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Abstract 

In our modern technological world, there is a large need for digital solutions. Using different 

design methods, techniques, and theories, we are creating a unified, socio-technical platform 

for sport clubs, providing optimized workflows and structure for the organization and 

end-user. We wanted our prototype design to build upon socio-technical methods and create a 

user-friendly solution, digitizing manual labor and alleviating organizational challenges. 
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Indledning 

I dag er teknologi en væsentlig del af vores hverdag, og det er efterhånden et sjældent syn, at                  

se en arbejdsplads uden teknologiske hjælpemidler. Det er selvfølgelig ingen undtagelse i            

forhold til virksomheder og organisationer, som ofte gør brug af forskellige it-systemer, med             

det formål, at gøre deres arbejde og tilværelse lettere. Der kan dog ses en tendens til, at                 

mindre sportsklubber eller foreninger, ikke følger den nyeste teknologiske udvikling. 

Grundlaget og motivationen for dette semesterprojekt kan spores tilbage til gruppens           

semesterkursus i BANDIT, Brugerdrevet Analyse og Design af IT-systemer, hvor vi havde            

mulighed for at foretage en forundersøgelse i samarbejde med en virksomhed. Flere af             

gruppens medlemmer, har derudover haft sport tæt på livet, og dermed oplevet            

sportsklubbens ånd helt tæt på. Det gav derfor mening at kontakte en sportsklub, som en               

mulig samarbejdspartner. Dette resulterede i et samarbejde med fodboldklubben BS72 i           

Albertslund. 

Vores rapport er præget af en it-forundersøgelse og teorier om blandt andet            

organisationsteori, centralisering og modellering. Dette munder ud i en analyse af projektet,            

og resulterer i en prototype af BS72’s IT-system. 

Problemfelt 
I dagens samfund hører man ofte om virksomheder med organisatoriske arbejdsmæssige           

problemer. Til at løse disse organisatoriske problemer, findes der mange forskellige           

hjælpemidler. Vagn Majland, der er IT-konsulent, er i artiklen ”It sætter fokus på problemer”              

af den overbevisning, at IT-systemer er et centralt hjælpemiddel til at løse organisatoriske             

problemer (Majland, 2002). Hvis en organisation i nutidens samfund ikke har en klar             

IT-strategi der fungerer, eller en strategi, hvor der internt i organisationen er en positiv              

attitude til, kan det have negative konsekvenser for hele organisationen. Mangel på            

funktionelle IT-systemer, kan komme til udtryk som problemer på flere forskellige           

organisatoriske niveauer. I fodboldklubben BS72, er der ingen klar IT-strategi, hvilket ifølge            

formanden giver dem flere forskellige organisatoriske udfordringer. I netop denne          
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fodboldklub betød manglen på en velfungerende IT-strategi komplikationer på         

organisatoriske niveauer såsom kommunikation, struktur og arbejdsprocesser, hvilket        

formanden beskrev således ” Generelt det med kommunikation i det hele taget, det er lidt               

besværligt. Når man har haft et trænermøde, siger folk ikke noget, så kommer de senere med                

deres problemer – det er ikke så optimalt” (Bilag 1 2020). I boldklubben var der rigtig mange                 

arbejdsopgaver, der blev udført af mange forskellige mennesker, som ofte var frivillige og             

ildsjæle, der ikke var ansatte særligt længe. Derfor var det, ifølge formanden, ærgerligt, at de               

ikke havde et samlet sted at kommunikere. Ydermere nævnte han i interviews, at der var               

mangel på struktur. Denne mangel på struktur kom blandt andet til udtryk ved, at              

organisationen benyttede rigtig mange redskaber såsom bolde, kegler, trøjer osv., men der var             

ikke noget lager, hvor de ansatte kunne holde styr på alt dette. Ovenstående resulterede i en                

fodboldklub med mange organisatoriske udfordringer, hvor IT-systemer kunne være en mulig           

løsning. 

 

Problemformulering 

Hvordan kan man, med udgangspunkt i fodboldklubben BS72, designe et bæredygtigt, 

centraliseret, IT-system, der kan hjælpe danske sportsklubber med bl.a. at effektivisere intern 

kommunikation, arbejdspraksis og skabe en bedre organisationsstruktur? 

Arbejdsspørgsmål 
● Hvilke organisatoriske udfordringer ligger der ved en it-implementering?  

 

● Hvordan lever projektet op til forundersøgelsens krav? 

 

● Hvordan kan projektets prototype designes op til implementering? 

 

● Hvilke muligheder og begrænsninger er der for et centraliseret IT-system? 

 

● Hvorvidt er vores prototype brugervenlig og bæredygtig? 
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Corona 

I det følgende afsnit, har vi beskrevet hvordan vores situation med projektskrivningen har             

ændret sig, i løbet af semesteret, grundet de omstændigheder verden pt. står overfor, i form af                

corona/covid-19.  

 

Før og efter corona 

 

Vi startede vores projekt tilbage i februar, da verdenssituationen stadig var normal, og corona              

endnu ikke havde overtaget vores hverdag. Vi havde endnu ikke fundet en samarbejdspartner,             

i form af en virksomhed.  

Da vi kom til slutningen af februar, havde vi etableret kontakt til en fodboldklub i               

Albertslund, nemlig BS72. Planen var, at klubben skulle have et bestyrelsesmøde d. 4. marts              

2020, hvor vores kommende samarbejde var på dagsordenen. Efter bestyrelsesmødet, havde           

vi aftalt at mødes med klubbens formand, Hans-Carl. Mødet blev sat i stand, og kom til at                 

foregå om aftenen d. 11. marts 2020, da Hans-Carl var i klubben denne dag. Han skulle give                 

os et indblik i klubben, samt fortælle om, hvad der var blevet snakket om til               

bestyrelsesmødet. Vi snakkede om at afholde diverse møder og workshops med klubbens            

trænere, en mulig overværelse af en træningssession, eventuelle observationer og interviews,           

deltagelse i en senere workshop klubben skulle have, omhandlende en begivenhed i klubben             

etc. 

Efter mødet med Hans-Carl d. 11. marts 2020, kom vi alle hjem til en nedslående nyhed,                

samme aften: universitetet, samt meget/det meste af Danmark lukkede ned på grund af             

corona. Også fodboldklubben, vi næsten lige havde indgået samarbejde med. Dette var en             

stopklods for de mange planer vi havde haft i tankerne, samt oppe og vende til mødet.  

I den kommende tid, var vi nødt til, udelukkende at mødes online, da vores personlige               

situationer, geografiske placeringer, samt nedlukningen betød, at vi ikke kunne mødes fysisk.            

Det fungerede fint for os, at møderne foregik online. Vi fik lavet en del hver for sig. 

I starten af april, skete der også en ændring internt i gruppen. Gruppen blev udvidet med en                 

ekstra person, nemlig Nicklas. Nicklas havde en masse tekniske kompetencer, han i høj grad              

kunne bidrage med i gruppen.  
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Med hensyn til BS72, var det ikke længere en mulighed, at kunne afvikle de planlagte               

interviews og workshops. I stedet, fik vi sendt vores daværende prototype afsted til dem, samt               

et udvidet spørgeskema, hvor det var muligt for klubbens formand, at kunne komme med              

uddybende, kvalitative svar. Dette gjorde vi tilbage i maj måned. Kort tid efter, meddelte              

fodboldklubbens formand, at hans mor desværre var gået bort, hvilket naturligvis krævede            

hans fulde fokus for en stund.  

Vi satte det konkrete arbejde med BS72 på standby, af netop denne årsag. Dette hjalp til at                 

udvide vores horisont - i den efterfølgende periode, fandt vi ud af, at det faktisk var en                 

mulighed at udvikle et mere udbredt intra-system, der kunne bruges af samtlige            

sportsforeninger i Danmark.  

I slutningen af maj, modtog vi svar fra formanden i BS72. Hans respons var rigtig god, og de                  

forslag til ændringer og andre funktioner han kom med, havde vi allerede            

udført/implementeret i den nye prototype. Derfor, kunne vi bruge hans respons som en             

bekræftelse på, at vores forslag til et intra-system var brugbart og til at finde ud af. 

Den meget store ændring, der skete kort tid inde i vores semester, har været en kæmpe                

udfordring i forhold til “arbejdet i marken”. Vi er blevet begrænset utroligt meget, i og med                

vores virksomhed har været lukket helt ned.  

Teori 
Projektet tager udgangspunkt i teori om organisationsteori, centralisering og modellerne 

swim-lane og ER-diagram. Disse teorier er interessante og relevante for analysen af selve 

organisationsstrukturen og for at designet af prototype. 

Organisationsteori 

Alle organisationer er grupper, men alle grupper er ikke organisationer. Organisationer           

adskiller sig fra grupper på baggrund af en række parametre. En organisation vil ofte være               

anderledes end en gruppe fordi miljøet i højere grad er præget af formalisering, kompleksitet              

og fælles klare mål. Henry Mintzberg (1980) beskriver organisationens opbygning som           

værende bestående af 5 forskellige elementer, der skaber struktur – the operating core,             

strategic apex, middle line, technostructure og support staff. The operating core beskrives            

som værende dem, der i praksis udfører arbejdet, servicen eller produktet. Hertil knytter             
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strategic apex sig, som er managers og andre, der bekymrer sig om organisationens struktur.              

Lavere managere og rådgivere, der oftest bekymre sig om virksomheden kortsigtet og måske             

ikke tænker på organisationen om 10 år findes i middle line. Modsat the operating core,               

finder man folk der analyserer, tjekker standarder, kvalitetssikre, researcher og udvikler i            

technostructure. I support staff sidder alle dem, der sørger for, at de andre kan lave deres                

arbejde, dette kan også være helt basale ting som rengøring. 

  

Ydermere beskriver Mintzberg (1980) seks forskellige koordineringsmekanismer, som han         

kalder for: mutual adjustment, direct supervision, standardisation of work processes,          

standardisation of output, standardisation of skills and knowledge og standardisation of           

norms. Mutual adjustment forstås ved, at koordinationen af arbejdet muliggøres ved uformel            

kommunikation mellem mennesker, der laver interdependent arbejde. Derimod beskrives         

direct supervision som en koordineringsmekanisme, der betyder, at et individ tager ansvar for             

andres arbejdsopgaver. Standardisation of work processes er en mekanisme, der optræder, når            

koordinering muliggøres ved at specificere arbejdsindholdet i regler og rutiner, som skal            

følges, og desuden skal koordineringen af regler/rutiner foregå inden aktiviteterne.          

Standardisation of output arbejder med kommunikation og afklaring af, hvilke resultater man            

forventer at få. Her er de handlinger, som kræves for at opnå målet, ikke givet på forhånd.                 

Standardisation of skills and knowledge opnår koordination ved at specificere og           

standardisere uddannelse og træning, så folk er trænet til at vide, hvad de kan forvente af                

hinanden og nærmest kan koordinere automatisk. Derimod er standardisation of norms en            

mekanisme hvor normer etableres på baggrund af socialisering, der skal skabe fælles værdier,             

så folk kan arbejde mod fælles forventninger/mål. Denne sjette mekanisme var en            

mekanisme, som Mintzberg (1980) tilføjede senere. 

  

Med ovenstående struktur og koordinationsmekanismer i baghovedet hævdede Mintzberg         

fem mulige måder, som en organisation kunne være installeret på. Mintzberg beskrev simple             

structure, machine bureaucracy, professional bureacracy, divisionalised form og adhocracy.         

(Mintzberg, 1980, s.322). Simple structure er en installationsmulighed, der er kendetegnet           

ved, at være påvirket af direct supervision og den vigtigste del af organisationen er strategic               

apex. Her er der næsten ingen technostructure og kun få support staffs. Machine bureacracy              

er derimod præget af standardisation of work processes, og den vigtigste del her er technical               
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staff. Her er arbejdet specialiseret og præget af rutine samtidig med, at der i the operating                

core er en hvis formalitet. Professional bureaucracy afspejler koordineringsmekanismer         

standardisation of skills, og her er den vigtigste del the operating core. Divisionalised form er               

derimod præget af standardisation of work output, hvor den vigtigste del er middle line.              

Ydermere er det kendetegnet ved horisontalt diversificerede produkter eller tjenester i et ofte             

ligeud stabilt miljø hvor stordriftsfordele ikke behøver at gælde. Den sidst mulige måde             

Mintzberg beskriver, kalder han adhocracy. Adhocracy er præget af mutual adjustment og de             

vigtigste dele er her support staff sammen med the operating core. Her er der lidt               

formalisering af adfærd og job specialisering er baseret på formel træning samtidig med             

innovation er muligt (Mintzberg, 1980). 

 

Centralisering 

I bogen Organisationsteori struktur, kultur, processer beskriver forfatterne Jørgen Bakka og           

Egil Fivelsdal, en række faktorer, der har betydning for en organisations struktur, processer             

og kultur. Heriblandt omtales fænomenerne centralisering og decentralisering. Ved         

decentralisering hævder skribenterne, at opgaver og beslutningskompetencer bliver ført til          

lavere niveauer i organisationen. Dette resulterer bl.a. i at man i dag bruger betegnelsen ”en               

decentraliseret organisationen”, hvor opgave- og magtfordelingen er mere spredt end i en            

centraliseret organisationen. Derimod forstår forfatterne centralisering, som et fænomen, hvor          

en række vigtige processer og strukturer i organisationen er samlet få steder, hvis ikke et sted,                

og er derfor med til at skabe bedre overblik (Bakka & Fivelsdal, 2019). 

Forfatterne er af den opfattelse, at centralisering kan have positiv effekt på en organisation              

da:  

“1. Centralisering giver overblik og gør det lettere for de øverste ledere at holde 

organisationen på sporet i den fastlagte retning. 

