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Abstract

The study investigates the needs of Feriepartner Møn-Stevns, a vacation rental bureau. In an

effort to increase effectiveness through a new digital feature, set to solve issues with their

internal communication. It makes use of the MUST-method to focus on user centered

analysis, design and strategic planning. The analytic data is obtained through conducting

research observations with relevant stakeholders within the Bureau.

The study utilizes stakeholder analysis in order to structure Unified Modeling

Language diagrams to visualize the “as-is” structure giving the data to restructure the case

and streamline the workload in “to-be” diagrams.

The current results show the chain of communication between Feriepartner, their

service partners, their employees, the private house owners and the customers. The results

prove the possibility of shortening the chain of communication to minimize the workload and

assess complaints or cases of extended tasks at a more effective rate.

Keywords: Digitalization, UML, Usability, IT Management
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1. Indledning

Feriesegmentet af servicebranchen har i de senere år været hyppigere omtalt i medier hos TV

og nyhedsbureauer. Særligt i sommerhalvåret har der været et fokus på lav kundetilfredshed.

Omtalen beskriver, at der hos flere bureauer er lave standarder for rengøring og service

kontrol af boligerne ved kundernes overtagelse, hvilket resulterer i øget utilfredshed hos

lejerne der betaler tusindvis af kroner for lejemålene og deres værdifulde ferieuger (Rytter,

2020), (Sand, 2020) og (Fisker, 2020).

Feriepartner Møn-Stevns A/S er et ferie-udlejningsbureau, der er resultatet af en

fusion mellem Feriepartner Møn og Feriepartner Stevns i 2016. Virksomheden har gennem

65 år formidlet udlejning af sommerhuse i store dele af Sydsjælland og har hovedkontor i

byen Stege på Møn. Feriepartner har over 260 sommerhuse til udlejning og har dermed

erfaring med både kort og langtidsudlejning, samt flexaftaler for både ankomst og afrejse.

Rengøringskvaliteten er en gennemgående problematik i ferieudlejning industrien,

services som slutrengøring, rengøringskontrol og generel vedligeholdelse af private

ferieboliger. Disse services bliver ikke udført til en standard, som kan leve op til hvad en

kunde hos et udlejningsbureau bør forvente. Dette er især en problematik for Feriepartner og

deres tilhørende servicepartnere som bliver mindre konkurrencedygtige ved lavere

kundetilfredshed især i højsæsonen, hvor de oplever en større andel af kunder der efterlader

dårlige anmeldelser og udmeldinger om ikke at ville booke hos bureauet igen.

Sommeren er højsæson for bureauet og der er en generel høj arbejdsbyrde hos Key

Account Assistants, disse er de generelle medarbejdere hos Feriepartner. Deres opgave er

både at kunne håndtere kommunikation med husejere, lejere og servicepartnernes ledelse.

Kommunikationen foregår både telefonisk, via email og gennem et internt tasking-system der

baserer sig i bureauets booking platform. Systemet sender anmodninger om task-udførsel til

en mobil applikation hos servicepartnerne, denne part accepterer og udfører inden for et

givent tidsrum, så boligerne står klar til overtagelse af nye kunder. Målgruppen er altså

medarbejderne hos servicepartneren, men også Key Account Assistants hos bureauet.

Virksomhedens udfordringer omkring mangelfuld udnyttelse af kommunikationen der

foregår mellem key account assistants og de eksterne servicepartnere, har givet os anledning

til yderligere undersøgelser og analyser af virksomhedens interne processer. Vi har dermed

også gjort os opmærksomme på, at anvendelsen af it-systemer i store dele af udlejnings

industrien antagelsesvist kan effektivisere de interne arbejdsprocesser og samtidig styrke
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kvaliteten af de udbudte services, som på sigt vil være med til at øge det enkelte bureaus

konkurrencedygtighed.

Dette projekts opgave vil være at udføre en IT-forundersøgelse der har til formål at afklare

den miskommunikation der opstår mellem virksomheden og de eksterne

samarbejdspartnere. Vi ønsker at undersøge baggrunden for denne miskommunikation og

hvordan et forslag til et relevant IT design vil kunne styrke virksomhedens arbejdsgange. Vi

vil løbende gennem vores forundersøgelse analysere og modellere arbejdsgangene hos den

valgte virksomhed

Vores primære fokusområde for vores it-forundersøgelse vil være at;

- Styrke bureauets arbejdsprocesser

- Nedsætte/forkorte arbejdsbyrden (klagesager)

- Præcisere/simplificere kommunikationen

- Ultimativt, at øge konkurrencedygtigheden og styrke de eksterne forhold

Problemformulering

Hvordan kan kommunikationen effektiviseres hos Feriepartner Møn/Stevns og deres eksterne
servicepartner?

Arbejdsspørgsmål

- Hvordan bidrager en IT-forundersøgelse til forbedring af kommunikationen imellem

ferie bureauet Feriepartner Møn-Stevns og deres eksterne servicepartner?

- Hvilke primære interessenter benytter systemet, og hvordan kan et brugerdrevet

design effektivisere virksomhedens kommunikation?

- Hvordan modelleres virksomhedens system og struktur før og efter anvendelsen af

gruppens brugerdrevne designforslag?

- Hvordan kan en digital transformation af en eller flere manuelle arbejdsgange fungere

effektivt?

Afgrænsning

Dette afsnit vil fokusere på de fravalg der er blevet taget gennem projektet og grunden for

disse valg. Formålet er at præcisere og give overblik over hvilke ting der ikke er med i

rapporten, hvilket gør det nemmere at forholde sig kritisk over indholdet.
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Vi har gennem projektet gjort en del overvejelser over hvilket område vi har ønsket at

undersøge nærmere gennem vores IT-forundersøgelse af Feriepartner, hvilket har udviklet sig

til et fokus på en gennemgående analyse af virksomhedens nuværende IT-system,

interessenterne der er involveret i brugen af IT-systemet og de underliggende

arbejdsprocesser der forekommer i brugen af systemet. Der er i projektet blevet valgt at

fokusere på kommunikationen mellem virksomhedens Key Account Assistants og

virksomhedens eksterne samarbejdspartnere, da vi finder denne udfordring mest relevant ift.

den øgede arbejdsbyrde der hober sig op af stigende klagesager fra kunderne og den reelt

ønskede effektivitet af det IT-system man besidder. Dette betyder at andre processer, systemer

eller interessenter ikke analyseres nærmere inden for virksomhedens rammer.

Projektet er derudover afgrænset til en primær optimering af virksomhedens

nuværende it-system, der skal være med til at løse kommunikationsudfordringen og øge

effektiviteten af systemet. Projektet afgrænser sig fra test af forslaget, interviews og

gennemgang af brugervenlighed og en implementering af projektets forslag, da vi har været

begrænset grundet COVID-19.

2. Teori

Dette afsnit vil præsentere projektets teorier og hvordan de vil forankres i projektet. Teorierne

som indgår i dette afsnit er designtænkning og case studie.

2.1 Designtænkning

Designtænkning fungerer som en teori for hvordan man designer en løsning med

fokus på brugernes reelle behov. Det opnås gennem disruption, hvor man bryder med den

“traditionelle” tænkning for at innovere rammerne for nyt og mere brugbart design. Bjørner

(2015) viser flere modeller for designtænkning som giver et klart overblik over hele

processen som baserer sig i research, analysis, synthesis and implementation, som er

strukturen vi forsøger at benytte i projektet.

Hvert led beskriver områder hvor der skal skiftes imellem konvergent og divergent tænkning.

Bjørner (2015) beskriver at forskning og analyse som en læringsfase. Læringsfasen starter

konvergent hvor man vælger litteratur, litteraturen leder derefter til en divergent del af fasen

hvor man skal skabe muligheder i form af område for motivation såsom, hvem målgruppen
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for et design vil være, hvilket problemstillinger der kan være spændende at løse gennem et

design og hvilke løsninger der findes på markedet. Dette beskrives så i en analyse som

gennem konvergent tænkning leder til et eller flere valg, som skal få målgruppens hverdag til

at give mening. Gennem den næste fase, den abstrakte fase, overgår analysen til syntesen, her

skal man anvende brugerens indsigt til at forbedre målgruppens hverdag. Næste fase er

skaberfasen, hvor man gennem konvergens implementerer en løsning der skal beskrive hvilke

initiativer der kan opfylde formålet for innovationen. Efter skaberfasen vil et nyt design være

tilgængeligt for forskning og åbner igen op for divergens, dette kan enten lede til nye

iterationer eller tilpasninger i andre implementationer eller innovative markedsløsninger

beskrevet som hverdagsfasen.

