men måske også dem, der spiller på store baner, 

så hvor alle kan mødes. Så det her ville være en slags samlingspunkt for alle, der har én ting til fælles. Vi vil 

gerne spille basketball, uanset om du er elite, eller om du er amatører. 

 

 