2. Centralisering gør det enklere at afbalancere de forskellige funktionelle 

grupperinger mod hinanden 

3. Centralisering kan betyde besparelse på administration, bl.a. ved at man 

grupperer specialister i større enheder i stedet for at sprede dem rundt i 

organisationen. 
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4. Centralisering indebærer, at beslutningsmyndigheden koncentreres hos de 

dygtigste ledere, der har været længe i organisationen og har erfaring med dens 

problemer. 

5. Centralisering  giver mulighed for hurtige beslutninger, når uventede kriser truer 

organisationen, og når uventede chancer dukker op.” (Bakka & Fivelsdal, 2019). 

 

Decentralisering og centralisering er ikke to fuldstændige modpoler. I en decentraliseret           

organisation vil man nemlig stadig opleve at en række opgaver er centraliseret såsom             

økonomistyring, budgetplaner og strategiske beslutninger. Forskellen ligger derfor i, hvor          

mange og hvilke opgaver, der bliver rykket længere ned i organisationen, og hvilke opgaver              

der stadig holdes centraliseret. 

Forfatterne er af den opfattelse, at decentralisering kan have positiv effekt på en organisation 

da:  

“1. I store centraliserede organisationer bliver lederne ofte overbelastet. Løsningen 

på dette er decentralisering, der giver ledelsen mulighed for at fokusere på vigtige 

opgaver. 

2. Forskning siger medarbejdere er højere motiveret, når de selv har ansvar og kan 

påvirke deres eget arbejde. 

3. Større fleksibilitet og hurtigere beslutningsgrundlag på operationelt niveau. 

4. De personer de sidder med et problem/opgave i organisationen ved ofte bedst selv 

hvad det bunder i, hvilket kan være svært for ledelsen at se – ”dem som har skoen 

på, ved hvor den trykker”.” (Bakka & Fivelsdal, 2019) 

 

Umiddelbart ser den decentraliserede organisation fremragende ud, men med den følger           

også en række problemstillinger. Medarbejder på alle niveauer i organisationen møder           

større krav, når der kommer mere fokus på individualitet, viden og personlige egenskaber.             

Derudover kan der opstå interne konflikter/konkurrence blandt medarbejdere i         

organisationen, som kan have negativ konsekvens for hele organisationen samlet set. 
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Modellering 
Relational-database og ER-diagram 

For at dataene kan sorteres, uden at man som udvikler skal tænke yderligere over, hvordan at                

data bliver lagret i systemet, anvender man sig af databasemodellering, før implementering af             

databasen. Denne type af data er afhængig af forhold mellem data, og forespørgsler til              

databasen er afhængige af disse forhold. Derfor benytter vi os af datamodellen ’Entity             

Relationship diagram (ER-diagram). Før man kan designe en database, må man identificere            

disse forhold mellem databasens tabeller og tildele dem passende attributter og           

domæne-attributter (data-attributter). Mellem hvert attribut, relateres til data gennem         

databasen, ved anvendelsen af primary key, samt foreign key contraints. Disse contraints            

relaterer databasens attributter til hinanden, og forbinder på den måde databasens attributter            

gennem tabellerne. Der er tre basale typer af forhold mellem disse contraints. En-til-en,             

en-til-mange og mange-til-mange. En til en forhold, er defineret ved, at to attributter kun kan               

tilhøre et enkelt forhold, for hvert attribut. Et eksempel kunne være en lufthavn og en mindre                

by, med en lufthavn. I dette tilfælde kan én lufthavn, kun tilhøre en by, og en by kan kun                   

tilhøre en lufthavn. Ved en til mange forhold, som klart er den mest anvendte type af forhold                 

i relational-database design, hvor et enkelt attribut, tilhører flere forhold. Et simpelt            

eksempel, ville være et forhold mellem mor og datter. En kvinde har måske nul, en eller flere                 

døtre. En datter har kun en biologisk mor. Et mange-til-mange forhold, er hvis mange              

attributter, tilhøre mange forhold (Harrington, 2002, s. 11-45). 

Swim-lane modellen (Partitions) 

Swim-lane modellen, viser kort sagt en model bygget op af ”baner” ved siden af hinanden –                

det er også herfra den har sit navn swim-lane. De forskellige baner kaldes partitions, og               

bruges til at opdele forskellige aktiviteter, med fælles egenskaber, i grupper. Visuelt er det              

rektangler med et gruppenavn i toppen. Hvert rektangel tilhører en gruppe, som kan tilføres              

aktiviteter (Seidl et. al, 2015). 

I en forretningsproces, kan en partition for eksempel bruges til at danne grupperinger af de               

forskellige gøremål, som skal foretages inden for det enkelte felt i virksomheden. En partition              
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bærer altså præg af at være den enhed, der har ansvar for at de forskellige handlinger bliver                 

udført inden for det enkelte ansvarsfelt (Seidl et. al, 2015). De forskellige partitioner kan              

overlappe hinanden uden at det ændrer betydningen for, hvordan det fuldføres. De forskellige             

baner, gør diagrammet mere overskueligt og tydeliggøre ansvarsområderne, og hvor/hvem          

det hører til. Banerne gør det også lettere i forhold til hurtigt, at tilføje information ind i                 

modellen (Seidl et. al, 2015). 

Nedenfor ses et eksempel på et swimlane-diagram baseret på udførelsen af en eksamen. De              

tre parter, der er involverede, er en professor, en assistent og en studerende (Seidl et. al,                

2015):

 

 

I eksemplet kan man se, hvilke grupper der har hvilke ansvarsområder i forhold til at kunne                

eksekvere en eksamen. Professoren har for eksempel ansvaret for at lave- og rette eksamen              

igennem. Assistenten sørger for at kommunikere instrukser og information om eksamen ud til             

de studerende samt, at deres karakterer bliver offentliggjort. I sidste kolonne ses den             

studerende, hvis eneste opgave her, er at tage eksamen. 

 

Man kan også opdele banerne i underkategorier, kaldet subpartitions (Seidl et. al, 2015). I              

figur 7.22 (Seidl et. al, 2015), ser man samme eksempel som ovenfor med eksekvering af en                
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eksamen. Denne gang er professoren og sekretæren dog opdelt i to forskellige            

underkategorier inden for kategorien Institute Employee: 

 

Eksamen eksekveres altså på samme måde i begge modeller, men er opdelt på forskellige              

måder. 

 

Videnskabsteori 
I projektet beskæftiger vi os med en videreudvikling af dbu’s it-systemer og med             

udgangspunkt i at gøre fodboldklubben BS72’s it-systemer mere brugervenlige og optimere           

deres interne kommunikation. Vi har derfor gerne ville undersøge klubbens arbejdspraksis           

ved at observere og have indflydelse på den eventuelle udvikling. 

Der er forskellige videnskabsteoretiske retninger, og alle er forskellige i form af hvordan de              

forstår sig på viden, og hvordan viden opnås og indsamles. I følgende afsnit, vil vores               

videnskabsteoretiske udgangspunkt blive beskrevet. 

 

Positivisme 

Positivismen er en videnskabsteori, med det synspunkt, at al viden kommer af sanseerfaringer             

og observationer (Holm, 2011). 

Positivismen udspringer fra den filosofiske retning, kaldet empirisme, som forstår sig på, at             

alle mennesker lever ud fra hvad de har erfaret og oplevet gennem livet. Ingen mennesker er,                

ifølge dette synspunkt, født med anlæg til at kunne skabe videnskabelige ideer på forhånd.              

For at opnå videnskabelig erkendelse, må man derfor undersøge det enkelte emne, ved hjælp              
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af sine sanser og observationer, og på baggrund af disse antagelser skabe konklusioner for det               

gældende emne (Holm, 2011). Det er i takt med dette, at man kan se en sammenhæng mellem                 

positivismen og empirismen, som begge bestræber sig efter den induktive metodeforståelse,           

som kort sagt, går ud på, at der observeres enkelttilfælde og derudfra bliver udformet              

generelle antagelser. Dette vil blive videre uddybet i et senere afsnit.  

Det er som sagt positivismens overbevisning, at man udarbejder al sin viden ud fra              

sanseerfaringer og observationer. Det står derfor også klart, at denne tankegang udelukker            

den ikke-sanselige måde at tænke på, da den strider imod principper og emner, som ikke kan                

bevises. For eksempel kan det hverken be- eller afkræftes om Gud eksisterer, og det er               

derudover også svært at bedømme, hvilke teorier der er rigtige og forkerte (Holm, 2011). 

 

Aktionsforskning 

Aktionsforskning bruges om samfundsvidenskabelig forskning, og forskning i og med det           

levede liv (Tofteng & Husted, 2012). Aktionsforskning bestræber sig derfor på at arbejde             

sammen med mennesker, der for eksempel arbejder eller bor inden for det område, der bliver               

forsket i. Udover at observere og iagttage den gældende problemstilling for at opnå viden,              

ønsker man med aktionsforskning, at opnå en aktiv deltagelse ved hjælp af aktiviteter og              

andre tiltag, som kan skabe en eventuel ændret adfærd i samfundet. Det er altså hensigten, at                

skabe bevægelse i en problemstilling og få aktive deltagere med i processen (Tofteng &              

Husted, 2012). 

Det er ikke kun forskeren selv, der skaber viden på baggrund af undersøgelser og              

observationer. Der åbnes nemlig op for, at forskellige aktører sammen med forskeren, kan             

give input, indhold og viden til udvikling i undersøgelserne. Forskeren kan altså, ved hjælp af               

eksperimenter og aktiviteter, være med til at påvirke og udvikle den viden der opstår,              

samtidig med at deltagerne kan være med til at påvirke og udvikle forskerens udgangspunkt              

og fundne viden (Tofteng & Husted, 2012). 

 

Videnskabsteoretisk vinkel på vores projekt 

Positivismen benytter sig som sagt af den induktive metode, observation og sanseerfaring,            

hvilket også har været vores foretrukne brug af metode i projektet. 
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Vores tiltænkte tilgang til projektet har været – i sammenhæng med vores it-forundersøgelse             

– at observere fodboldklubben BS72’s måde at arbejde på i forhold til deres brug af deres                

it-systemer. 

Vores udgangspunkt har været et interview med bestyrelsesformanden, hvor intentionen har           

været at be- eller afkræfte hans viden, ved at observere deres arbejdsformer i de forskellige               

afdelinger og på de forskellige ansvarsområder. Vi har dog ikke haft muligheden for at              

komme ud og observere deres arbejdsgang, grundet omstændighederne, og vi har af gode             

grunde ikke kunne udføre disse tiltænkte metoder til vores projekt.  

Vi har selv observeret deres hjemmeside, for at få en fornemmelse af hvordan brugeren ville               

opleve hjemmesiden og dette IT-system. Det optimale havde været at observere brugerne            

benytte IT-systemet, da vi ikke er de reelle brugere. Derfor kan det diskuteres inden for               

positivismen, om hvorvidt den viden vi, via. observation har fået, er fyldestgørende. Hvis det              

bliver fastslået at observationerne er gode nok, kan der ifølge positivismen uddrages, at alle              

fodboldklubber generelt har de problematikker som vi har observeret. Også selvom vi ikke             

har observeret alle fodboldklubber.  

 

Ydermere ville videnskabsteorien aktionsforskning også have haft en central rolle for vores            

projekts udvikling. Denne videnskabsteori beskæftiger sig som sagt med aktiv deltagelse           

mellem både forsker og dem undersøgelsen drejer sig om. 

Vi har haft et mål om at komme ud og lave en workshop med de ansatte i fodboldklubben.                  

Det kunne have givet os god mulighed for at undersøge forskellige indgangsvinkler og brug              

af deres eget it-system og DBU-appen. Vi kunne derudover også have afprøvet vores egen              

prototype og eventuelt ændret den undervejs, i samarbejde med deltagerne. 

Disse videnskabelige retninger har været det ideelle scenarie for vores arbejdsproces. 

Metode og empiri 

I det kommende afsnit vil vi redegøre for de metoder og teorier, der er blevet anvendt i                 

projektet. Vi har først benyttet os af kvalitative metoder, ved at have en induktiv              

arbejdsproces og udføre semistruktureret interview. Derudover har vi også gjort brug af            

MUST-metoden. Disse anvendte metodiske værktøjer har givet os et indblik i, hvordan            
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fodboldklubben BS72 arbejder og hvilke organisatoriske og it-strategiske udfordringer         

klubben har. Dermed har de nævnte metoder, specielt MUST-metoden, med dens forskellige            

principper og faser, åbnet op for idéer til at kunne indfri nogle af klubbens udfordringer.               

Dernæst har vi indsamlet empiri fra vores semistruktureret interview med formanden for            

klubben, der har fungeret som et belæg for vores valg af den færdige prototype. Derudover               

har vi benyttet os af HCI, der omhandler interaktionen mellem mennesker og teknologier. 

Til slut har vi inddraget komparativ metode. Denne metode har vi gjort brug af i               

udarbejdelsen af prototypen, da vi ved at sammenligne andre fodboldklubbers hjemmesider           

og Dansk Bold Unions – DBU’s App, kan observere de it-strategiske styrker og svagheder              

der ses. 

Forundersøgelse 

I dette afsnit vil der blive præsenteret de valgte metoder og værktøjer, indenfor             

IT-forundersøgelse. Afsnittet tager udgangspunkt i bogen ”Professionel IT-forundersøgelse”        

af Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen (2008). 

I bogen lægges der vægt på, vigtigheden i at foretage en dybdegående IT-forundersøgelse, før              

et system bliver færdigudviklet. En IT-forundersøgelse foregår som et projekt i en            

virksomhed, hvor IT-designere har til formål at designe bæredygtige it-anvendelser for at            

indfri nogle problemstillinger eller nye mål, som en virksomhed står overfor (Bødker et. al,              

2008, s. 13). Begrebet IT-forundersøgelse dækker derfor de undersøgelser der laves, før der             

bliver udviklet et færdigt system. For at kunne lave en it-forundersøgelse, foreslås det at              

anvende metoden ”MUST”, som er en Metode til Forundersøgelser i Systemudvikling og            

Teori herom. Metoden har til formål at fungere som ressourcer, der skal støtte IT-designere i               

planlægning og udførelsen af en forundersøgelse (Bødker et. al, 2008, s.34). I            

underkategorien for MUST-metoden, er der henholdsvis fire faser og fire principper, som kan             

benyttes for at understøtte forundersøgelsens formål. Disse faser og principper vil blive            

præsenteret og uddybet i afsnittet efter bæredygtig IT. 