Müller-Wienbergen et al. (2011) beskriver hvilken rolle kreativitet spiller i konvergent

design. De nævner at kreativt arbejde kræver flere perspektiver ved vidensindsamling, som

skal udarbejdes konvergent for at definere klare valg der bliver taget i forbindelse med den

kreative proces, eftersom resultatet ikke kendes på forhånd. For at forstå at resultaterne kan

varier fremmes den kreative proces typisk gennem en proces udarbejdet med forskellige

mennesker indenfor den relevante demografi med perspektiver og baggrunde der er

forskellige, for at opnå den bedste repræsentation.

2.2 Casestudie

Casestudiet fungerer som en empirisk undersøgelse, der kan give indblik i flere felter

afhængigt af hvordan det bliver udført. Casestudiet kan bidrage til at analysere

kommunikation og forretningsstrategi i den relevante case for projektet og dermed bidrage til

at svare på problemformuleringen.

Casestudie er valgt som en essentiel teori, fordi teorien foreslår muligheden for at

udføre et Explanatory Case Study (Bjørner, 2015), hvor man forsøger at besvare en årsag og

virkning af en forandring i en case ved at undersøge en eller flere hændelser hos målgruppen.

Yin (2014), beskriver casestudierne gennem fire typer af designs. I dette projekt vil

der blive benyttet et Single-case holistic design, dette betyder at projektet baserer sig i en

enkelt case og der er en enkelt enhed for analyse, i dette tilfælde Feriepartner Møn-Stevns.

Årsagen til det er brugbart kun at vælge en enkelt enhed for analyse er, at projektet kan have

en mere kvalitativ tilgang til brugeranalyse, hvor den enkelte bruger er i direkte forbindelse

med designudviklingen. Vælger man flere enheder for analysen vil resultaterne være

repræsentative for en bred demografi, hvilket er et resultat af kvantitativ dataanalyse. Da
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demografien for dette projekt er så specifik giver Single-case holistic design mulighed for at

opstille og stille gode spørgsmål, hvilket er en vigtig forudsætning for at analysere et

casestudie.

3. Metode
Dette afsnit vil præsentere projektets overordnede metoder og hvordan de vil forankres i

projektet. Metoderne som dette afsnit vil behandle er MUST-metoden, projektgrundlag use

case diagram, swimlane diagram, rich picture, brugerscenarie, strategi/argumentationskæde,

observationer og interviews.

3.1 MUST-metoden

MUST-metoden er et metodisk værktøj der skal strukturere og hjælpe med at udføre en

forundersøgelse i systemudvikling. Metoden er effektiv i IT-forundersøgelsen til at undersøge

IT-anvendelser i et bredere omfang, herunder arbejdsorganisatoriske sammenhænge og kunde

kvalifikationer (Keld, Kensing, & Simonsen, 2008 ). Brugerdrevet analyse og designproces er

en essentiel del af metoden. MUST-metoden foreslår at inddele IT-forundersøgelsen i fire

faser, for at organisere undersøgelsen. Hver fase har tilhørende metoder, teknikker og

principper.

1. fase (Forberedelsesfasen): Forberedelsesfasen har til formål, at sætte ramme og mål for

forundersøgelsen. I denne fase skal der etableres et projektgrundlag, samt hvordan

forundersøgelsen foretages ud fra dette grundlag (Keld, Kensing, & Simonsen, 2008).

2. fase (Fokuseringsfasen) Fokuseringsfasen skal sikre sammenhængen mellem

forundersøgelsens målsætninger og samarbejdspartnerens forretnings og IT-strategier.

Herunder skal der foretages en strategianalyse, samt udvælges et konkret arbejdsområde som

forundersøgelsen skal understøtte (Keld, Kensing, & Simonsen, 2008).

3. fase (Fordybelsesfasen) Fordybelsesfasen har til formål at foretage en dybdegående

analyse af de udvalgte arbejdsområder, som man er kommet frem til gennem

fokuseringsfasen. Hertil udarbejdes en analyserapport for den udvalgte arbejdspraksis (Keld,

Kensing, & Simonsen, 2008).

4. fase (Fornyelsesfasen) Ud fra resultaterne fra fordybelsesfasen, skal projektet beslutte

hvilken løsning der egner sig bedst til virksomhedens behov. Dette kan være i form af et
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standardsystem eller et design/designforslag til en ny teknologi. Denne fase afsluttes med en

forundersøgelsesrapport. (Keld, Kensing, & Simonsen, 2008,)

Dette er en oversigt over metoderne som vi har brugt fordelt over Must-metoden fire faser

Forberedelsesfasen
● Projektgrundlag
● Interessentanalyse
● Interviews

Fokuseringsfasen
● Argumentationskæde
● Interviews

Fordybelsesfasen
● Rich Picture
● Interviews
● Use Case Diagram
● Swimlane diagram

Fornyelsesfasen
● Interviews
● Observationer
● Brugerscenarie

3.2 Projektgrundlag

● Opgave og fokus

Dette projekts opgave vil være at udføre en IT-forundersøgelse der har til formål at afklare

den miskommunikation der opstår mellem virksomheden og dens interessenter. Vi ønsker at

undersøge baggrunden for denne kommunikationen og hvordan flowet i kommunikationen

kan effektiviseres. Vi vil løbende gennem vores forundersøgelse analysere, skitsere og

modellere arbejdsgangene hos den valgte virksomhed. Dette gøres da vi ønsker at afklare

hvordan Feriepartner;

● Undgår miskommunikation blandt de involverede interessenter og dermed skabe et

bedre arbejdsmiljø som resultat af forundersøgelsen – dette gøres ved at:
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● Give virksomhedens ansatte en grund til at tænke over udførelsen af deres arbejde og

dermed bidrage til at skabe nye ideer og forstå omstændighederne af deres arbejde fra

mere end blot et perspektiv.

● Organisere og analysere virksomhedens arbejdsgange og opgaver som vil skabe et

større overblik over udfordringerne. Overblikket skal bruges til at foretage eventuelle

omstruktureringer, som skal resultere i at mangelfuld kommunikation kan mindskes

eller helt undgås.

● Øge kendskabet til vidensdeling blandt de aktive aktører og forbedre koordination

blandt kommunikationskanaler (e-mail, telefon, sms etc.).

● Virksomhedens bidrag:

Interessenternes bidrag er deltagerobservationer, hvor vi kortlægger arbejdsgangene og de

tilhørende processer, noterer led i kommunikationskæden i givne scenarier som beskrevet

nedenstående i Vores Bidrag. Dette vil resultere i empiri til at omstrukturere systemet for

kommunikationen og effektivisere de tilhørende processer. Derefter vil observationerne

kunne udføres på ny, i samme kontekst. Der kan også opsættes andre eksperimenter til e.g.

usability testing.

● Vores bidrag

Vores bidrag til projekts udformning vil bestå af analyser af virksomhedens udvalgte

arbejdsgange, en behovsafklaring der fastlægger ideer til vores vision omkring

virksomhedens fremtidige brug af IT, deres arbejdsrutiner og eventuelle nødvendige

kvalifikationer. Vi vil som resultat af IT-forundersøgelsen designe et konkret forslag som skal

være med til at skabe forandring i virksomheden og vi vil hertil vurdere hvilke fordele,

ulemper samt konsekvenser af vores produkt.

3.3 Interessentanalyse

Interessentanalysen bruges til at skabe overblik over hvilke interessenter, der indgår i en

virksomhed og hvordan interessenterne skal håndteres. Derudover danner metoden et

overblik over virksomhedens eksterne og interne forhold. Interessentanalysen består af

elementerne: styrker, svagheder, muligheder og trusler (Keld, Kensing, & Simonsen, 2008)
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I dette projekt vil resultaterne af vores interessentanalyse, kortlægge hvilken rolle de enkelte

interessenter vil have i samarbejdet. Gennem analysen, bliver det klargjort hvordan vi skal

inkludere de forskellige led i virksomheden, hvilken indflydelse de skal have i fordybelses-

og fornyelsesfasen, samt det samlede vision for forundersøgelsen.