Først vil vi introducere begrebet bæredygtigt it, da det er et begreb som vi vil henvende og                 

referere til løbende i projektet. 
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Bæredygtigt IT 

I en forundersøgelse er formålet at designe innovative, effektive og bæredygtige           

it-anvendelser. Hovedpointen for bæredygtighed er, at it-anvendelserne skal assistere til en           

balance mellem udvikling, udnyttelse og beskyttelse af virksomhedens ressourcer. Det          

essentielle i bæredygtig IT er at virksomhedens aktuelle mål og behov tilgodeses, uden at              

minimere virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder (Bødker et. al., 2008, s. 72). Disse           

nedslagspunkter at vigtige at have i mente, når de forskellige faser skal udarbejdes.  

Når der i bogen refereres til faser, omfatter det “[…] de aktiviteter, der vil bringe projektet                

fra en vurdérbar situation til den næste […]” (Bødker et. al., 2008, s. 101). Det er altså de                  

aktiviteter, der er med til at drive projektets forundersøgelse og dens fremskridt. De fire faser               

er henholdsvis: forberedelsesfasen, fokuseringsfasen, fordybelsesfasen og fornyelsesfasen. 

Forberedelsesfasen 

Forberedelsesfasen refereres til startpunktet for et projekt. Det er i denne fase, hvor             

projektgrundlaget fastlægges og derfor skal en projektgruppe i denne fase blive enige om,             

hvad projektet skal omhandle. Derefter udvikles der en plan og rammer for udførelsen af              

projektet, såsom tid, ressourcer og deltagere (Bødker et. al., s. 103). I bogen argumenteres der               

for, at forberedelsesfasen også skal indeholde de områder, som projektet ikke vil omhandle. 

En af teknikkerne der anbefales at anvende i forberedelsesfasen er,          

referencelinjeplanlægning. 

Referencelinjeplanlægning 

En referencelinje er en grafisk fremstilling af projektet. Den skal vise de produkter og              

deadlines, som projektgruppen skal indfri. Der er overordnet aktiviteter, som skal lede frem             

til mellemprodukter i projektet. Det anbefales at tegne en referencelinje for en start til en               

sluttilstand. I hvert ønsket tidspunkt i linjen, skal der indgå kriterier for resultatet, samt              

procedurer for at vurdere om der er kommet det ønskede udfald (Bødker et. al., 2008, s. 244). 

Formålet med referencelinje, er at den assisterer planlægningen for en forundersøgelse.           

Referencelinje giver mulighed for at overskue og vurdere projektets forløb. Da der kan ske              
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uforudsete begivenheder under et projekt, er der derfor ingen sikring for at forløbet går              

kronologisk. Fordelen ved at anvende referencelinjeplanlægning i et projekt er, at den kan             

hjælpe til at regulere de forskellige deadlines og processer, når planen og virkeligheden ikke              

stemmer overens (Bødker et. al., 2008, s. 243). 

 

Fokuseringsfasen 

Den næste fase er fokuseringsfasen. I denne fase sammenlignes målsætningen for           

forundersøgelses mål og virksomhedens forretnings- og it-strategi. Således kan det lettere           

identificere og afgrænse de arbejdsområder i virksomheden, hvor der er behov for it-støtte             

(Bødker et. al., 2008, s. 139). Bødker, Kensing og Simonsen argumenterer for, at             

fokuseringsfasen hjælper it-designere til at få et mere nøjagtigt og sikkert resultat, mellem             

virksomhedens ønskede forandring og projektgruppens færdigheder.  

Derudover pointeres det, at fasen er med til at få afklaret potentialet ved investeringen i               

virksomhedens it-strategi. Herfor skal der identificeres mål, behov, krav og betingelser.           

Projektgruppen skal altså have et godt kendskab og forståelse for virksomhedens omgivelser,            

for at kunne identificere hvilke områder i en virksomhed, der har behov for it-forbedringer. I               

fokuseringsfasen skal der ligeledes ske en beskrivelse eller analyse af virksomhedens           

omgivelser, såsom kunder, leverandører og konkurrenter. (Bødker et. al., 2008, s. 139). 

Udførelsen af fokuseringsfasen sker oftest i samarbejde og dialog med virksomhedens           

ledelse. Dog er det projektlederens ansvar at ” […] afklare og afstemme forundersøgelsens             

formål relation til virksomhedens forretnings- og it-strategi, for herigennem at udpege de            

arbejdsområder, som skal være i fokus […]” (Bødker et. al., 2008, s. 139). Hvis en               

virksomhed ikke har nogen it-strategi, kan en projektleder være med til at udforme sådanne.  

Ved hjælp af et diagnostisk kort, kan projektgruppen få et mere klart og overskueligt forløb i                

fokuseringsfasen.  
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Diagnostisk kort 

Diagnostisk kort er en teknik der kan benyttes som hjælp, for at finde en løsning til en                 

problematisk situation. Teknikken er et grafisk kort, der er opdelt i fire kolonner, som er               

henholdsvis: 

Problem Årsag Konsekvens Idéer til løsning 

  

Derfor skal projektgruppen identificere problemet/problemerne. Dernæst årsagen til        

problemet, hvad er grunden til at dette problem er opstået? Og hvor stammer årsagen til               

problemet fra? 

I kolonnens konsekvens-sektion, skal der kunne belyse hvilke negative konsekvenser          

problemet medfører. 

Til slut i kolonnen er idéer til løsningen, her skal det fremgå hvilke mulige løsninger der kan                 

benyttes til at løse problemet. Hvilke elementer i en virksomhed eller arbejdsgang kan være              

med til at fjerne eller afhjælpe problemet. Hvis der opstår eller er opstået flere              

problematikker, laves der et diagnostisk kort for hver problemstilling – således at der sker en               

løsning til hver idé. Det anbefales i starten at skrive stikord i hver kolonne for hvert problem,                 

årsag, konsekvens og idé til løsning for at overskueliggøre det (Bødker et. al., 2008, s. 308).  

 

Fordybelsesfasen 

I fordybelsesfasen forsøges der at opnå dybdegående viden om virksomheden. Der indsamles            

data, analyse af disse og præsentation af resultater i form af forskellige beskrivelser. I denne               

fase skal der være dannet et overblik over virksomhedens arbejdsopgaver eller afdelingens            

ydelser (Bødker et. al., 2008, s.174), derfra skal der udvælges hvilke aktører eller             

fokuspunkter man ønsker at projektet skal omhandle. Det er derfor i denne fase, hvor              

projektgruppens fokus skal være tilrettelagt og klargjort. 
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Det primære i fordybelsesfasen er at opleve arbejdspraksissen og få konkret viden og             

erfaring. Det leder naturligt op til at anvende metoden observation, for at kunne indsamle              

disse data ‘er. Da observation er meget tidskrævende, er det derfor vigtigt at kunne udvælge               

konkrete arbejdspraksisser der skal observeres. Dette giver mulighed for at få et mere             

fyldestgørende og konkret resultat. Det er detaljerne der er vigtige i denne fase. Eksempelvis              

undersøges det, hvordan trænernes arbejdspraksis har påvirket fodboldklubben i den samlede           

ydelse. Interview bliver også anvendt i denne fase, da en observation ikke er tilstrækkeligt at               

kunne analysere på, det giver også it-designere noget konkret at kunne arbejde ud fra når               

noget bliver sagt. I fordybelsesfasen udvælger man medarbejdere, som man ønsker der skal             

medvirke i projektet og hvor mange der er brug for. Fordelen ved at have disse medarbejdere                

i projektet, er at de har fået tildelt tid til at deltage i projektet. De bliver talspersonen for den                   

respektive arbejdsafdeling- eller område. 

Fordybelsesfasen skal gerne munde ud i en rapportering, hvori mål, problemer, behov samt             

idéerne skal fremgå. Disse er allerede påbegyndt i fokuseringsfasen, men forskellen er at i              

fordybelsesfasen anbefales det at fremlægge rapporteringen for nøglepersonen i projektet, for           

at sikre sig at begge parter - både it-designere og nøglepersonen - mener at det går i den                  

rigtige retning (Bødker et. al., 2008, s.  182). 

 

Fornyelsesfasen – visionsudvikling 

Endelig er der fornyelsesfasen, som er afslutningen på forundersøgelsens faser. Det er i denne              

fase hvor projektgruppen skaber visioner om den samlede forandring (Bødker et. al., 2008:             

189). I fornyelsesfasen handler det om at indfri de mål, behov og muligheder der blev sat i de                  

tidlige faser. I denne fase gælder det om at skabe en eller flere samlede visioner for at indfri                  

virksomhedens forretnings- og it-strategier. De samlede visioner indebærer blandt andet          

it-systemernes funktion, grænseflade og den tekniske platform (Bødker et. al., 2008: 189). 

Derudover er det vigtigt at kunne belyse fordele, ulemper og omkostninger, som            

implementeringen af det nye system vil koste og påvirke virksomheden. Visionernes           
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konsekvenser skal relatere til økonomi, arbejdets organisering, uddannelsesbehov og         

virksomhedens forretnings- og it-strategier (Bødker et. al., 2008: 189). 

I fornyelsesfasen anbefales det at afprøve idéerne med mock-ups, attrapper eller prototyper            

frem for papirbaserede beskrivelser. Dette skyldes det visuelle og mere konkretiserede           

eksempel, som kan fremvises i prototyper eller mock-ups. Derudover gøres det også            

tydeligere for it-designeren, hvor it-systemet skal benyttes i. 

Forundersøgelsesrapporten skal også kunne dokumentere de planlagte forandrings rationale         

overfor de personer, som har medansvar for ledelsen og de ansatte med den tekniske og               

organisatoriske implementering. Disse personer kan have ansvaret for indkøb eller udvikling           

af it-systemer, uddannelse, omlægning af arbejdsgange mv. 

Endelig pointerer Bødker, Kensing og Simonsen, at det er vigtigt ikke kun at have              

medarbejderne for øjet i projektet, men også inddrage ledelsen og interessenterne for            

virksomheden undervejs. Det er vigtigt at de siger ja til visionerne, kommer med forslag til               

justeringerne til delelementer eller i andre tilfælde siger nej til visionen, hvis den for              

eksempel er økonomisk udfordrende (Bødker et. al., 2008: 190). 

I det kommende afsnit vil vi komme ind på de fire principper, som også indgår i                

MUST-metoden.  

 

De fire principper 

MUST-metoden har fire vigtige principper. Princippet om en samlet vision, princippet om            

reel brugerdeltagelse, princippet om at arbejdspraksisser skal opleves og princippet om           

forankring.  

Disse principper er essentielle for forundersøgelsen, da principperne både er byggestenene til            

det færdige projekt, men også fortæller noget om hvordan og hvornår den færdige             

forundersøgelse er fyldestgørende nok (side 71). 

 

Princippet om en samlet vision 

Det første princip, er princippet om en samlet vision.  
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For at få en ændring i en organisation eller virksomhed til at blive en succes, må den samlede                  

vision for udviklingen, tage forbehold for alle de parter som er en del af den. Bødker et al                  

kalder disse parter, for de tre elementer i en samlet vision (side 72). Det ene element består af                  

IT-udviklingen. Denne er der oftest meget fokus på i en IT-forundersøgelse, mens de to andre               

elementer, organisatorisk udvikling og kvalifikationsudvikling, muligvis bliver nedprioriteret        

i visionen for undersøgelsen (Bødker et. al., 2008, s.73).  

Elementerne organisatorisk -og kvalifikationsudvikling, er dog vigtige for at IT-udviklingen          

falder i samspil med lige præcis den organisation og de ansatte, hvor IT-udviklingen sker              

(Bødker et. al., 2008, s, 72). Ved ønske om en forandring i en organisation er det vigtigt at                  

have fokus på hvilke kvalifikationer de ansatte har og hvilke kvalifikationer de skal have,              

eksempelvis for at bruge det nye IT-system. På samme måde er det vigtigt at undersøge               

hvordan organisationen fungerer mellem de forskellige afdelinger og arbejdsopgaver, og          

hvilke forretningsprocesser der er. Derudover er det også vigtigt at undersøge hvilke            

IT-systemer der er i organisationen samt hvilken funktionalitet disse har. (Bødker et. al.,             

2008, s.74) 

Ved at arbejde parallelt mellem de tre elementer øger det chancerne for at skabe en realistisk                

samlet vision, der kan realiseres i organisationen (Bødker et. al., 2008, s. 72). 

 

Princippet om reel brugerdeltagelse 

Det andet princip, er princippet om reel brugerdeltagelse. Argumenterne for at benytte reel             

brugerdeltagelse kan fremføres både pragmatisk og politisk. De politiske argumenter er, at de             

ansatte har ret til at have indflydelse på deres arbejdsgang og ændringer heraf. Ledelsen vil               

ofte gerne inddrage de ansatte, da det kan have en positiv effekt på arbejdsmiljøet og på at                 

fastholde medarbejderne, også efter selve implementeringen af IT-systemet (Bødker et. al.,           

2008, side 76).  

De pragmatiske argumenter er vigtigheden i en gensidig læringsprocess (Bødker et. al., 2008,             

side 75). Den gensidige læreproces har fokus på brugerne og it-designerne i projektgruppen.             

Disse skal dele viden og erfaringer som er vigtige for udviklingen af visionen i              

forundersøgelsen. Brugerne har viden og erfaringer om blandt arbejdspraksis og          

arbejdsområder, samt har it-designerne viden og erfaring indenfor it-projekter (Bødker et. al.,            

2008, side 79). Der er forskel på den abstrakte viden og de konkrete erfaringer i               

vidensindsamlinger. Disse beskrives som de to niveauer af viden, som begge er relevante.             
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Derudover er der tre områder som der skal indsamles viden om, nemlig brugerens nuværende              

arbejdspraksis, nye it-anvendelser og teknologiske muligheder. (Bødker et. al., 2008, figur           

2.2, side 80)  

 

 

Ved abstrakt viden menes der den viden der bliver beskrevet eller anses gennem modeller,              

hvorimod den konkrete viden/erfaringer er den som opnås ved førstehåndserfaringer (Bødker           

et. al., 2008, s. 80). 

 

Princippet om at arbejdspraksis skal opleves 

Det tredje princip, er princippet om, at arbejdspraksis skal opleves. 

Der er forskel på hvordan der i en forundersøgelse fokuseres på arbejdspraksisser i en              

organisation eller virksomhed. I dette princip kommes der ind på vigtigheden i at             

arbejdspraksisser skal opleves og ikke kun fortælles eller høres om (Bødker et. al., 2008, s.               

83). 

Bødker et al, kommer ind på, at observation med sine fire retningslinjer er en effektiv metode                

i dette princip. De fire retningslinjer handler om at få førstehåndserfaringer med            

arbejdspraksisser og hvordan disse skal foregå (Bødker et. al., 2008, s. 86). Det handler om at                

beskrive arbejdspraksisser på vegne af dem der udfører opgaven, således at de observerede             

kan kommentere på dem og at arbejdspraksisserne bliver beskrevet fra den observeredes            

perspektiv. Det handler også mere om at beskrive arbejdspraksisserne som de reelt er, end              

hvordan de burde være (Bødker et. al., 2008, s. 87).  

Ved at forstå og opleve arbejdspraksisser som de reelt er, mindsker man say/do-problemet,             

som kan opstå ved eksempelvis interview. Ved say/do-problemet menes der, hvordan der er             

forskel i hvordan arbejdspraksisser bliver beskrevet/fortalt og hvordan de reelt bliver gjort            

(Bødker et. al., 2008, s. 84). 
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Princippet om forankring 

Det fjerde princip, er princippet om forankring. Når der sker en ændring i en organisation               

eller virksomhed vil der altid være nogle der vil blive berørte i denne process. I princippet                

om forankring, menes der heri, at disse aktører skal informeres løbende i forundersøgelsen,             

for at skabe en forståelse for hvilke ændringer der sker (Bødker et. al., 2008, s. 89). Ved at                  

informere og inddrage aktørerne, kan de antagelser de muligvis har til forløbet, blive             

diskuteret og fortolket. Samtidig kan projektgruppen for forundersøgelsen redegøre for hvad           

de helt præcis mener forløbet vil forbedre eller ændre for aktørerne (Bødker et. al., 2008, s.                

92). Bødker et al deler aktørerne op i tre målgrupper. Den første målgruppe er styregruppe og                

anden ledelse. Denne gruppe er ledelsen i organisationen/virksomheden. Det er dem som i             

sidste ende tager beslutningerne for forløbet. Den anden målgruppe er ansatte og            

interessenter, som bliver berørt af visionen. Disse er i praksis dem, som hovedsageligt skal              

benytte IT-systemet, og dem som oplever den største ændring. Den tredje målgruppe er             

ansvarlige for teknisk og organisatorisk implementering af visionen. Denne målgruppe er           

dem som skal videreføre, vedligeholde og implementere IT-systemet, efter afslutning af           

forundersøgelsen (Bødker et. al., 2008, s. 90). 

 

Alt i alt betyder dette princip at hvis målgrupperne er indforstået med ændringerne i              

organisationen eller virksomheden, og forstår konsekvenserne af disse ændringer, vil          

forundersøgelsen blive en større succes (Bødker et. al., 2008, s. 89). 

 

Standardsystemer 

Et standardsystem er et system, som bliver solgt fra leverandører til flere kunder.             

Standardsystemer kan konfigureres og tilpasses på flere måder. Det er programmørens           

opgave at tilpasse standardsystemet til den respektive virksomhed eller organisation. Det er            

dog it-designeren der skal vurdere, om der er behov for et standardsystem eller skræddersyet              

system ud fra forundersøgelsen. Modsat standardsystemer, er skræddersyede systemer, som          

er et system der ikke bliver tilbudt til flere kunder, men en specifik virksomhed eller kunde –                 

derfor er hele systemet også tilpasset virksomhedens behov og it-strategi. Dog anvendes der             
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kun skræddersyede systemer, når der ikke findes nogle andre systemer på markedet der kan              

indfri virksomhedens mål og behov (Bødker et. al., 2008, s. 40-41). 

 

HCI (Human-Computer Interaction) 

Human-Computer Interaction (HCI), hvor designet er tilpasset efter krav og ønsker fra det             

enkelte individ, anses, som et design-orienteret forskningsfelt, hvor der i designprocessen           

fokuseres på interaktionen mellem det enkelte menneske og systemet. Det blev introduceret            

tidligt i 1980’erne, som et forskningsfelt, der omhandlede kognitionsvidenskab og          

menneskets interaktion med informationsteknologi (Fallman, 2003). 

Særligt ’human-centered’ design, vil anvendes i analysen, for at anskue designets           

brugervenlighed, samt tilpasse systemets interaktion efter menneskets naturlige, mentale         

processer, under en arbejdsproces i organisationen. 

Fig 1. Eksempel på mental model (Indi Young, 2008 - Redesign) 

For at give et samlet indblik i effektiviteten af vores prototype, vil vi fremhæve anvendelsen               

af mentale modeller, som her vil sammensættes i den komparative analyse af DBU’s system              

og tidligere analoge processer for fodboldklubber i Danmark, med udgangspunkt i BS72.  

Vi ønskede som udgangspunkt at inddrage elementer fra ‘Participatory design’, men grundet            

COVID-19, har dette ikke været muligt. Derfor anses det i stedet, at vores vidensfelt er skabt,                

ud fra et udelukkende teknisk og socioteknisk perspektiv, hvor at involveringen af brugerne i              
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designprocessen, ikke har kunne foregå løbende, men blot som et enkelt interview, fra et              

enkelt individ, i starten af designprocessen. 

Det sociotekniske system-design 

Trin Krav Ulemper 

Social Øge produktivitet, synergi, 

retfærdighed, frihed, privatliv og 

gennemsigtighed 

Uretfærdighed, slaveri, selviskhed, apati, 

korruption og mangel på privatliv 

Psykologisk Forøg 'meaning transfer 

efficiency' 
Bruger misforstår, giver op, bliver 

distraheret eller oplyser forkert data 

Information Reducer 'information overload', 

forøg databehandling, datalager 

og overførsels effektivitet 

Databehandling der stopper, fuldt 

datalager, overbelastning af netværk og 

data konflikter 

Mekanik Reducer fysisk varmeoverførsel. 

Forøg varmeeffektivitet 
Overophedning og mekaniske fejl 

Computing requirements hierarchy  -  (Ahmad, A. Whitworth, B.) Oversat til dansk. 

 

For at udvikle et socio-teknisk system design, vægtes de sociale krav højest i designprocessen              

og for det implementerede system. Dette betyder at der fokuseres på detaljer i systemet på det                

sociale trin, og at der gradvist i mindre grad fokuseres på væsentlige detaljer.  

Som udgangspunkt ønskes det at der udvikles et system, der øger produktiviteten for             

arbejdsprocesserne i fodboldklubben. Dette resulterer i et system-design, der fremhæver          

ligeværdig kommunikation og fordeler arbejdsopgaverne på retfærdig vis.  

For at systemet kan tilpasses retningslinjer for ‘human-centered’ design i HCI, har vi             

yderligere fokuseret på mentale processer for det enkelte individ, og inkorporeret dette i vores              

komparative analyse, og ligeledes sammenbundet det med overbyggende, STSD. For at           

systemet er dækker behovet for menings-overførsel i det psykologiske trin, anvendes           

elementer fra Google’s Material Design, som yderligere vil forklares i designrationale. Disse            

to trin, social og psykologisk, danner rammen for, hvordan at information og mekanik er              

tilpasset, til det sociotekniske system design. 
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Komparativ metode mellem to digitale systemer  

Der anvendes en komparativ analyse (undersøgelse) for at determinere ligheder og forskelle            

mellem analoge fremgangsmåder og arbejdsgange for fodboldklubber i Danmark, med          

udgangspunkt i BS72. Derudover foretages en sammenligning mellem det nuværende,          

digitaliserede system og vores prototype. (Esser, F. Vliegenthart, R. 2017) 

Når vi sammenligner to eksisterende, digitale systemer, der bliver brugt til at organisere,             

kommunikere og planlægge, vil det være en fordel at anvende socioteknisk system design             

(STSD) på vores platform. Underbyggende for at skabe et STSD, er at designe til              

fællesskabet, frem for oplevelsen og funktionerne for det enkelte individ, som findes i             

Human-Computer Interaction (HCI) og hertil designe et produkt, der fungere som en social             

og kommunikativ enhed. (G. Baxter & I. Sommerville, 2010) 

 

Fig. 2 - Abstraktion for STSD (Orange er mest væsentlig, og mørk til lys blå indikere 

henholdsvis, mindre væsentlige områder, hvor der gradvist ses bort, fra mindre vigtige 

detaljer i designprocessen. Modellen er kontinuerlig og trækker design til fællesskab ned 

igennem hvert komponent, for at systemet kan tilpasses til et fællesskabs krav og ønsker) 
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Det er særlig relevant, at designe herefter, da platformen skal anvendes til fordel for at               

erstatte organisatoriske, analoge processer i en organisation, for dermed at opnå en lettere             

arbejdsgang gennem anvendelsen af automatik og digitalisering af trivielle arbejdsmetoder,          

samt optimering af informationssøgning og kommunikation. Her vil interaktion mellem          

organisationen og det digitale system, være i den primære fokus, da interaktionen har en stor               

indflydelse for produktets anvendelighed, da det skal være mere anvendeligt og funktionelt,            

end allerede eksisterende, analoge arbejdsmetoder i organisationen. (Ahmad, A. Whitworth,          

B.) 

Når der så tales om at sammenligne to systemer i en komparativ analyse, vil det foretages                

med udgangspunkt i en socio-teknisk analyse. Her vil der sammenlignes krav og mangler, og              

diskuteres hvilke fordele og ulemper, der er, for digitaliseringen af specifikke           

arbejdsmetoder, samt ændringer af kommunikationsredskaber og informationssøgning i        

klubberne, med udgangspunkt i BS72. 

I vores case sammenlignes DBU’s platform, samt deres Content Management System (CMS),            

som udlejes til danske fodboldklubber, med vores system-prototype. I denne analyse vil det             

fremgå, hvordan at danske fodboldklubber, særligt BS72, organiserede og kommunikerede,          

før DBU’s digitalisering, samt hvordan disse processorer er overført til DBU’s etablerede,            

digitale systemer. 

Dertil vil der yderligere analyseres på DBU’s eksisterende system og dette vil sammenlignes             

med prototypen. Her fokuseres på en socio-teknisk forbedring for de digitale arbejdsmetoder,            

med yderligere fokus på ’human-centered’ design i HCI, set i perspektiv til analoge             

arbejdsmetoder. Derudover, vil der i analysen, fremgå en estimeret, økonomisk          

sammenligningen mellem DBU’s system og prototypen, samt en ‘human-centered’         

sammenligning mellem DBU’s system og prototypen, gennem design-orienteret HCI. 
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Interview 

I projektet gør vi brug af forskellige værktøjer og metoder for at opnå viden om vores case. Et 

af metoderne til at opnå dem er interview. Afsnittet skrives ud fra bogen ”Kvalitative 

metoder” af Lene Tanggaard og Svend Brinkmann (2015). 

Interview bliver anvendt for at få indsigt og viden om menneskers livssituation, deres             

holdninger og oplevelser. Interview Forskningen kan være forskellig artet og der er ikke én              

bestemt måde at foretage et interview på. Den mest almindelige interviewform er            

ansigt-til-ansigt mellem to mennesker, men interviews kan også foregå i grupper, over e-mail,             

i chatrooms, via. spørgeskemaer og gennem telefonen. Der er desuden ingen tidskrav for et              

interview, derfor kan et interview vare i 5 minutter eller flere dage. Derudover er der heller                

ingen specifikke krav til, hvor mange interviews der skal foretages eller hvor mange personer              

forskeren vælger at interviewe. Det kommer meget an på de ressourcer der er tilgængelige.              

Dog siger Tanggaard og Brinkmann, at i de fleste studenterprojekter deltager der 3-5             

informanter, hvorimod individuelle forskningsprojekter oftest bygger på 10-20 informanter         

(Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 32). I teksten pointeres der, at interviewteknikken ikke             

skal ses som en neutral teknik, men en vekselvirkning mellem intervieweren og den der              

bliver interviewet (Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 30). Ligeledes argumenteres der også            

for, vigtigheden i forskerens rolle og hvor opmærksom forskeren skal være på sine             

spørgsmål. Belægget for begge argumenter er, at bestemte spørgsmål konstruerer bestemte           

svar. 

Der kan foretages forskellige former for interviews. Der er det ustrukturerede interview, hvor             

forskeren stiller få planlagte spørgsmål, det stramme strukturerede interview og det der er             

midt imellem, nemlig det semistrukturerede interview. Det semistruktureret interview er          

vores valgte interviewform. 
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Semistruktureret Interview & Interviewguide 

Vi har udført vores interview ud fra en semistruktureret interviewform. I denne form             

anbefales der at begynde med hvad-spørgsmål, før der skal bestemmes hvordan gruppen            

specifikt vil gå frem i projektet. Derfor skal det gøres klart, hvad der ønskes viden om før der                  

overvejes, hvordan man opnår den ønskede viden. I et semistruktureret interview er det, som              

navnet indikerer, midt imellem et stramt interview og et ustruktureret interview og der gøres              

brug af en interviewguide. Fordelen ved en interviewguide er, at forskeren kan have et              

bestemt tema med overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret, men der er ingen stramme             

krav til udførelsen af denne. Det giver mulighed for at stille spørgsmål efter, som ikke står i                 

et fastlagt forskningsspørgsmål. I en interviewguide skelnes der mellem interview- og           

forskningsspørgsmål. Årsagen til dette, er at et relevant forskningsspørgsmål sjældent er et            

godt interviewspørgsmål. Interviewspørgsmål skal være ligefremme og livsverden nære. De          

søger efter konkrete beskrivelser af fænomener eller processor. Desuden indebærer          

forskningsspørgsmål oftest forklaringer på bestemte fænomener, processer og sammenhænge         

(Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 40). 