3.4 Use case diagram

Et use case diagram har til formål at beskrive mulige brugsscenarier af et system beskrevet

som use cases. Diagrammet kan bruges til at illustrere relationerne mellem forskellige use

cases samt en struktur over de funktioner der deles blandt aktørerne i IT-systemet (Seidl et al.,

2015. pp 23-48). Use case diagrammet bruges ofte i objektorienteret systemudvikling til at

beskrive selve systemet, hvem der kan interagere med systemet og hvordan de kan interagere.

I diagrammet vil der identificeres det eller de led i systemet hvor der kan opstå udfordringer.

Dette kan bruges til at analysere og understrege hvilken arbejdsproces som projektets

forundersøgelse skal understøtte.

Use case diagrammet vil i projektet bruges i forbindelse med fordybelsesfasen, hvor

metoden herunder bruges som et trin til at foretage en dybdegående analyse af den udvalgte

arbejdspraksis, som i dette projekt er kommunikationen mellem Feriepartner Møn-Stevns og

deres relevante servicepartnere. På baggrund af indsamlet empiri vil use case diagrammet

kunne modellere og strukturere virksomhedens arbejdsgange, aktørerne og deres interaktioner

med IT-systemet. Modellen forventes altså at kunne danne rammen for præcis hvor i

IT-systemet der er plads til en målbar forandring og en begyndende vision for hvordan

processen for omstrukturering skal foretages.

3.5 Rich Picture

Rich Picture er en visuel fremstilling af en virksomhed og dens struktur. For at kunne

illustrere et Rich Picture bør empiri indsamles, typisk gennem observationer eller interviews

hos virksomheden. Illustrationens formål er at fremhæve strukturer, processer og

bekymringer hos virksomheden (Monk & Howard, 1998). Struktur henviser til hierarkiet i en

virksomhed. Hierarkiet fungerer som en base for hele modellen, hierarkiet illustrerer hvem

interessenterne er, hvad deres roller er, samt hvilken indflydelse de har eller kan have på de

andre interessenter, systemet og virksomheden som helhed. Processerne henviser til forhold

blandt hierarkiets interessenter, hvordan information bevæger sig fra interessent X til Y, dette
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kan også beskrives som transformation, typisk specificeret som overførsel af data og

information, administration af arbejdsopgaver og kommunikation. Bekymringer illustreres

typisk i tankebobler og er det aspekt der giver anledning til forandring. Behovet for

forandringen findes ved at omstrukturere processerne eller at ændre strukturen hvor det kan

være nødvendigt for at opnå det ønskede resultat.

Monk & Howard (1998) beskriver at Rich Picture er en effektiv metode til at skitsere

et grundlag fra et bredt perspektiv, dette kendetegnes ved at der ikke kun findes en korrekt

måde at tegne et Rich Picture på. Når der arbejdes tæt med interessenterne, er det effektivt at

benytte Rich Picture som en del af en brugerdreven designproces. Det kan være nødvendigt at

tegne et separat Rich Picture af holdet der skal designe løsningen for at skabe en

virksomhed-designer relation der kan forekomme essentiel i yderligere designiteratoner.

3.6 Swim Lane diagram/Aktivitetsdiagram

Aktivitetsdiagrammet skal være med til at visualisere, præcisere og forstå den samlede proces

og de behov der finder sted i det IT-system, virksomheden benytter sig af gennem de

handlinger de foretager sig. Aktivitetsdiagrammet byder også på en bedre og mere afgrænset

analyse af de handlinger der finder sted. Det er vigtigt at forstå og kunne videreformidle de

handlinger og behov der finder sted under brugen af it-systemet, så man kan justere og

optimere på den enkelte handling og dermed øge virksomhedens effektivitet og skabe den

forandring der søges eller der er behov for.

Aktivitetsdiagrammet bliver først og fremmest brugt gennem projektet som

baggrundsviden og til nærmere kortlægning af de handlinger der foregår i systemet, men også

til at have noget at sammenligne med, når vi senere i forløbet skal evaluere vores proces over

forundersøgelsen. Vi benytter os af aktivitetsdiagrammet til at øge vores forståelse i brugen af

systemet og til at skabe et større overblik over hvilke enkelte handlinger der eventuelt skal

eller bør optimeres for at opnå den ønskede effekt.

3.7 Strategi

Vi ønsker gennem en strategianalyse at identificere virksomhedens omgivelser der fokuserer

på de muligheder, krav, betingelser og behov som omgivelserne stiller i forhold til

virksomheden og som virksomheden selv forsøger at påvirke og imødekomme gennem

forretningsstrategien. Dette bliver udført gennem brugen af Argumentationskæde som metode

og jævnlig evaluering af effektdrevet IT.
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Argumentationskæden har til formål at skabe et mål-middel hierarki, lige fra

virksomhedens overordnede miljøer til områder med direkte teknologisk støtte.

Argumentationskæden skal være med til at afgrænse hvad det egentlige mål er, gennem flere

dele af virksomheden og tydeliggøre hvordan formål, mål og arbejdsprocesser i

virksomhedens forretningsstrategi indbyrdes hænger sammen. Argumentationskæden vil

være det analytiske element som vil repræsentere dette segment i afsnit 4.

3.8 Observationer

Observationer er et af de mest brugbare værktøjer til indsamling af kvalitativ empiri. De kan

udføres på mange forskellige måder hvor den der observerer, kan kigge på særlig adfærd,

frekvens af bestemte handlinger som de forekommer eller på selve resultatet af disse

henholdsvis, direkte og indirekte observationer.

Projektet vil benytte observationsteknikken med en komplet observatør, dette betyder

at observatøren interagerer socialt, men holder sin identitet som observatør skjult for at undgå

eventuelt bias af observationen (Bjørner, 2015). Denne metode er en fordel når man ønsker at

opnå en naturlig adfærd og gør empirien mere sandfærdig, der kan dog forekomme etiske

bekymringer omkring sårbare data der normalt ikke ville blive afsløret over for en

identificeret observatør.

Observationerne bruges til at modellere virksomhedens arbejdsprocesser som de ser

ud nu, hvordan vi forestiller os at de kommer til at se ud med vores produkt og endeligt

hvordan de ser ud efter reel implementation – så tre trin af empiri der kan bruges til

evaluering og perspektivering. Vi forventer ikke at gennemgå den tredje fase af

observationer, da den reelle implementation givet at Feriepartner som kædevirksomhed,

forhindrer implementation inden for projektets tidsramme. Derfor vil observationerne blive

brugt til at udarbejde et design forslag som vil være projektets definitive produkt.

3.9 Brugerscenarie

Et brugerscenarie kan hjælpe med at strukturere hele fremgangsmåden for interaktion. Typisk

er det en metode der bruges i netop interaktionsdesign til at formulere hvordan en bruger

agerer med et produkt i givne omgivelser og omstændigheder. Et scenarie kobles ofte til et

eller flere personaer, disse fortæller noget om hvem brugeren er, deres behov og hvorfor de

interagerer med et givent design. Scenariet kan yderligere beskrive omgivelser, målsætninger,

planer, evaluering, aktioner og begivenheder i et samlet plot der danner overblik over en
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sekvens af aktioner, men også hvordan systemet påvirker brugeren. Dette kan være en

variabel som kan måles på i et empirisk grundlag og typisk kunne observeres og bruges som

kvalitativ såvel som kvantitativ data afhængigt af hvordan man undersøger resultaterne

(Rosson & Carroll, 2002)

Brugerscenariet bidrager til efter observationerne at identificere og analysere

kommunikationen hos Feriepartner til en eventuel usability test. Et scenarie opstilles der

danner en forestilling om hvordan brugeren vil interagere med systemet, hvor den ønskede

effekt er opnået gennem den anbefalede interaktionssekvens. Det scenarie, vil kunne

sammenlignes med nye konkrete observationer og derudfra vurdere om designet fungerer

som forventet eller om brugeren interagerer mod forventning.

Brugerscenarie som metode er relevant at redegøre for, men da vi ikke har været i

stand til at indsamle kvantitativ data til at repræsentere brugeren i et persona, har vi fravalgt

at inkludere et udarbejde scenarie og persona i analysen. Metoden er stadig relevant og kan i

perspektiv blive en del af en videre undersøgelse efter projektet er afsluttet.