Inden interviewet bliver foretaget, foreslår bogen af Tanggaard og Brinkmann, at der skal             

opstilles en form for overordnet præsentation af formålet med interviewet. Derfor skal            

forskeren oplyse disse ting: 

Introduktion: Hvad interviewet vil omhandle, og formålet med det. 

Anonymitet: Hvorvidt interviewerens navn bliver anonymiseret eller ej. I visse projekter er            

der personfølsomme dataer, og derfor skal personen anonymiseres. 

Optage interviewet: Oplyse den der bliver interviewet, om der bliver benyttet virkemidler til             

at optage interviewet, enten videooptagelse eller lydoptagelse. Dette giver mulighed for at            

kunne transskribere senere i projektet. 

Tid: Fortælle den der bliver interviewet, hvor lang tid der cirka regnes med interviewet, vil               

tage. Dog kan det nemt afvige, da et semistruktureret interview ikke er fastlagt og derfor               
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sværere at kunne regne med hvor mange ekstra spørgsmål der stilles eller bliver besvaret på.               

(Tanggaard & Brinkmann, 2015, s. 38). 

 

Semistruktureret interview med formanden for BS72 

Vi foretog et interview med formanden for fodboldklubben d. 11-3-2020 (Bilag 1, 2020). Vi              

tog udgangspunkt i vores semistrukturerede interview, hvor vi gjorde brug af vores            

interviewguide. Interviewet foregik i et af lokalerne i fodboldklubbens klubhus.          

Tematikkerne i interviewet var følgende: organisatoriske udfordringer, arbejdsfordelingen i         

klubben, teknologiske udfordringer og BS72 image udadtil.  

Formanden for klubben nævnte blandt andet, at klubben har nogle it-strategiske udfordringer            

i form, af at de gerne vil optimere deres hjemmeside, således at klubben bliver gjort mere                

synlig. Dernæst fortalte han, at klubben har stor ulighed på deres holdfordeling. De har en               

stor overvægt af spillere i veteran afdelingen, mens ungdomsafdelingen er knap så stor.             

Ydermere sagde formanden at de har kommunikative udfordringer, da klubben ikke har ét             

bestemt forum til at kommunikere. De har forsøgt sig med en Facebook gruppe, som ikke               

fungerede, og derudover gør de også brug af SMS-beskeder. 

Afslutningsvis pointerede formanden også klubbens organisatoriske problematikker, i form af          

arbejdsfordeling og ordentlig koordinering af tingene i klubben.  

 

Induktiv arbejdsproces 

Vi har som projektgruppe, arbejdet ud fra en induktiv arbejdsproces. Induktiv arbejdsproces            

er kendetegnet for kvalitativ forskning. Hovedpointen i en induktiv arbejdsproces er, at der             

observeres enkelttilfælde og ud fra disse laves generelle antagelser. I induktiv arbejdsproces,            

begynder undersøgelsen i den konkrete case. Og ud fra casen skabes der generelle mønstre.              

Modsat er der den deduktive arbejdsproces, hvor der tages udgangspunkt i teorier. I den              

deduktive arbejdsproces ønskes der at opstilles hypoteser og først derefter afprøve dem for             

enten at, af- eller bekræfte dem. (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 241-242). 
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Vi er gået induktivt til værks på følgende måde: Vi har observeret at vores case, BS72 har et                  

gennemgående organisatorisk kommunikativt problem, da størstedelen af deres interne         

kommunikation foregår over forskellige kanaler, heriblandt SMS, Facebook og         

ansigt-til-ansigt. For eksempel har klubben arbejdsrelaterede udfordringer, i form af mangler           

på guidelines til at udføre arbejdet ordentligt. Dvs. hvis en opsagt medarbejde har haft pligter               

på et område, kan det være svært for en ny medarbejder, at kaste sig over ansvaret uden en                  

guideline. 

Denne problemstilling ser vi dog ikke som et enkelttilfælde, men et gennemgående problem,             

som små sportsforeninger eller klubber oplever. Således har klubben BS72 fungeret som et             

udgangspunkt for at arbejde med projektet induktivt. De observationer vi har indsamlet, har             

medført vores generelle antagelser. Vi har foretaget os en forundersøgelse for klubben som             

case, der således har sat rammen for dannelsen af vores innovative platform. Platformen skal              

fungere som en platform for alle sportsforeninger. 

 

Redegørelse om BS72 
Vi har i dette semester projekt taget udgangspunkt i casen BS72. Dette afsnit vil fungere, som 

et redegørende afsnit om fodboldklubben BS72 og baggrundshistorie for stiftelsen af 

klubben. Redegørelsen giver mulighed for, at læseren kan få et indtryk af, hvilken form for 

fodboldklub der tages udgangspunkt i, i dette projekt. BS72 har et bestemt karaktertræk, som 

skiller sig ud fra de to andre fodboldklubber, der er i byen henholdsvis klubberne HIC og 

AIF. Fodboldklubben BS72’s karaktertræk er det sociale og sammenholdet i klubben, hvilket 

ses meget tydeligt på deres hjemmeside.  

Boldklubben Syd af 1972, også bedre kendt som BS72, blev stiftet i året 1972 af daværende                

beboere i det sydlige Albertslund. Stifterne havde alle fælles interesse for fodbold og             

sammenhold. Klubben er drevet af frivillige ledere, der ønsker at fremme idrætten og             
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aktivitet i deres hjemby og I år 2012 havde klubben deres 40-års jubilæum, med over 300                

tilmeldte fodboldentusiaster (BS72, 2020)  

Klubbens bestyrelse består af en formand, kasser, to koordinatorer og suppleant. Derudover 

er der tre årgangsledere, som står for klubbens ungdomsafdeling, senior afdeling og motionist 

ansvarlige.  

I BS72 er der et ungdomshold, med 4 igangværende hold, der inkluderer et u6 hold, som er et 

lege hold. Dernæst har klubben 3 aktive senior holde. Derudover har de 5 forskellige 

veteranhold, samt 2 kvindehold. 

Klubben har en åbent tilmeldingsprocedure. Ønsker en at spille for et hold, kan 

vedkommende kontakte en træner eller møde op til træning. Det indgår i deres regler, at der 

er mulighed for at prøvetræne for holdet i 2 uger. Selve indmeldelsen kan foretages online på 

deres hjemmeside. Derudover bliver der opkrævet et kontingent via. onlinebetaling hos DBU 

(Dansk Boldspils Union), hvor der er et krav om at en spiller tilmelder sig en 

abonnementsordning med deres betalingskort. DBU trækker derefter kontingentbetaling 

automatisk efter en spiller har tilmeldt sig. Det vil altså sige, at der er to tilmeldings-trin for at 

tilmelde sig i fodboldklubben. 

De fem ting, som definerer klubben ud fra deres hjemmeside, er frivillighedsprincippet, 

lighed, inklusion, fællesskab og socialt samvær. Og netop det sociale er det der tydeligst 

fremhæves på deres hjemmeside. For eksempel har de, hver anden lørdage, et socialt 

arrangement for klubben der kaldes ”Super-Lørdage”, hvor der er sociale aktiviteter såsom 

hoppeborg, mulighed for udendørs-bar og grill. Derudover er stillingen, som træner frivilligt, 

dog lover klubben belønninger såsom træningspakke og klubfester, hvilket igen forstærker 

deres sociale image. 

Bemærkelsesværdigt har klubben et samarbejde med organisationen DIF Get2Sport. Denne 

organisation har til formål at styrke og hjælpe frivillige sportsforeninger, der har brug for en 

ekstra hjælpende hånd. Organisationen hjælper med at lette de udfordringer, som frivillige 

sportsforeningers medarbejder oplever. Det kan være situationer, hvor at der mangler en bus 

til at køre spillerne til et cup. Her tager Get2Sport sagen i hånden og sørger for dette sker. 
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Organisationens koordinator er ansat i Albertslunds kommune i Kultur og fritidsforvaltning. 

Koordinatoren hjælper også klubben bs72 med diverse ad hoc-opgaver. 

 

Redegørelse DBU 
Dette afsnit er hovedsageligt bygget på www.dbu.dk, lokaliseret senest d. 28/5. 

Dansk-boldspil union (DBU) er en af de organisationer der er fremme i fodboldverdenen og              

som er essentielle for danske fodboldklubber. DBU er med til blandt andet at give              

klublicenser, spilletilladelser samt at sørge for ordentlige forhold for spillere, dommere og            

klubber. Eksempelvis er der indenfor Fodboldloven §1 banen, hvor der er nogle helt klare              

retningslinjer for hvor stor en fodboldbane skal være, afmærkningerne heraf etc. Disse love er              

DBU med til at lave samt sørge for bliver overholdt (DBU’s love, §1).  

DBU er også med til at koordinere de forskellige ligaer, både på det professionelle fodbold               

plan, men også for den helt almindelige spiller. 

DBU’s mission er at fremme og udvikle dansk fodbold. Dette mener DBU kan ske, ved               

blandt andet at gøre en forskel for det danske samfund. Ifølge DBU er der fire tiltag som de                  

som organisation har fokus på for at gøre en forskel for det danske samfund. Disse tiltag er at                  

øge trivsel og respekt, at tage ansvar for danskernes motion og sundhed, at gøre en forskel for                 

fællesskabet samt at bidrage til styrket integration. Derudover er deres vision at udvikle dansk              

fodbold, som de mener de gør ved at skabe nye talenter, som betyder noget for internationalt                

fodbold. Deres vision er ydermere at alt dette skal ske i sammenhæng med klubberne,              

spillerne og de frivillige.  

Alt i alt er DBU det øverste led i dansk fodbold. Derfor undrers der heller ikke, at DBU også                   

udvikler systemer og apps til både fodboldspillere og fodboldklubber. 

 

Kluboffice 
Et at de IT-systemer DBU har udviklet er Kluboffice. Kluboffice hjælper med det             

administrative arbejde i en fodboldklub, eksempelvis opkrævning af kontingent, udfyldning          

af holdkort til fodboldkampe, og oprette medlemmer/trænere og spillercertifikater til          
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medlemmerne. Derudover kan der også i systemet tildeles forskellige brugeradgang til de            

forskellige elementer i systemer, så der er forskel på hvilke ting en træner, en spiller eller et                 

bestyrelsesmedlem kan se.  

Det står fodboldklubberne til frit rådighed at bruge KlubOffice, da der bliver betalt et              

obligatorisk årligt IT-bidrag af alle fodboldklubber. Derudover tilbyder DBU også kurser i            

hvordan systemet kan bruges, så alle klubber har mulighed for at lære at bruge KlubOffice.  

Heri kan man også godt planlægge aktiviteter og opgaver, samt dele dokumenter.  

Dette system er altså en hjælp for nogle af de praktiske administrative arbejdsopgaver, som              

DBU forventer fodboldklubberne skal have styr. Hvis de funktionaliteter systemet har, sættes            

i sammenhæng med de krav DBU stiller til klubberne, vil der nemlig kunnes ses at disse                

falder i samspil.  

 

 

 

KlubCMS 

Derudover har DBU systemet KlubCMS. Dette er DBU’s tilbud og forslag til hjemmeside             

opsætning for fodboldklubber. Der er 450 ud af 1650 danske fodboldklubber der gør brug af               

KlubCMS. Det smarte ved KlubCMS er, at hjemmesiden opdateres automatisk i forhold til             

DBU’s systemer. Dette kunne eksempelvis være stillinger, resultater og holdbilleder.  

Klubberne har selv mulighed for at vælge layoutet til deres klubs hjemmeside, men skal selv               

stå for at opsætte det endelige design for hjemmesiden. Dette tilbyder DBU kurser i mod               

betaling. Hjemmesiden kan tilpasses på fire områder; tema, header, menuer og footer, altså et              

relativt simpelt design (DBU, KlubCMS - Layout og design - Hvordan skal det se ud).               

Hjemmeside designeren kan bruge forskellige “moduler”, der henter data fra DBU’s           

systemer. KlubCMS deler disse moduler op i generelle moduler og holdside moduler. Denne             

forskel vises på hjemmesiden, således, at data der vedrører et bestemt hold, vises på deres               

side/menu, mens data der er generelle og som kan vedrøre flere end bare et bestemt hold. Et                 

eksempel på et generelt modul kunne være et “livescore” modul. Dette modul viser live              

aktiviteten til en, flere eller     

den fodboldkamp med   

senest aktivitet. Modulet   

henter data om   
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fodboldkampen fra deres egen app “Fodbold app'en”, som bliver opdateret af tilskuer, trænere             

eller andre tilstedeværende til selve kampen (DBU, klubCMS - live-score). Et eksempel på et              

“holdside modul” kunne være “Holdstatistik”. 

Her ses de navne på spillerne på holdet, samt de forskellige fodboldspilleres spillet kampe,              

antal mål, antal røde/gule kort, men også den generelle statistik for hele holdet. Denne data               

opdateres automatisk, efter den data der bliver indtastet i “fodbold app'en” af selve spilleren,              

men også udfra den data der bliver opgivet i forhold til “live-score”-modulet. (DBU,             

KlubCMS - Holdstatistik - generelt). Disse moduler er nogle eksempler på hvad der kan              

indsættes på hjemmesiden, og som er kan ses af alle der besøger hjemmesiden.  

 

KampKlar 

Kampklar er et system der tilgår “Fodbold App'en” samt via web inde på mitdbu.dk Dette er                

et værktøj til klub, spillere, trænere og forældre, og som er med til at styre kommunikationen                

mellem disse parter.  
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For spillere kan man heri se og tilmelde dig sine fodboldaktiviteter, blandt andet             

fodboldkampe, træninger og andre opgaver via fodboldappen. Derudover kan man se           

kontaktoplysninger og holdstatistik. Man modtager også notifikationer hvis man bliver          

udtaget til kamp.  

Forældre kan det samme som spillerne, mens forskellen er at forældre kan se aktiviteterne for               

sit barn og tage beslutningen på deres vegne.  

Trænere kan oprette og tilmelde spillere til hold. Det er også dem som opretter alle               

aktiviteterne derinde. Derudover kan trænere kommunikere og skrive med både spillere og            

forældre via kampklar. Der er også heri trænere laver holdkort og holdopstillinger til             

fodboldkampe.  

Der er muligt for alle parter, at lave et opslag på opslagstavlen, og alle har en profil, hvor                  

kontaktoplysningerne til vedkommende kan findes. 

Kampklar er gratis for alle at bruge, og man kan oprette sin profil inde på mitdbu.dk 

 

Analyse 
Hvilke organisatoriske udfordringer ligger der ved en it-implementering? 

BS72 er en fodboldklub i Albertslund, hvor der foregår en masse aktiviteter. Igennem 

interviews med formanden fik vi en forståelse af, at mange af de ansatte enten var frivillige, 

forældre eller ildsjæle. Ovenstående nævnte han også betød, at der ofte kom mange nye 

ansigter, da forældre ofte stoppede, når deres børn gjorde og at ildsjæle ofte brændte ret 

hurtigt ud. I klubben nævnte formanden, at der var mange forskellige roller, nogle af dem han 

nævnte var roller som: trænere, rengøringspersonale, spillere, ledelse, frivillig støtte til 

arrangementer, koordinatorer og sponsorer. 

  

Disse klub roller kan også ses i lyset af Mintzbergs fem elementer - the operating core,                

strategic apex, middle line, technostructure og support staff, der er med til at beskrive den               

overordnede struktur af klubben. I forhold til BS72 vil trænere være defineret som værende              

the operating core, da det er dem, der i praksis udfører træninger. Hertil forstås strategic apex                
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som værende ledelsen og bestyrelsen, da det er dem, der i høj grad bekymrer sig om                

strukturen i organisationen samt at processerne forløber som de skal. Middle line beskæftiger             

sig med ansatte, der ofte kun bekymrer sig for organisationen kortsigtet og ikke nødvendigvis              

er interesseret i organisationens udvikling de næste mange år. Da formanden beskrev            

organisationen som værende et sted, hvor der ofte kom og gik folk, er der mange ansatte der                 

ville passe under denne gruppe. Derfor ville trænere både passe under the operation core men               

samtidig også middle line ud fra Mintzbergs beskrivelse. Ydermere ville andre frivillige der             

deltager i for eksempel sociale arrangementer en gang imellem også tilhøre denne gruppe.             

Under kategorien technostructure har vi placeret DBU, da BS72 indgår i et større fællesskab              

med alle andre danske fodboldklubber, og det er her DBU, der sætter retningslinjerne og              

tjekker hvorvidt alle boldklubber i fællesskabet lever op til reglerne, som de sætter. I support               

staff finder vi blandt andet helt basale ting som rengøringshjælp og dem der ordner banerne.               

Derudover tilhører sponsorer også denne kategori, da de er med til at støtte organisationen              

med penge, tøj, redskaber osv., hvilket gør det muligt for klubben at holde deres              

arrangementer. 

  

Ved en IT-implementering er der mange forskellige komplikationer og risici, og grundet            

corona må man blot sige, at disse er blevet flere. Principperne som bogen professionel              

IT-forundersøgelse hævder skulle være med til at øge chancen for et succesfuldt samarbejde             

med en virksomhed/organisation har ikke været muligt. Den samlede vision, som bogen            

beskriver er helt central for en forundersøgelse, har været sløret og usikker, da             

arbejdspraksisser har været fuldstændig aflyst i fodboldklubben. Covid-19 har nemlig          

betydet, at det ikke har været muligt at vurdere de ansattes IT-kvalifikationer og den              

organisatoriske udvikling, og vi har slet ikke haft mulighed for at høre deres attitude til den                

samlede vision. IT-teknikkerne og metoderne vi skulle have anvendt i samarbejde med            

organisationen for bl.a. at leve op til de principper, som vi valgte at tage udgangspunkt i, har                 

desværre heller ikke været mulige. Dette har også betydet, at vores arbejde hen mod en mulig                

implementering ikke har været særlig teori-korrekt. 

  

Nogle af de risici der ville opstå kan derfor bl.a. ses ud fra princippet om at arbejdspraksis                 

skal opleves. Dette princip hævder nemlig at arbejdssituationer er så unikke, at man ikke blot               

kan få gengivet situationen men det kræver at observere situationerne for at forstå dem              
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fuldstændig. Da vi ikke har haft mulighed for at opfylde dette princip og anvende teknikker,               

der kunne understøtte princippet, kunne man forestille sig, at arbejdssituationerne ville vise            

sig, at være anderledes end, hvordan vi har fået fortalt dem. Dette kunne have haft stor                

betydning for den samlede vision og prototype, da vi her kunne have fundet helt nye               

indsigter/processer, der skulle være med i designet. 

  

En anden organisatorisk udfordring, der kunne opstå kan ses ud fra princippet om reel              

brugerdeltagelse. I bogen professionel IT-forundersøgelse lægges der stor vægt på, at           

fremhæve at brugerdeltagelse og reel brugerdeltagelse ikke er det samme. Desværre er vores             

arbejde nok gået hen og blevet præget mere af brugerdeltagelse end reel brugerdeltagelse,             

hvilket har haft en negativ betydning. Dette kan have den konsekvens, at der er større chance                

for at vores samlede vision, som også har været ret sløret, ikke stemmer overens med dere                

egentlige behov (Bødker et al (2008): 76-77). I et psykologisk perspektiv, kunne det også              

have haft den betydning, at brugerne ville have større chance for at have en positiv attitude til                 

den samlede vision , hvis de var blevet inddraget – uanset designet af prototypen. 

  

Overordnet knytter det sig alt sammen til princippet. Man må sige det er svært at konkludere                

hvorvidt brugerne er indforstået med ændringerne i fodboldklubben samtidig med at           

forståelsen af deres behov er meget sløret og tvivlsomt. Dette ender alt sammen ud i en                

samlet vision, hvor der er stor uvished om, hvorvidt ændringerne ville blive en succes eller ej. 

Forundersøgelse  

Faserne 

I dette afsnit ønsker vi, på baggrund af det redegørende afsnit om it-forundersøgelse at              

besvare, hvilke forskellige faser af en it-forundersøgelse vi har gjort brug af og hvordan den               

lever op til kravet om en forundersøgelse. Dette vil vi gøre ved at analysere de forskellige                

faser og principper i sammenhæng med vores projekt, dets udfald og hvordan Covid-19 har              

påvirket vores proces. 

Først i analysen gennemgår vi, hvordan vi har anvendt de forskellige faser. Dog vil afsnittet               

omhandlende referencelinjeplanlægningen, fungere som en kort gennemgang af de         
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forskellige faser og hvordan projektet har udviklet sig derefter. Senere vil de andre faser blive               

uddybet og analysere mere konkret. 

 

Forberedelsesfasen & referencelinjeplanlægning 

I begyndelsen af forberedelsesfasen, anvendte vi to teknikker ved opstart af projektet.            

Henholdsvis referencelinjeplanlægning og diagnostisk kort. 

Referencelinjen gav os et overskueligt overblik over projektets forløb, og derudover gav den             

også god mulighed for at revidere projektet, når der skete pludselige opstået ændringer,             

såsom corona. Nedenfor vises vores første referencelinjeplanlægning:  

Forberedelsesfasen Fokuseringsfasen Fordybelsesfasen Fornyelsesfasen 

- Valg af projekt 

- Kontakt til 

virksomhed 

- Hvor er fokus 

- Interview med 

klubben 

- Diagnostisk Kort 

- Identificer 

problemer i 

samarbejde med 

virksomhed 

- Workshop med 

medarbejder 

- Prototype 

Implementeringsplan 

- Workshop 

- Interview 

  

Vi begyndte med at vælge, hvilken virksomhedstype projektet skulle tage afsæt i. Som             

tidligere nævnt havde vi alle fælles interesse for sport, og derfor faldt det os naturligt at                

kontakte en sportsklub, hvilket resulterede sig i klubben BS72. I fokuseringsfasen havde vi             

planlagt et interview med formanden. I det første møde interviewede vi om klubbens             

organisatoriske- og it-strategier, for at kunne identificere og afklare de problematikker, som            

klubben står med. Dette ledte os videre til at lave vores diagnostisk kort, som så således ud: 
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Problem(er) Årsag Konsekvens Idéer Til Løsning 

Ingen konkret 

rollefordeling ift. 

Arbejdsopgaver 

  

Spredte 

kommunikative 

platforme 

Klubben er drevet 

af mange frivillige 

og derfor er der 

ingen krav ift. 

Udførelse af div. 

Arbejdsopgaver 

  

De har både en 

Facebook gruppe 

og en hjemmeside, 

som de bruger til at 

kommunikere 

Ufærdige opgaver i 

klubben. 

Uorganiserede 

arbejdsopgaver 

Ny og revideret 

hjemmeside 

Et login system 

/Interaktivt 

system 

  

  

Det første diagnostisk kort var meget overordnet, men det dækkede stort set de største              

problemstillinger, som klubben havde. Samt, hvilke løsninger vi kunne forestille os der kunne             

hjælpe dertil. Ud fra vores diagnostisk kort, var den bedste løsning en forbedret hjemmeside,              

hvor medarbejderne kunne benytte sig af et login system. Dog havde vi i det første               

diagnostisk kort ikke påbegyndt vores prototype, og hvilket er grundlaget for en ikke så              

fyldestgørende diagnostisk kort. 

To uger efter vores første møde med formanden for BS72, ændrede vi drastisk vores              

referencelinje planlægning, specielt i henholdsvis fordybelsesfasen og fornyelsesfasen: 

  

Forberedelsesfasen Fokuseringsfasen Fordybelsesfasen Fornyelsesfasen 
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- Valg af projekt 

- Kontakt til 

virksomhed 

- Hvor er fokus 

- Interview med 

formand 

- Diagnostisk 

- Telefon + mail 

samtale med 

formand 

- Observere 

hjemmeside 

- Teori frem for 

praksis 

- Prototype ud fra 

teori 

- Spørgeskema om 

feedback på 

prototype til 

formand 

  

Corona brød ud og der var ikke længere mulighed at afholde fysiske møder med klubbens               

medarbejdere. Derudover kunne vi heller ikke observere klubbens arbejdsprocesser og samt           

ikke afholde workshops. Vi måtte revidere vores referencelinje, og havde i stedet for, en              

mailkorrespondance med formanden. Derudover endte vi med at arbejde teoretiske frem for            

praksis i projektet. Én af planerne var at vi ville vi møde op til en træning og se, hvordan                   

træneren arbejdsgang forløb sig og dertil hvilke udfordringer der kunne observeres. Dette            

ville haft klargjort, hvad i fornyelsesfasen der skulle sættes fokus på. Vi forsøgte dog at lave                

en første iteration på vores prototype, ud fra nedslagspunkter fra vores interview. 

Derfor kan det konkluderes, at vi har haft meget nyttig af at anvende vores referencelinje               

planlægning, da det overskueliggør, hvilken problemstilling vi kunne arbejde med i hver fase.             

Corona krisen, gjorde at vi tog andre metoder til brug end, hvad vi først havde planlagt i                 

faserne. 

Fokuseringsfasen 

I fokuseringsfasen er formålet at sammenligne virksomhedens forretnings- og it-strategi, med           

forundersøgelses mål. Som beskrevet i metodefeltet, giver fasen muligheden for at påpege og             

afgrænse de arbejdsområder i virksomheden, hvor der er behov for it-støtte. 

Formanden havde i et interview fortalt, hvilke problemstillinger klubben stod med: 
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”Der har tidligere været mere struktur, og enkelte der tog sig af flere opgaver. Men 

det er svært at finde personer, der kan og har mulighed for at tage så mange opgaver 

på sig. Nu prøver vi at dele opgaverne op i kasser. Når vi skal bestille tøj, er det en 

lidt besværlig proces at koordinere, lave aftaler med sponsorer, finde ud af hvor meget 

tøj der skal bestilles.” (Bilag 1). 

Disse er nogle af de problemstillinger, som formanden oplyste under mødet. Her udtrykker             

han specifikt en af klubbens store udfordringer, nemlig koordineringen. Når klubben tidligere            

kun har haft én medarbejder, som har stået for ét område, har det givet udfordringer i det                 

senere løb. Det er tegn på, et af de svagheder der er ved en frivillig organisation, hvor der er                   

færre medarbejdere til at udføre et arbejde. Når den ene medarbejder, der har ekspertise på et                

område stopper, skal klubben koordinering begynde på ny. 

I citatet pointerer formanden også, at det kan være svært at finde ud af hvor meget tøj der skal                   

bestilles. Det tyder også på deres økonomiske begrænsninger, da forkert optælling af            

spillertøj kan have to udfald: 

Det ene udfald er, at de har for lidt spillertøj og der står spillere tilbage, som mangler deres                  

spillertøj til kampe.  

Det andet udfald er, at de har bestilt for meget. Det kan give et underskud i det lange forløb,                   

og pengene kunne haft været brugt i andre dele af klubben. Problemstillingen med tøjet er               

svært at imødekomme, da klubbens aftaler er bindende i længere tid: 

 ”Vi kigger på, hvad behovet er, og så laver vi en aftale der kører over 3 år. Vores U14 hold 

er lukket ned her i vintersæsonen(...)” (Bilag 1). 