3.10 Interviews

Det har gennem projektets forløb været planlagt at udføre en række interviews. Dette har ikke

været muligt grundet covid-19 og manglende etablering af direkte samarbejde med

Feriepartner Møn-Stevns. Interviews er stadig inkluderet i metodeafsnittet for at vise hvordan

forløbet var intenderet. I dette projekt har vi fokus på eliteinterview og det semistrukturerede

interview. Projektets interviewtilgang bygger på Kvale og Brinkmanns interview introduktion

til et håndværk (Kvale & Brinkmann, 2009).

Eliteinterview

Informanten i et eliteinterview, er en person som har en bred viden indenfor et bestemt

område. Dette kan være en leder eller en ekspert. Intervieweren bør have et godt kendskab til

det bestemte emne, for at få det bedste ud af interviewet (Kvale & brinkmann, 2009).

Hertil ville vi interviewe Feriepartner Møn-Stevns direktør og to udvalgte

medarbejdere, da de er eksperter inden for virksomheden. Formålet med interviewene er at

indsamle empiri for effektivt at skabe en vidensbase omkring virksomheden, dens problemer,

arbejdspraksisser og overordnet styrke argumentationen for brug af projektets andre metoder.

Dette vil give en central baggrundsviden, hvorpå projektgruppen kan skræddersy en
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IT-løsning, som passer bedst til Feriepartner Møn-Stevns.

I dette ville vi foretage elite interviewet som et semistruktureret interview.

Interviewguide

Inden det semistrukturerede ekspertinterview ville der udarbejdes en interviewguide. Denne

interviewguide bygger på den viden projektet på forhånd har erfaret om Feriepartner.

Interviewguiden har til formål at strukturere interviewspørgsmålene, samt sikre at

projektgruppen stiller relevante spørgsmål (Kvale & brinkmann, 2009).

4. Analyse

Dette afsnit indeholder en gennemgående Analyse af observationer, modeller og diagrammer,

med formål at skulle definere hvordan virksomhedens processer kan omstruktureres og

effektiviseres.

4.1 Observationer

Projektets observationer er indsamlet over to år (2019-2020) hvor gruppemedlem Marcus, har

været ansat i samlet 9 måneder over 2 perioder gående ind i bureauets højsæson og ud efter

sommeren.

Som redegjort for i afsnit 3.8 er observationerne opstillet med en komplet observatør

for at tillade social interaktion, men at opretholde naturlig adfærd hos de observerede

deltagere. Deltagerne er de ansatte hos Feriepartner Møn-Stevns, disse har aldrig været

informeret om observationerne, da det oprindeligt ikke har været en intention at bruge

observationsdataene til akademisk arbejde i denne kontekst. Observationerne der er udvalgt

til brug i projektet, fokuserer på kommunikationen i forbindelse med udlejning og tilhørende

servicebehandling af bureauets portefølje af formidlede ejendomme.

Ved enhver booking der bliver udført af en kunde startes en kæde af interaktioner hos

bureauet. Først og fremmest vil bookingen tildeles et bookingnummer der fungerer som et

unikt nøgle-ID der bruges til at adskille bureauets hovedprodukt. Hver booking bliver altid

tildelt en række obligatoriske services og ydelser som kunden skal betale for. Ydelserne

beskriver depositum der kan tilbageholdes i skadetilfælde, ved mangelfuld egenrengøring,

hvis muligt og gebyrer der er pålagt udlejningsprisen for at udleje i specifikke uger med stor

efterspørgsel. De nævnte services inkluderer blandt andet rengøring, rengøringskontrol og

udbringning af sengelinned. Disse services viser sig gennem en øget andel af klagesager, at
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der regelmæssigt forekommer problemer på dette område.

Observationerne fortæller os direkte at kommunikationen er øget i sommerugerne fra

medio Juni til medio September hvor stort set alle ejendomme i porteføljen står udlejet i alle

tilgængelige dage i perioden. Den øgede mængde af mails, telefonopkald og oprettede

klagesager skaber et behov for korrekt og præcis diskurs blandt de involverede parter, for at

behandle sagerne hurtigst muligt. Behovet bliver dog ikke imødekommet, hverken af

bureauet eller servicepartneren, der oplever en højere behandlingstid fra det tidspunkt hvor

kunden klager til sagen bliver afsluttet og afregnet.

En stor del af den information der bliver udvekslet i kommunikationen, er

dokumentation og udsagn om hvad der er blevet foretaget ved servicebesøg. Dette giver

anledning til at skulle tjekke op på kundens klage og den givne dokumentation herfra.

Mellem opkald, mails og anden diskurs på selve kontoret, er der en del tid hvor sagen ikke

bliver behandlet fra delparter. Denne tid viser sig at være værdifuld for bureauet der er nødt

til at begrænse antallet af sager de kan behandle ad gangen, grundet bureauets størrelse og

antallet af tilgængelige medarbejdere.

Medarbejderne har andre vigtige opgaver såsom håndtering af nye optioner som er

indgående men ufuldførte bookinger, administration af afrejser og ankomster,

forbrugsopgørelser etc. Disse arbejdsopgaver ender med at blive nedprioriteret for at sætte

den nødvendige tid af til at behandle klagesager særligt ved mangelfuld rengøring.

Udvekslingen af dokumentation viser sig oftest at være det største tidsproblem. Ved

udarbejdelsen af en rengøringsopgave fører servicemedarbejderne en protokol der i essensen

er en tjekliste i papirform der er generel for alle boliger i bureauets portefølje. Ofte opstår

klagerne ved specifikke problemer der ikke er blevet tilset som de burde. Disse specifikke

problemer kan være sær-faciliteter der kun findes i et udvalg af huse, eller hvis der er en

særlig tilstand som den servicerende medarbejder bør tilse.

4.2 Argumentationskæde

Virksomheden Feriepartnere oplever problemer med at kommunikere effektivt med deres

eksterne servicepartnere. Vores forretningsstrategi for at løse denne problematik er, at

effektivisere brugen af det eksisterende IT-system, tilbyde kunden den bedst mulige oplevelse

og fremme konkurrencedygtigheden. Dette vil gøres via forretningsprocesser, hvor vi vil

komme med et forslag til et kommunikationsværktøj i form af en feature, som skal kobles til

virksomhedens nuværende IT-system. Derudover vil vi også udvide lederne/ de ansattes
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forståelse for featuren. Dette er vigtigt hvis man ønsker en tvungen forandring i en

virksomhed. Det endelige produkt vil være et forslag til et kommunikationsværktøj(feature)

som skal præcisere og forkorte kommunikationen hos Feriepartner.

Omgivelser
● At styrke/ forkorte

kommunikationen mellem
Feriepartner og servicepartner.

● At bidrage til mindre bekymring og
større økonomisk udbytte for
kunden.

● Virksomheden er sårbar overfor
konkurrencedygtige virksomheder.

Forretningsstrategi
● Effektiv udnyttelse af eksisterende

IT-systemer.

● Tilbyde kunden bedst mulig
oplevelse.

● Fremme konkurrencedygtighed.

Forretningsprocesser
● Forslag til et værktøj som kobles til

det eksisterende IT-system.

● Udvid lederne/ ansattes forståelse
for IT-systemet.

Arbejdsområder
● Arbejdsområder som støtter Key

Account Assistants korrespondance
med servicepartneren.

It-systemer
● Booking system og Feriepartner app

brugt af Key Account Assistant og
servicepartneren.

4.3 Interessentanalyse

Analysen giver et overblik over hvilken rolle de enkelte interessenter har. Gennem analysen,

bliver det klargjort hvordan vi skal inkludere de forskellige led i virksomheden, hvilken

indflydelse de har i fordybelses- og fornyelsesfasen, samt det større formål med hele

forundersøgelsen.
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Interessenterne bidrager med viden og målsætninger inden for virksomhedens

arbejdsgange. Dette benyttes i fordybelses- og fornyelsesfasen som grundlag for modellering,

design og implementationen af produkt. Derudover vil de i projektets forløb kunne stille

konkrete krav og dermed sætte rammerne for projektets endelige resultat.