Klubbens aktive ungdomshold, er meget svingende og derfor kan det være svært at kunne              

præcisere hvor meget der er tøj der er behov for. Denne problemstilling forstærkes også af, at                

klubbens aftaler er bindende i 3 år, og derfor giver det ikke klubben god mulighed for at                 

bestille nyt når der er behov for det. 
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Konkluderende har vi i denne fase anvendt vores interview, til at kunne identificere hvor i               

klubben der er behov for it-støtte. Vi har derfor nedskrevet punkterne til vores prototype.              

Dette vil blive uddybet senere i analysen af fornyelsesfasen – visionsudvikling. 

Fordybelsesfasen 

Hovedformålet med fokuseringsfasen er, som nævnt at opnå større viden om den pågældende             

virksomhed. Derfor anbefales der i fasen at opleve arbejdspraksissen, hvor den udspiller sig.             

Som tidligere nævnt lægger denne fase op til anvendelsen af metoden, observation. Vi             

ønskede at observere arbejdsgangen og hvordan den forløb. Derudover ville vi kunne            

identificere, hvilke udfordringer en træner eller leder oplevede i løbet af en dag. Således vil               

det også hjælpe os til at have en bedre og udførlig visionsudvikling. 

På grund af Corona har vi ikke haft mulighed for at benytte denne fase til fulde, og i stedet                   

for at udføre fasen i praksis, har vi måtte gå teoretiske til værks. Vi har for eksempel kun                  

observeret klubbens hjemmeside, men det har ikke givet os samme resultat, som hvis vi              

havde observeret klubben i den virkelige verden. De dataene, som er blevet indsamlet er              

f.eks., klubbens arbejdsopgaver og nogle af afdelings ydelser. Dette er noget vi har redegjort              

for i afsnittet ”Redegørelse af BS72”.  

Overordnet set er denne fase, den mest svage i vores forundersøgelsesfase og ikke den mest               

anvendelige, grundet vores mangel af mulighed for observation eller interview med           

medarbejderne. Vi har i stedet fastlagt fokuspunktet for projektet ud fra vores interview med              

formanden, som er et af kravene for denne fase. 

Fornyelsesfasen 

I dette projekts fornyelsesfase, har vi skabt visioner for den samlede forandring. Formålet i              

denne fase er at indfri de mål som virksomheden står med. Disse mål er blevet udtryk af                 

formanden: 

”Vi har en hjemmeside. Vi har facebookgrupper – men det har været et problem, fordi 

folk skriver dumme ting til hinanden derinde. Det er jo ikke klubbens ansvar. Vi har 

brug for at få noget liv på hjemmesiden, vi lægger referater og aktiviteter op på 

side 43 af 59 



hjemmesiden, det er der kommunen og forældre kigger med. Vi kan ikke bare have 

trænerlisten liggende på Facebook eller lignende, grundet GDPR.” (Bilag 1).  

Som citatet indikerer, har klubben ikke et samlet sted, hvori kommunikationen eller vigtige             

dokumenter indgår (Eksempelvis trænerlisten). Denne mangel for platform har været det           

problem, vi har ønsket at kunne hjælpe med at indfri. 

Formanden gav udtryk for, at klubben gerne ville have en nyere og optimeret version af deres                

hjemmeside, fordi der mangler liv derinde. Citatet viser også, at klubben har behov for at               

have deres hjemmeside, som deres eneste platform, for både spillerne og trænerne. Således             

undgår de udfordringer, såsom GDPR. Det ovenstående citat gav belæg for, at            

projektgruppen skulle lave en kommunikativ platform, hvor der er mulighed for at            

kommunikere og se arbejdsopgaver i samlet sted. Fornyelsesfasen har udviklet sig til vores             

prototype, som vil blive beskrevet mere uddybende i projektets ”designrationale”. 

Dog er der dele af fornyelsesfasen, som vi ikke har udført. Et af dem er et at give et muligt                    

bud på, hvad omkostningerne ville være, ved implementeringen af vores prototype. Dernæst            

har vi ikke haft mulighed for at interviewe medarbejderne i klubben, dette er klart en ulempe                

da formålet for login-systemer på hjemmesiden, skal anvendes af medarbejderne. Dette leder            

naturligvis også op til, at vi heller ikke har nogen viden om uddannelsesbehovet for              

medarbejderne. Vi kender ikke til medarbejdernes, teknologiske styrker eller svagheder. Vi           

har dog anvendt fornyelsesfasen på andre områder. Først og fremmest har vi lavet en visuel               

prototype, fremfor en papirbaseret prototype, som fornyelsesfasen også foreslår. Dernæst er           

den største styrke, der kan ses i vores projekt, vores anvendelse af vores interview med               

formanden. Som tidligere nævnt, påpeger formanden klubbens ønsker til deres hjemmeside.           

Ved at vi har lavet en prototype, har det fungeret som vores måde at indfri nogle af klubbens                  

it-strategiske mål på. 

Principperne 

Lige så relevant for forundersøgelsen, er de fire vigtige principper i MUST-metoden. De             

bidrager til at vi i rapporten kan belyse, hvor fyldestgørende vores forundersøgelse har været. 
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Det første princip, er princippet om en samlet vision. Her er der fokus på selve visionen for                 

projektet, og at it-forandringerne skal blive en succes for virksomheden. Vi har, med             

udgangspunkt i et interview med formanden for BS72, haft fokus på klubbens interne             

kommunikation og opgavefordeling blandt medarbejderne. 

Det er også herudfra, at vi har skabt visionen om, at oprette en lager-beholdnings funktion, til                

at holde styr på alt deres inventar, samt hjælpe deres interne kommunikation på vej. 

“[...] Der har tidligere været mere struktur, og enkelte der tog sig af flere opgaver. Men det 

er svært at finde personer, der kan og har mulighed for at tage så mange opgaver på sig. Nu 

prøver vi at dele opgaverne op i kasser. Når vi skal bestille tøj, er det en lidt besværlig proces 

at koordinere, lave aftaler med sponsorer, finde ud af hvor meget tøj der skal bestilles.” 

(bilag 1, 2020). 

I citatet ovenfor, forklarer formanden, at det netop kan være svært at finde ud af hvem der                 

skal gøre hvad i forhold til forskellige opgaver. Vi har derfor, på baggrund af interviewet med                

formanden, prøvet at skabe indsigt i hvordan deres arbejdsprocesser kan optimeres i et lettere              

og mere brugervenligt system. Vi har derfor også haft fokus på at informere og involvere de                

ansatte mest muligt, da det i dette princip også bliver påpeget, at det er vigtigt, at have alle                  

elementer af virksomheden med i forandringsprocessen, for at få mest mulig succes med             

projektet. Vi har derfor udarbejdet en prototype, med en login-funktion, så man kan logge på               

som både medarbejdere, spiller og forældre. Som medarbejder kan man se flere            

administrative opgaver og derudover give adgang til lagerbeholdningen. 

  

Det andet princip er Princippet om reel brugerinddragelse. Vi har som sagt benyttet os af et                

enkelt interview med formanden for BS72, og har grundet omstændighederne ikke haft            

mulighed for andet. Dette princip har dog dannet et grundlag for vores videre proces, da vi –                 

selvom et enkelt interview ikke er meget – stadig har opnået at indsamle en masse viden om                 

organisationen, deres overordnede mål og alle klubbens værdier. 

Dette princip ligger op til en læringsproces mellem den it-kyndige og organisationen, hvilket             

blandt andet betyder at, det er vigtig for begge disse parter, at forstå hinanden og arbejde                

sammen om projektet, så det bliver sådan som organisationen gerne vil have det. Prototypen              

bære ikke præg af fysisk tilstedeværelse og af-prøvelser, men derimod skriftlig           
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kommunikation og spørgeskemaundersøgelse (Bilag 3, 2020) mellem gruppen og formanden.          

Dette gælder, i teorien, ikke som reel brugerinddragelse, da formandens position i            

organisationen ikke nødvendigvis giver ham al den information, om den daglige praksis, som             

der er brug for, for at udarbejde et succesfuldt system. 

 

Det tredje princip, er princippet om at arbejdspraksis skal opleves. Det har fra start af, været                

vores intention at observere klubbens forskellige arbejdspraksis, da det kan have stor            

betydning for udfaldet af det endelige system. Princippet påpeger, vigtigheden ved at opleve             

arbejdspraksis frem for, at få det fortalt i et interview. Det kan have konsekvenser i form af,                 

at sagt og gjort, ikke altid er det samme. For eksempel siger bestyrelsesformanden, at det er                

godt for klubben, at de benytter DBU’s systemer: 

 

“Ja. Men det gode ved os som klub, er at vi kan benytte det der hedder klub-office, som er det 

DBU kører med.” (Bilag 1, 2020) 

 

Det er dog ikke sikkert, at formanden selv benytter systemet, og dermed faktisk ikke ved om                

systemet fungerer optimalt. Det er også med afsæt i dette princip, at det havde været et godt                 

udgangspunkt at afholde en workshop. Ved at give flere deltagere fra klubben indsigt i vores               

visioner, kunne vi have fået nye forestillinger og tanker om projektets og prototypens             

udvikling og fået dybere indsigt i deres måde at gøre tingene på. 

  

Det fjerde princip er princippet om forankring, som bestræber sig på, at alle de aktører, som                

forundersøgelsen omhandler, får det bedste udbytte ud af det nye system. Det har grundet              

omstændighederne ikke været en direkte mulighed, at involvere alle brugerne af systemet, og             

det har dermed heller ikke været muligt at få feedback fra dem. Bestyrelsesformanden har              

dog kommenteret på prototypen: 

“Tænker det bliver en succes - kræver dog, at vi definerer hvem der skal chatte med 

medlemmerne. Måske kunne en FAQ også hjælpe lidt på dem der spørger om de samme ting 

hele tiden.” (Bilag 3, 2020) 

Han mener godt, at prototypen kan blive en succes blandt medlemmerne og de ansatte. Og               

kommer med andre relevante forslag til at få det optimale udbytte. 
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Entity Relationship (ER) diagram 

Alle tabeller i databasen har kolonner for created_at, updated_at og deleted_at, af datatypen             

’timestamp’. Disse felter bruges til at organisere indhold efter tid og registrere ændringer på              

platformen, og til at se hvornår indholdet i systemet ændres. 

Til hver genstand er der knyttet et id, og disse genstande udlånes automatisk ved kampstart               

og returneres manuelt, via en mobil-applikation.  

Udgangspunkt for vores domænemodel, er en enkelt bruger er tilknyttet flere elementer.            

Indgangstabellen for SQL-databasen, er dermed bruger-tabellen, hvor mange genstande i          

lager-applikationen kan tilhøre en enkelt bruger. 

Genstande er tilknyttet en sælger. Denne sælger kan tilhøre mange genstande. Det vil sige, at               

én sælger have flere genstande tilknyttet. Ligeledes er der tilknyttet en specifikation, der kan              

tilhøre flere genstande. Hver bruger har en rolle tilknyttet, som definerer rettigheder til             

systemet og synlige funktioner i brugergrænsefladen. Dette kan gøres som set ovenfor, men             

denne metode er ikke sikker og den er unødvendig, da man i stedet anvender              

Data-Control-Language (DCL) SQL-kommandoer, for at disse sikkert kan implementeres i          

databasen. Her implementeres både databasens roller, rettigheder og privilegier for hver           

enkelt bruger. 

Hver klasse i tabellen skrives i ental, da klassen er i ental, før det bliver talt op i kolonnerne.                   

Hver primærnøgle er tilkoblet et unikt id, i pseudo-datatypen, SERIAL, som er en datatype,              

der kun kan bruges bestemte steder og automatisk inkrementere (Gentagne gange udvides            

med en enhed), og dermed tilknyttes et unikt, numerisk id, for hver tabel. Denne type af data                 

gør at indekseringen af dataene bliver simplificeret, og vil kunne aflæses hurtigere, samt for              

årsager af simplicitet for udviklere og et effektivt overblik over dataene. Det gør dog også at                

databasen bliver langsommere at skrive til, da alle nye data skal tilknyttes et unikt ID, ud                

gennem databasens tabeller. 
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ER-diagram 

 

Se: Bilag 4, for fuld-læselig udgave 
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Swimlane diagram 

 

Swimlane modellen viser systemet for “lån” af genstand i lageret. Der ses de tre partitions;               

selve systemet, koordinatoren og træneren. De har alle nogle forskellige aktiviteter i forhold             

til om genstanden der skal lånes er på lager.  

Der startes med at træneren skal låne en genstand via lager-systemet. Her tjekker systemet              

om genstanden er på lager, hvis genstanden er på lager vil det være muligt for træneren at                 

låne genstanden. Derefter vil systemet opdateres alt efter hvor mange antal genstande            

træneren låner, og det nye antal af genstande vil blive opdateret i systemet. Sådan kan               

processen gentages. Hvis genstanden ikke er på lager, vil koordinatoren modtage besked om             

dette og manuelt tjekke lånerstatus på genstanden. Her vil koordinaten se hvem der tidligere              

har lånt en genstand og evt. glemt at aflevere det tilbage eller se om det er nødvendigt at                  
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bestille flere varer. Derefter kan koordinatoren vælge at bestille flere varer, eller informere             

den gamle låner om at aflevere genstandene tilbage. Her vil lånet for træneren ikke blive               

fuldført. 

Ved at systemet fungerer på denne måde, kan der ses hvilke personer der låner ting fra                

lageret, og som eksempelvis er dårlige til at aflevere tingene tilbage. Derudover er det muligt               

at have et overblik over de forskellige genstande i lagerbeholdningen, så man ikke står i en                

situation hvor der er mangel på mange ting.  