Interessenter inkluderet er:

● Husejere

● Kunder

● Direktør

● Key Account Assistants

● Bogholder

● Udlejningschef

● Feriehusudlejernes Brancheforening

● Servicehold (Rengøringsfirma)

Analyse

Key Account Assistants

Servicehold (Rengøringsfirma)

(Gidsler)

Direktør

Udlejningschef

(Ressourcepersoner)

Feriehusudlejernes Brancheforening
Bogholder
Kunder

(Andre interessenter)

Husejere

(Grå eminencer)

Figur 4.3.1: Interessent kortlægning

Diagrammet i Figur 4.3.1 illustrerer hvem interessenterne er og hvor de hører til. Den

vertikale akse beskriver hvem der har mest magt inden for rammen hvor de øverst stående

intessenter i kategorierne Gidsler og Ressourcepersoner har mest magtfuld indflydelse inden

for virksomheden. Den horisontale akse beskriver indsats af indflydelse hvor de interessenter

der står til højre yder stor indsats.
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Matrix

Hvordan vil de få

gavn af det?

Hvad er deres

holdning til

projektet?

Hvad kan de

bidrage med?

Hvordan skal vi

håndtere dem?

Grå

eminencer

Mindre bekymring

og større økonomisk

udbytte.

De er

interesserede i at

deres formidler

for udlejningen

er den bedste.

Opmærksomhed på

de led i processerne

der ikke bliver

belyst internt i

virksomheden.

De skal anses

som en vigtig

aktør for

implementatione

n af vores

produkt, men er

ikke en vigtig del

af processen.

Ressource-

personer

Virksomheden

bliver mere

konkurrencedygtig.

De er

interesserede i at

øge

serviceniveauet.

Kontakt og erfaring

i arbejdet med de

andre

interessentgrupper.

De skal agere

som

hovedled/ekspert

i kommunikation

med

virksomheden.

Gidsler Projektet ønsker at

effektivisere deres

arbejdsprocesser.

De er

interesserede i at

øge deres

effektivitet.

At være

førstehåndsvidner

der hvor

problematikkerne

opstår.

Vi skal observere

og analysere

deres

arbejdsprocesser.

Andre

interessenter

Deres rolle vil blive

lettere når de andre

interessenter

De er relativt

langt fra selve

projektet og vil

ikke have en

Perspektiv, men et

perspektiv der kan

indsamles fra

lignende cases.

De skal være

med i

overvejelserne,

men uden et
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optimerer deres

arbejdsgang.

direkte

indflydelse.

konkret behov

for at blive

håndteret.

Figur 4.3.2: Matrix overblik over interessent typerne, hvilken indflydelse de har og hvordan

de skal involveres i projektet.

Matrixen i Figur 4.3.2 kortlægger hver enkelt interessent, hvilken gavn de får, hvad deres

holdning er, hvordan de kan bidrage og hvordan projektet skal håndtere dem.

Fokus falder som forventet på gidslerne, da det er disse interessenter der er direkte

involveret med problemstillingen.

4.4 Rich Picture over Feriepartner

Figur 4.4.1: Rich Picture over Feriepartners virksomhedsstruktur

Rich picture var et af de første trin af vores IT-forundersøgelse og er en modelleringsteknik

der skal være med til at beskrive virksomhedens strukturelle hierarki. Modelleringsteknikken

visualiserer virksomhedens overordnede processer, umiddelbare udfordringer, behov,
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forbindelser, relationer og påvirkninger i et ustruktureret format. Derudover er tanker og

synspunkter tydeligt beskrevet og forbundet ved de enkelte situationer.

Rich picture stammer oprindeligt fra Peter Checklands ’Soft Systems Methodology’

forkortet SSM. SSM tager udgangspunkt i de sociotekniske tilgange til systemdesign og som

skal være med til at beskrive og identificere flere forskellige synspunkter ved en given

arbejdssituation (Monk & Howard, 1998). Metoden blev udviklet for bedre at kunne forstå og

videreformidle menneskelige aktivitetssystemer på en måde der er værdifuld for de aktive

interessenter i systemet. Checklands metode består af syv faser, der starter med at beskrive

problematikken gennem modellering af systemer og til sidst skal komme med relevante

anbefalinger til fremtidig handling for effektivisering af arbejdsprocesserne. Rich picture skal

altså repræsentere begyndelsesfasen af SSM og har til formål at begynde analytiske

vurderinger ved virksomhedens problematikker.

Projektet har valgt at benytte Rich picture, da modelleringsteknikken kan bruges til at skabe

overblik og visuel forståelse af virksomhedens struktur og dens interessenter i forhold til den

undersøgte problemstilling, som i vores situation hovedsageligt drejer sig om en

kommunikationsudfordring mellem virksomhedens key account assistants og de eksterne

samarbejdspartnere, samt den stigende problematik omkring lav standard af kontroltjek af

ferieboligerne, inden overdragelse til nye kunder. Som man kan se i figur 4.3.1, er bureauet

placeret centralt i billedet med alle dens interessenter omkring sig. Bureauets to vigtigste

interessenter er udlejerne og lejerne af ferieboligerne. De to interessenter har visse behov for

proces håndteringen af deres individuelle cases (som er beskrevet i tankebobler over

interessenterne), som blandt andet indebærer et kontroltjek af boligerne i ny og næ, inden

overdragelse til det næste hold af gæster. Denne service har bureauet outsourcet til eksterne

servicevirksomheder, der skal være med til at sikre den høje standard af kontroltjek af

udlejningsboligerne, men som man tydeligt kan se af figur 4.4.1, foregår der en del mere og

oftere kommunikation mellem bureauet, bureauets key account assistants og de eksterne

servicevirksomheder, da bureauet både skal uddelegere arbejdsopgaver til

servicevirksomhederne og sikre sig at servicevirksomhederne rent faktisk yder deres arbejde

på et tilfredsstillende niveau. Dette medfører altså en øget kommunikation mellem parterne,

da bureauet ikke ønsker kontroltjek af lav standard, når det kommer til udlejningsboligerne.
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Dårlige kontroltjek vil medføre dårlige anmeldelser fra kunderne og utilfredse udlejere.

Klagesagerne der bliver oprettet fra lejerne øger bureauets arbejdsbyrde, hvilket vil skabe

endnu mere kommunikation mellem bureauet og de eksterne servicepartnere.

Modelleringsteknikken har givet os indblik i, hvor der vil være størst gavn for en

implementering af nye it-systemer eller optimering af det eksisterende system hos

virksomheden. Til videre analyse af dette, vil vi benytte os af et use case diagram over

Feriepartners nuværende tasking system.

4.5 Use Case Diagram

Use case diagrammet er en model som giver en god beskrivelse af de opgaver, en bruger skal

udføre for at opnå målet, der er ved brugen af et givet system. Denne model vil bruges til at

analysere virksomhedens task system på et makroniveau, da den giver et overordnet overblik

over, hvilke funktioner systemet består af, samt de opgavespecifikationer aktørerne skal

udføre for at opnår systemet mål.

Figur 4.5.1 viser et use case diagram over Feriepartners nuværende tasking system, rektanglet

illustrerer bureauets tasking system. Use case diagrammet viser derudover hvem der

integrerer med systemet og hvilke use cases aktørerne kan udføre med systemet. Diagrammet

består yderligere af 3 aktører, bureauet Feriepartner Møn-Stevns, den eksterne servicepartner

og servicepartnerens medarbejdere. Hver aktør i systemet bliver repræsenteret med en

tændstik figur og har en eller flere tilknyttede use cases som beskriver hvilke funktioner i

systemet aktørerne er i stand til at tilgå.
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Figur 4.5.1: Use Case Diagram over Feriepartners nuværende tasking system

Øverst i venstre side af diagrammet står den primære aktør i systemet, som er

udlejningsbureauet Feriepartner. Denne primære aktør igangsætter virksomhedens tasking

system, når en kunde har foretaget en booking. Aktøren står for den primære administration

af systemet, hertil er den tilknyttet to forskellige funktioner i systemet. Den ene funktion er at

oprette en opgave, såsom rengøringsopgaver og klagesager. Den anden funktion er at se en

liste over udførte opgaver. Den næste aktør i rækkefølgen, er servicepartneren. Denne aktør

afhjælper bureauet med at organisere og igangsætte rengøringsopgaver.

Servicepartneres primære opgave er at se tilgængelige opgaver som feriebureauet har

oprettet. Derudover kan servicepartneren også tildele opgaver til deres servicemedarbejder
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og se udførte opgaver. Dette leder videre til den sidste primære aktør som er

servicemedarbejderen, denne aktør udfører rengøringsarbejde. De opgavespecifikationer den

er tilknyttet til i systemet, er bl.a. at se de opgaver som servicepartneren har tildelt.

Derudover kan servicemedarbejderen markere de opgaver som er blevet udført. Dette use

case diagram analyserer ikke kommunikationen mellem aktørerne, hvilket er den essentielle

problemstilling i dette projekt. Til dette vil projektet bruge et swim lane diagram til at

analysere feriepartner og servicepartners kommunikation på mikroniveau.

4.6 Kommunikationsanalyse

Kommunikation hos Feriepartner Møn-Stevns har i observationerne vist sig at være en af

virksomhedens vigtigste opgaver. Både den interne og eksterne kommunikation blandt

virksomhedens interessenter som præsenteret i afsnit 4.3 og 4.4. I servicebranchen er det

essentielt for en virksomhed som Feriepartner Møn-Stevns at være konkurrencedygtige på

adskillige serviceparametre. Observationerne understøtter den indledende problematik at

særligt de eksterne services er en udfordring når det kommer til kommunikationen.

For at identificere hvor i processen kommunikationen viser sig at være mangelfuld har

vi kortlagt tasking og kommunikationsflowet fra punktet hvor en kunde booker deres feriehus

til kunden ankommer på deres ophold. Vi har repræsenteret tasking og

kommunikationsflowet i et swim lane diagram for at danne et overblik over hvem der er

ansvarlige for hvilke elementer i flowet og hvordan det kan være muligt at udpege præcis

hvor flowet bliver forstyrret eller burde omstruktureres.
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Figur 4.6.1: Swim lane diagram over Feriepartners nuværende arbejdspraksis for service

tasking.

I Feriepartners nuværende system ”Superbook” bliver der tilføjet en række generelle services

såsom rengøring, spa-rengøring, rengøringskontrol, hvis en kunde selv vælger at udføre

rengøring, samt udbringning og afhentning af sengelinned til et hus, når dette formidles ind i

bureauets portefølje. Disse typer af services tilføjes som en opgave til relevante bookinger i

systemet og forpligtes til den ansvarlige entreprenør som kan være en af to muligheder:

ekstern service eller husejer service. Hvem der er den ansvarlige entreprenør afgøres i

formidlingsaftalen mellem bureauets udlejningschef og husejeren. I begge tilfælde registreres

dette i Superbook.

Efter en booking er foretaget skal en Key Account Assistant hos bureauet tilføje den

eller de relevante opgaver som repræsenteret i figur 4.6.1 i anden bane, disse opgaver er

defineret obligatoriske eller valgfrie. Når de relevante opgaver er tilføjet, skal disse defineres,
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definitionen består i en udført tidsramme for servicetid der som standard bliver genereret ud

fra et tidsvindue hvor huset står ledigt. På dage hvor der er afrejse og ankomst samme dag er

der krav om afrejse senest klokken 10:00 og ankomst klokken 15:00. Denne tidsramme på

dage med såkaldte kundeskift er en nøgleværdi for projektet, dette vil vi forsøge at uddybe i

afsnit 5. Når opgaven er defineret skal den forpligtes til den ansvarlige entreprenør som

illustreret i figur 4.6.1 i den tredje bane, her bliver der tjekket om ekstern service er påkrævet,

e.g. hvis husejeren selv er ansvarlig for rengøringen men der kræves ekstern

udbringning/afhentning af sengelinned. Er den eksterne entreprenør ansvarlig for alle

opgaver, forpligtes disse i systemet, herfra skal servicepartneren acceptere opgaverne og

tildele en/eller flere medarbejdere til udførelsen.

Ud fra hver opgavetype på nær linned udbringning/afhentning generes et generelt

dokument, altså ens for alle huse med en checkliste i PDF-format som servicemedarbejderne

kan følge. Dette dokument er repræsenteret i figur 4.6.1 i den fjerde bane. Tjeklisten

inkluderer almene opgaver såsom rengøring af standard faciliteter som toilet, køkken etc. Den

tildelte medarbejder kan se opgaven i Feriepartner appen der fungerer som en mobil service

grænseflade, her kan medarbejderen se servicevinduet for de enkelte opgaver, hvilket hus ID

de skal udføres på samt markere dem som færdige. Tjeklisten er ikke en del af systemet og

skal udskrives til eftertjek. Har husejeren ansvaret for servicen er det vurderet i formidlingen

af husejeren kender deres eget hus bedst og at der derfor ikke er et behov for en tjekliste.

Når opgaverne er udført, markeres de som ”Done”. Herfra lægges den sidste del af

kommunikationskæden hos kunden, der ved overtagelse forventer et tilfredsstillende

serviceniveau. I udlejningsaftalen er det beskrevet at kunden skal klage med det samme ved

problemer eller utilfredsstillende service, hvortil bureauet har en periode på 48 timer til at

udbedre og/eller kompensere for disse. Altså kan kunden godt klage efter opholdet, men

dermed vil bureauet ikke være forpligtet til kompensation. Dette betyder altså at bureauet

vurderer at servicen må være tilfredsstillende hvis kunden ikke klager ved eller kort efter

ankomst.

Er kunden ikke velinformeret kan der opstå en gråzone hvor bureauet stadig vil

forsøge at yde udbedring eller kompensation selv hvis 48 timers perioden er udløbet. Dette

skyldes at bureauet vil opnå den bedste kundetilfredshed for at øge muligheden for

genbooking hos bureauet. Gråzonen medfører dog en økonomisk komplikation, for hvem skal

stå til ansvar for den økonomiske omkostning ved udbedring/kompensation e.g. servicerater,

kompensation ved mangelfulde faciliteter (WiFi, TV, varme, vand etc.) der er markedsførte

som funktionelle ved booking?
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Observationerne viser at klageprocessen er svær at omstrukturere, ansvaret for den

mangelfulde kommunikation her ligger hos kunden der i disse tilfælde ikke har læst og

dermed er indforstået med retningslinjerne. Samtidig viser klageraten sig at være højere i

højsæsonen hvor opgaverne ligger tæt og presset er højt hos servicepartneren og deres

medarbejdere.

Vi analyserer derfor Swim lane diagrammet regressivt for at finde og definere roden af

problemet: hvor en forandring skal foretages for at sænke klageraten, som gerne skulle lede

en mindre byrde på servicepartneren.

Klageprocessen kan allerede udelukkes som tidligere nævnt. Klagen vil desuden opstå

uanset hvad hvis serviceniveauet ikke er tilfredsstillende. Derfor må roden af problemet ligge

i selve forberedelsen og udførelsen af opgaverne. Observationerne fortæller os også at

klageraten er markant højere på huse hvor service ansvaret ligger hos den eksterne

entreprenør frem for husejeren, som nævnt tidligere kender husejeren sit eget hus bedst samt

hvilken standard der bør være for vedligeholdelse.

Følger vi regressionen gennem servicemedarbejderen i diagrammet er det første

ophold på ”Generer general service checkliste”. Vores observationer fortæller os også at

denne type tjekliste ofte er en problematik. Ekstra servicebehov kan opstå afhængigt af sæson

e.g. edderkoppespind, forøget grillbrug, mus i skovområder etc. der bliver påvirket af

sæsonafhængige parametre. Derudover er det en uskreven regel for udlejningen af private

ferieboliger, at der sjældent findes to ejendomme der er ens. Derfor er den generelle tjekliste

en problematik. En sæsonbaseret tjekliste vil antagelsesvist kunne være en hjælp, som kan

eliminere disse sæsonbestemte problematikker. Men den løsning tager ikke fat i det faktum at

ejendomme sjældent er ens.