Swimlane modellen viser hvordan lager-systemet passer med de forskellige partitions, som er            

vigtige for at systemet i praksis fungerer, men også for at systemet opdateres alt efter hvem                

der gør hvad. 

 

Mental model (system) 

Mental modellen viser trin for trin aktivitets processen for en bestemt arbejdsopgave. Der             

bliver taget udgangspunkt i hvordan en træner skal bruge fodboldtøj fra lageret til             

afleveringen heraf. Derudover ses klubbens facilitering af denne aktivitetsprocess.  

Modellen forstås således at størrelsen/højden på felterne angiver tiden af selve udførelsen,            

derfor er felterne på den øvre del ikke lige store. Jo højere et felt er, jo længere tid tager det.  

Den øvre del viser træneres/brugerens aktivitet process og er delt op i tre dele; lån af                

fodboldtøj, selve afhentningen og afleveringen af fodboldtøjet. Den nedre del viser klubbens            

facilitering, heri IT-systemet som det er tiltænkt klubben faciliterer.  

Der er blevet lavet to modeller, en hvor der ses aktivitets processen med brug af det tiltænkte                 

system i projektet, samt en hvor aktivitets processen ses uden brug af IT-systemet. 
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Mental model (med system) 

 

 

Mental model (uden system) 

 

 

Selvom modellen uden IT-systemet ser mere simpel ud end modellen med IT-systemet, vil             

der være mere praktisk arbejde forbundet med at tjekke lager for brugeren. Eksempelvis i              

feltet “Tjek lager” ville brugeren kunne tjekke i systemet hvad der er på lager, i stedet for                 

manuelt at gennemse det fysiske lager. Der er dog flere felter/led i modellen med              
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IT-systemet, da det kræver at man via systemet giver besked om hvad der bliver lånt og                

afleveret. Der er derfor altså flere “små” aktiviteter forbundet med det tiltænkte IT-system.  

Der ses også i modellerne hvordan hele ledet med at tjekke lager og selve afhentningen er                

opdelt i modellen der inkluderer IT-systemet, mens det i modellen uden IT-systemet er en del               

af samme aktivitetsproces. Dette giver god mening i forhold til at brugeren i praksis tjekker               

og henter tøjet på samme tid, sådan som arbejdspraksis er nu, mens der hvis IT-systemet               

bliver implementeret, vil ske en opdeling heri. Ved en implementering af IT-systemet, vil det              

derudover være lettere at lokalisere genstande der bliver taget/lånt fra lageret, da der kan ses               

hvem der har taget/lånt genstandene samt at der kan ses hvem der har ansvaret for               

eksempelvis vask af fodboldtøjet.  

Der kan ses via modellerne hvordan der ved implementering af IT-systemet, vil ændre hele              

arbejdspraksissen for at tjekke, afhente og aflevere genstande fra lageret. Derudover vil det             

blive etableret en hel database der viser lagerstatus for genstande på lageret. Noget som BS72               

slet ikke har haft før, eller noget som DBU’s systemer har i Deres IT-system.  

 

 

Designrationale 
Vi ser at DBU’s etablerede system til fodboldklubber i Danmark, er et segmenteret system,              

hvor mange af funktionerne er adskilt fra den udlejede platform, og i stedet udelukkende              

tilgængelig i deres iOS og android applikation, Fodbold. 

Dette system er en ekstern platform, uafhængig af fodboldklubbernes individuelle krav og            

behov. Samtidig ser vi, at der ikke er mulighed for interne funktioner, gennem et eventuelt               

intranet. Dette er et ønske fra fodboldklubbens, frivilligt ansatte, da effektiv implementering            

og digitaliseringen af organisationsstruktur og arbejdsprocesser i fodboldklubben, er det          

primære problem, der ønskes forbedret i vores design, og det primære krav og ønske fra               

brugerne. 

Derudover anses det at DBU’s nuværende system er segmenteret og en ikke-brugervenlig            

designløsning. Derfor ønsker vi at designe en prototype, som anvender metoder fra HCI og              
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STSD. HCI for at designe interaktionen mellem systemet og den enkelte bruger, og STSD for               

at designe en platform, som digitalisere fællesskabet i klubberne. 

Det var ønsket som udgangspunkt at designe platformen gennem metoder fra ’Participatory            

Design’, i samspil med BS72. Men grundet COVID-19, har dette ikke været en mulighed.              

Derfor har vi stedet valgt at anvende metoder, der ikke aktivt inkludere brugeren under              

designprocessen, men i stedet tager udgangspunkt i designerens perspektiv, gennem          

’human-centered’ design. Ligeledes ønskede vi at designe en platform, der reflektere           

fællesskabet i klubben, og giver klubbens frivillige, mulighed for at anvende en digitaliseret             

udgave af både analog kommunikation og analoge arbejdsprocesser. 

For User-Interface (UI), anvendes der elementer fra Google’s ’Material Design’, som er et             

system af retningslinjer, komponenter og værktøjer, der danner et visuelt sprog for UI-design.             

Dette kan forstås ved, at en visuel repræsentation i designet, trækker på elementer inspireret              

af den fysiske verden og hvordan at materialer, heri, reflektere lys og kaster skygger.              

Ligeledes bliver tekst-objekter, ofte erstattet med en simpel visuel repræsentation af objekter            

fra virkeligheden.  

Ligeledes ønskede vi at udvikle en platform, der integrere styring af lager og inventar med en                

eventuel regnskabs-platform, for at opnå delvis, økonomisk automatisering i klubben. Det           

kan dog diskuteres om dette er en forbedring for arbejdsprocesserne, da den nuværende             

løsning fra DBU, tager det økonomiske ansvar fra klubben. 
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Prototype af system-design med udgangspunkt i BS72, designet i Figma | Interaktiv            

prototype: Link 

Prototypen er udviklet i designværktøjet, Figma. Denne software muliggøre interaktiv online           

kollaboration, med muligheden for synkroniseret, at udarbejde et vektorbaseret, interaktivt          

design. Samtidig muliggøre Figma at man kan visualisere funktionerne i designet, ved at lave              

‘transitions’ og manipulation af grafiske elementer, ved interaktion. Dette gør man man som             

designer kollaborativt kan udarbejde sit design og at dette online kan præsenteres for             

kunden/brugeren i en ‘participatory’ proces. I vores interaktive prototype, kan man ved at             

klikke på tomme elementer, se hvilke elementer der er interaktive. Derfra kan man tilgå flere               

funktioner i prototypen for intra-nettet, samt forsiden.  

 

Diskussion 

I denne diskussion vil der blive fremhævet, hvilke styrker og svagheder der kan ses ved at                

implementere standardsystemer, samt skræddersyet systemer i en virksomhed. Derudover vil          

vi specifikt tage udgangspunkt i BS72, og diskutere, hvordan et standardsystem eller et             

skræddersyet system vil påvirke sådanne en klub 

Tidligere havde mange virksomheder en it-afdeling, som selv stod for udvikling og            

forandring af deres it-systemer. I dag har flere virksomheder udliciteret it-udvikling til            

eksterne leverandører, partnere eller datterselskaber. Udskiftningen fra intern til eksterne          

leverandører, har medført at store IT-projekter i offentlige virksomheder i EU, skal i             

offentligt udbud ifølge EU’s licitationsregler (Bødker et al., 2008, s. 40-41). 

Fordelene ved et skræddersyet IT-system er, at IT-systemet bliver tilpasset ned til mindste             

detalje. Dette betyder at hele systemet er i fuldstændig overensstemmelse med organisationen            

som skal bruge IT-systemet. Med andre ord får virksomheden et tilpasset system ud fra deres               

interesser, behov og kvalifikationer som i øvrigt også stemmer overens med           

forundersøgelsens princippet for et samlet vision. De virksomheder der har et skræddersyet            

system kan fordelagtigt skille sig ud fra andre konkurrerende virksomheder, og dermed            
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brande sig anderledes. Dog kan der også ses svagheder ved et skræddersyet system. Først og               

fremmest har it-designeren et stort puslespil der skal gå op. Der er mange flere krav,               

holdninger og retningslinjer der skal følges før systemet er færdigudviklet. Derudover er det             

også langt dyrere for virksomheder, at implementere skræddersyet systemer.  

 

Styrken ved et standardsystem er, at det er en billigere løsning set ud fra virksomhedens               

perspektiv. Det kan blandt andet skyldes de mange udbudsforretninger der er på markedet.  

Derudover er det lettere at vedligeholde standardsystemer, da udbudsforretningen fordelagtigt          

kan lave en fælles løsning til alle virksomheder der gør brug af standardsystemet.             

Virksomhederne har også lettere ved at få support og guidelines fra udbudsforretningen. Set             

ud fra virksomheden, har det mindre behov for at være opmærksom på            

kompetenceudvikling, da de fleste offentlige ansatte besidder de samme kompetencer.  

Vi har valgt at projektets prototype, skal fungere som et standardsystem til sportsklubber i              

stedet for at være skræddersyet til en enkelt organisation eller virksomhed. Således vil flere              

sportsklubber få gavn af IT-systemet. Mange sportsklubber har de samme arbejdsopgaver og            

arbejdspraksisser, og derfor ville de kunne bruge det samme IT-system. 

Set ud fra et økonomisk perspektiv, vil et standardsystem også være bedre for en organisation               

som BS72, da klubben er drevet af frivillige medarbejdere Derfor har klubben ikke et stort               

økonomisk rådighed.  

 

Har corona betydet at projektet er fejlet?   

Som beskrevet i analysen har COVID-19 haft stor betydning for hvilke metoder og teknikker, 

der var mulige at anvende i løbet af projektet. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvor 

succesfuldt projektet har været.  

 

I starten af projektet var planen, at vi ville have anvendt metoder/teknikker, der understøttede 

principperne om at arbejdspraksis skal opleves og om reel brugerdeltagelse. For at opfylde 

disse principper havde vi tænkt os at metoden “observering” skulle have haft stor præg på 

opgaven. Dette har som tidligere nævnt betydet, at den samlede vision er blevet lidt sløret og 

at det er svært, at konkludere noget rigtigt om brugerne og organisationen, da vi her har måtte 
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taget formandens ord for gode. Grunden til dette er blandt andet på grund af say/do 

problemet, der handler om, at det er umuligt for folk at gengive deres handlinger i en bestemt 

arbejdssituationen grundet, som arbejdspraksis skal opleves også hævder, at 

arbejdssituationer er så unikke. Dette betyder, at folk kan glemme centrale detaljer, der kunne 

have haft stor indflydelse på vores projekt og design af systemet overordnet set  (Bødker et 

al., 2008, s. 85). Det kan derfor diskuteres, hvorvidt ovenstående har haft den betydning for 

projektet, at det er fejlet. 

 

Overordnet må man sige, at COVID-19 har gjort, at vores projekt ikke er blevet så 

teori-korrekt i forhold til at få metoder og teknikker til at passe sammen. Dog har vi også 

snakket om, at det har haft den betydning, at det måske er blevet mere realistisk, selvom det 

ikke stemmer overens med teorierne. Et “rigtigt” projekt ville højst sandsynligt ikke 

udarbejdes korrekt ud fra teorien, da dette ville blive alt for dyrt og omkostningsfuldt. Derfor 

kan det også diskuteres, hvorvidt det i den “rigtige” verden ikke er mere centralt blot at forstå 

essensen og betydningen af, hvad det betyder for projektet at arbejde ud fra forskellige 

teknikker/metoder og ikke følge teorien nøje. 

 

Fordele og ulemper ved vores prototype 

I dette afsnit kommes der ind på fordelene og ulemperne ved vores prototype. 

 

Al kommunikation samlet ét sted 

Et af BS72’s store problemer, da vi snakkede med dem tilbage i marts, var måden 

kommunikationen i klubben foregik på. I stedet for at have al kommunikation samlet ét sted, 

skete der ofte det, at nogle foretrak at benytte email, andre foretrak telefonen, facebook etc. 

Dette var ikke optimalt, da der af samme årsag, ofte var problemer med at nå ud til alle. 

Vores intra-system, ville være en løsning på dette problem, da brugerne af IT-systemet internt 

ville kunne kommunikerer heri. En ulempe ved dette er, hvis det ikke i praksis er noget 

brugerne har lyst til. Ledelsen mente det ville være en fordel, men da vi ikke fik kontakt med 

trænerne og andre brugere, er det ikke sikkert de ville være enige i dette.  
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Lager-funktion  

Lager-funktionen i vores IT-system, var efterspurgt hos BS72, da de ofte havde problemer 

med overblikket over, hvad der var på lager, hvor meget der var på lager og hvor meget der 

manglede. Alt der angår deres lager, foregår pt. manuelt, skrives i hånden og der er ikke 

system i det. I vores IT-system, er lageret indbygget som en funktion i systemet. Her er det 

muligt for trænere at anmode om at kunne låne diverse kegler, bolde, tøjdele m.m. Systemet 

er langt mere effektivt og overskueligt, end det eksisterende i klubben. En ulempe ved et 

systematiseret lager er, at det kræver at alle der låner/henter en genstand fra lageret, taster det 

ind i systemet. Det ikke noget der tager langt tid, men noget som er essentielt for at lageret 

bliver opdateret. 

 

Konklusion 
Alt i alt er BS72 er en klub med organisatoriske udfordringer særligt inden for den interne 

kommunikation, struktur og arbejdsprocesser. Dette skyldes blandt andet, at deres nuværende 

system, ifølge formanden, har mangler på disse områder. Desuden er dette et standardsystem, 

som de fleste danske fodboldklubber anvender. Ved at anvende forskellige metoder, 

teknikker og teorier kan vi konkludere at et IT-system, der ville gavne danske fodboldklubber 

skal tilbyde et intranet, hvor det bl.a. er muligt for ansatte og andre i organisationen at 

kommunikere internt. Ydermere er der overordnet set brug for et system, der i højere grad 

fokusere på organisationen internt i forhold til mange ting, som for eksempel et lager, der 

ville gavne deres struktur og gøre deres arbejdsprocesser lettere. 
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