I observationerne forekommer det at selve klageprocessen ofte er kompliceret når

servicepartneren skal videregive tjeklisten til bureauet og sammenligne den mod kundens

dokumentation på utilfredsstillende serviceniveau. I Feriepartners nuværende serviceaftale er

de begyndt at kræve billeddokumentation fra servicepartneren ved særlige tilfælde såsom

skadeanmeldelser der kan påvirke kundetilfredsheden, således at husejeren og kommende

kunde kan informeres. Begge disse typer dokumentation kan bruges til at oprette

forsikringssager der peger på tidligere kunde, således kompensation samt tilbageholdelse af

depositum kan præciseres for at tilfredsstille flest mulige interessenter og lide lavest muligt

økonomisk tab samtidigt. Dog finder vi det problematisk at tjeklisten, der som en del af den

givne dokumentation, ikke er digital. Altså kan et forslag til vores design omstrukturere
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tjeklisten således at den bliver digitaliseret som en del af Feriepartner-appen.

Regressionen fører helt tilbage til før bookingen overhovedet er foretaget - til

bureauets formidlingsaftale med husejeren. I hus besigtigelsen før en formidlingsaftale er

indgået med husejeren, gennemgår udlejningschefen alle faciliteter således at de kan noteres i

bookingsystemet og dermed præsenteres på Feriepartners hjemmeside hvor kunden kan se

dem inden der bookes. En del af digitaliseringen af tjeklisten kan allerede påbegyndes her,

hvor det enkelte hus præsenteres i besigtigelsen som den standard serviceniveauet skal leve

op til. Altså billeddokumentation af den tilstand standard- og særfaciliteter bør findes i når en

servicemedarbejder har udført alle givne opgaver på den enkelte feriebolig. Dokumentationen

kan dermed lænkes op på en unik tjekliste, der kan defineres og modificeres løbende i

bookingsystemet. I app-grænsefladen vil tjeklisten givetvis spejles, så servicemedarbejderne

altid har den opdaterede tjekliste og eventuelt kan tilføje billeddokumentation på udført

service direkte i appen for at undgå dokumentation gennem e-mail eller ved udkørsel fra

bureauet.

Det konkrete løsningsdesign er defineret i afsnit 5, hvor vi vil visualisere et mockup for

denne digitalisering.

5. Produkt

Dette afsnit præsenterer projektets designforslag illustreret som skærmbilleder, beskrive hvad

de essentielle elementer betyder og hvilke dele der bidrager til at løse projektets

problemstilling.

5.1 Design Mockup

I designet er systembrugeren en medarbejder hos servicepartneren. Feriepartners nuværende

task-håndtering baserer sig i bureauets bookingsystem. Vores forslag vil fortsat basere sig i

dette for at mindske omkostningerne samt at bevare et familiært interface for at sikre god

usability hos de nuværende brugere.

Deres nuværende app som medarbejderne hos servicepartneren bruger, er blot en kalender der

giver et overfladisk overblik over de enkelte tasks. Det vil vi forsøge at ændre og

effektivisere i vores prototype. Medarbejderen skal kunne acceptere og afvise nye tasks

direkte i appen. Dette kan både gøres i kalenderen ved at vælge en specifik dato der vil vise

huse med aktive opgaver. Disse kan filtreres ved at checke eller unchecke så kun de huse med
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tasks medarbejderen allerede har accepteret, vises.

Prototypen er designet i Adobe XD, der er et stykke software oftest brugt til User

Interface/User Experience design og prototyping. Programmet tillader at skabe et let design

med diverse geometriske elementer, tekst og enkelte billedbehandlingsværktøjer. Designet er

opdelt i ”Artboards” som hver repræsenterer et udsnit eller et fuldt skærmbillede, der senere

kan påføres et flow. Når et flow skabt kan alle artboards og deres enkelte elementer blive

interaktive.

Figur 5.1.1: Et overblik over designet og dets overordnede navigationsflow

Det overordnede flow kan være svært at visualisere når der er flere interaktive elementer på

hvert enkelt artboard. Afsnittet her vil forsøge at beskrive flowet artboard for artboard hvilket

skaber en fornemmelse af hvor mange klik brugeren skal bruge for at udføre diverse
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interaktioner, hvilket indhold der befinder sig på hvert artboard og hvordan det adskiller sig

fra Feriepartners nuværende system

En “Standard” loginskærm (Figur 5.1.2) er det første der imødekommer brugeren, denne

indtaster her brugernavn og password. Systemet tillader ikke brugeren at oprette sig,

oprettelsen sker hos Feriepartner og logininformationerne gives fra dem til servicepartneren

der anbefales at ændre password via “Forgot Password?” funktionaliteten.

Figur 5.1.2: Loginskærmen til venstre og hjemmeskærmen til højre

Efter loginprocessen er gennemført føres brugeren til hjemmeskærmen som set på Figur

5.1.2. Her kan der navigeres til de to hovedområder i appen, en kalender med formål at give

et strukturelt og administrativt overblik over aktive opgaver og en hus-liste over det huse

brugeren har aktive eller afventende opgaver på.
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Figur 5.1.3: Kalenderen til venstre og husoversigten til højre

Kalenderen som set på Figur 5.1.3 fungerer som brugerens overblik over alle huse hvor den

enkelte bruger har accepterede tasks på en given dato. På hjemmeskærmen kan brugeren også

gå til husoversigten. På husoversigten kan brugeren se alle huse som brugeren enten har

aktive (accepterede) tasks eller tasks der afventer at blive accepteret af en medarbejder. Hvert

hus er repræsenteret med et hus ID, adressen på ejendommen og de nødvendige tasking

informationer der skal give brugeren anledning til at interagere med et eller flere elementer.

Vælger brugeren et hus sendes de til det enkelte hus’ side som set i Figur 5.1.4.
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Figur 5.1.4: Hussiden til venstre og tasking tjeklisten til højre

Eksemplet på hussiden viser hvor brugeren kan se et fotografi af huset, dette er for at kunne

identificere lokationen og ejendommen når de skal navigere til adressen. Derudover kan

brugeren se sine aktive tasks øverst, hver task indeholder task-typen, den tidligste dato og den

seneste dato hvor opgaven må udføres på, disse informationer indhentes fra en database i

bookingsystemet, og baserer sig på hvornår huset står frit, for at undgå at forstyrre gæster.

Når brugeren er færdig med en task, kan de klikke på den enkelte task i et af de tre felter på

rækken og markere som accepteret samt tilføje noter og eller billeder fra opgaven, i tilfælde

af skader eller overraskelse som Feriepartner eller husejeren skal have besked om. Her ligger

også muligheden for en forskel fra Feriepartners nuværende system til det nye system, hvor

den enkelte medarbejder hos servicepartneren vil være i stand til at tilføje noter/billeder til

udførte tasks, der synkroniserer med Feriepartners database, for at undgå at skulle sende disse

gennem servicepartnerens ledelse via mail til bureauet. I det nuværende system skal alt denne

tilrettelæggelse altså ske gennem servicepartnerens overordnede ledelse. Den nye løsning vil

derfor forsøge at skære dette led af i kommunikationskæden ved opståede klagesager.
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Sidste del af Figur 5.1.4 illustrerer den væsentlige forskel fra Feriepartners nuværende

app. Det er her vi har designet et mockup til en simplificeret tjekliste. Brugeren bliver

præsenteret for en række af opgaver der er opdelt efter områder i boligen, hvert område har

derefter deres respektive opgave der skal udføres hver gang. De opgaver der er markeret med

rødt, viser opgaver brugeren skal være særligt opmærksomme på. Disse opgaver er typisk

tilføjet ved særlige omstændigheder der afviger fra generelle opgaver. I eksemplet skal der

tjekkes en musefælde da der tidligere har været problemer med mus i dette hus og det

generelle område. Dette eksempel er midlertidigt tilføjet opgave og dette er årsagen til at

brugeren skal være særligt opmærksom. De to opgaver i badeværelse-kategorien er markeret

med rødt på grund af særlige faciliteter som ikke nødvendigvis findes i alle huse.

Det sidste artboard der er illustreret i Figur 5.1.1 med label menuPopout, er en

gennemgående pop-out menu, som på nuværende tidspunkt ikke har en tilrettelagt use case,

men er tænkt som et tidligt koncept til et internt profileringsværktøj der indeholder en

meddelelsesfunktion, denne funktion er tiltænkt at brugeren vil kunne kontakte Feriepartner

eller ledelsen hos servicepartneren uden at skulle bruge ekstern kommunikation, funktionen

er et perspektiveringspunkt for reel implementation, men grundet projektets nuværende

begrænsninger bliver denne funktionalitet ikke et fokus.

6. Diskussion

Dette afsnit præsenterer diskussionsområder for projektets udførsel, de specifikke

komplikationer det har medbragt at arbejde uden et direkte samarbejde, hvordan resultaterne

af projektet er blevet påvirket af dette samt hvad der kunne have været gjort anderledes.

6.1 Resultater

Fulgt vores designforslag ser vi tilbage på modellerne fra analysen. Vi undersøger hvor vi

forventer at vores forslag vil vise ændringer i struktur, processer og udfordringer.

For at vende tilbage til projektets Rich Picture (Figur 4.3.1), var det allerede her gjort

klart at Feriepartners største udfordring ligger i en eller flere af deres kommunikative

processer. Virksomhedens strukturelle hierarki er relativt fastlåst af feriebranchens generelle

strategi for flow blandt udlejere, servicepartnere, bureau og kunder. Komplikationerne viser

sig at ligge i selve håndteringen af sager, den tid der bliver brugt på hver sag og

interessenterne involveret.
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For Feriepartner Møn-Stevns er det vigtigt at enhver sag altid bliver ført til ende for at

kunne arkivere og afregne både udlejere, servicepartner og kunderne. Dette kan implicit

forstås som at alle sager vil blive tildelt den tid og opmærksomhed der er krævet for at

afslutte sagen uden kompromis.

Designforslaget forsøger at vinde Feriepartner Møn-Stevns tid før en booking

overhovedet er foretaget, ved at digitalisere servicepartnerens Standard-tjekliste i

virksomhedens eksisterende system, som beskrevet i afsnit 5.

Figur 6.1.1 illustrerer den forventede version af swim lane diagrammet fra afsnit 4.6.

Forandringen er ikke monumental, men den tager fat på det eneste led kæden der endnu ikke

er digitaliseret nemlig det fysiske dokument, der indtil nu har fungeret som en standard

retningslinje for servicemedarbejderne. Vi har rykket processen så tjeklisten nu er blevet unik

for hvert hus i bureauets portefølje, tjeklisten er genereret i forbindelse med

formidlingsaftalen af ethvert hus, så husejer og Feriepartners udlejningschef sammen har

defineret særlige udmærkelser servicemedarbejderne skal udføre på hvert hus.

Grunden til vi har fokuseret på netop dette punkt i kæden er, at systemet i nuværende

proces kun sænkes af et overvæld af tid brugt på at kommunikere mellem Feriepartner

Møn-Stevns og servicepartneren. Når en klagesag er opstået, skal dokumentation indhentes

fra servicepartneren manuelt, typisk via e-mail, for at sammenligne angiveligt udførte

opgaver med det produkt kunden har modtaget ved ankomst i deres reserverede feriebolig.

Frustrationen ligger i at kunden er på ”ferie” og observationerne har fortalt os at det er et

gennemgående udsagn fra kunder at de ikke vil bruge tid på det i deres ferie, hvilket oftest

forhindrer Feriepartner Møn-Stevns i at rette op på sagerne og gøre flest mulige interessenter

tilfredse.
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Figur 6.1.1: Forventet swim lane diagram med vores projekts designforslag taget i brug.

Netop det at kunden er på ferie er i sig selv en kæmpe udfordring. Det er i alle

interessenternes bedste interesse at alle parter er tilfredse på alle parametre. Der opstår en

komplikation for Feriepartner Møn-Stevns når de i lejebetingelserne gør klart at udbedringer

vil blive foretaget inden for 48 timer, men kunden ikke ønsker at deres ferie skal blive

forstyrret af en aktiv klagesag. Dette skaber et dilemma for virksomheden der gerne vil

udbedre komplikationerne, eksempelvis mangelfuld rengøring, men de risikerer en kunde der

ikke er samarbejdsvillig i deres ferie, da kunden forventer det produkt de har betalt for, som

er en beboelig feriebolig. I de fleste af disse tilfælde ender løsningen med at være en rabat

tilsvarende prisen på rengøring for at kompensere med det mangelfulde produkt, selvom

kunden ifølge lejebetingelserne ikke er berettiget til det. Men hvem skal betale dette?

Feriepartner Møn-Stevns stiller netop servicepartneren til rådighed for at udbedre problemet,

hvis nødvendigt, for at undgå øget økonomisk omkostning. Svaret falder altså på bureauet,
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igen for at gøre flest mulige interessenter tilfredse – kunden får kompensation,

servicepartneren skal ikke give gratis rengøring og husejeren bliver ikke involveret.

Designforslaget er altså et givet forsøg på at forebygge muligheden for at klagesager

opstår ved at have et unikt fokus på hver bolig. De enkelte use cases ændres altså ikke,

interaktionerne mellem Feriepartner Møn-Stevns, servicepartneren og servicemedarbejderne

forbliver urørt, mens antallet af uønskede interaktioner forventes at mindskes. Use case

diagrammet (figur 4.5.1) forbliver altså uændret.

6.2 Bias

I afsnit 6.1 nævnes det en del gange at projektet forventer, en masse resultater. Dette er en

følge af at projektet er udført på semi-fiktivt grundlag der giver anledning til empirisk bias.

Afsnit 1 gør det klart at problematikken er meget reel ved at kigge på specifikke sager

fra de senere år der beskriver øget utilfredshed hos flere feriegæster, når de har booket private

ferieboliger gennem adskillige danske ferieudlejningsvirksomheder. Derudover har projektet

baseret problemformuleringen i reelle observationer foretaget i løbet af sommeren 2019 og

2020. I afsnit 3.8 redegøres der for at projektet vil vise modeller for virksomheden som den

ser ud i dag, som forventet med vores design og efter reelt brug. Den sidste del forekommer

dog umuligt da vi er blevet afholdt fra at oprette et reelt samarbejde med virksomheden

grundet COVID-19.

Dette betyder altså at resultaterne som er givet i afsnit 6.1, er præget af antagelser

baseret på de observationer som er foretaget i de forgangne år. Dette skaber et bekræftelses

bias hvor projektets antagelser og forventninger ikke nødvendigvis vil stemme overens med

yderlig empiri der kunne være indsamlet gennem andre metoder e.g. interviews,

spørgeskemaer og generel øget brugerdeltagelse.

Manglen på reel brugerdeltagelse er en væsentlig komplikation for projektet der ifølge

informatikkens definitioner søger et særligt fokus på netop brugerdrevet design.

Forhindringen har altså været ikke at kunne inkludere Feriepartner Møn-Stevns i projektets

proces og dermed få udarbejdet iterationer af vores design som kunne have ført til et med

udarbejdet produkt. Dog har der været muligheder for at udføre usability testing af en lofi

prototype, men grundet et større fokus på at udarbejde noget der kunne være brugbart i

projektets reelle case og understøtte problemformuleringen, nåede vi ikke til dette stadie.

Det kan dog siges at de nuværende omstændigheder i et samfund der er åbnet mere

op, at der er mulighed for at videreføre projektet eventuelt som datalogi-projekt, hvor et reelt
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samarbejde vil kunne realiseres og konkret brugerdrevne design og implementations forslag

vil kunne udføres i en iterativ proces. Man vil her kunne måle konkret på effekt givet af en

IT-løsning og udarbejde en samlet vision for virksomheden med flere modeller der er mere

specifikke for selve systemet e.g., klassediagram, sekvensdiagram og entity relationship

diagram.

6.3 Testing

Da vi gennem projektet ikke har gennemført vores IT-forundersøgelse gennem et tæt allieret

samarbejde med den Feriepartner Møn-Stevns, har vi ikke haft mulighed for at afprøve

alternative og/eller andre potentielle muligheder for vores løsningsforslag og dermed gået

med den begrænsede mængde empiri fra observationer som et resultat af hvad vi mente var

det rigtige at gøre for optimering af virksomhedens arbejdsproces.

En usability test var oprindeligt planlagt til at underbygge effektivitet og funktionalitet af

projektets design. Det var forestillingen at opstille en workshop med de medarbejdere vi

oprindeligt skulle have interviewet jf. afsnit 3.10. Testen skulle opstille en række opgaver til

udførsel. Områderne disse opgaver skulle afdække var fokuseret på navigation, funktion og

fejl områder. Mellem hver opgave ville observatøren opstille et stykke af et scenarie gennem

tekst der formulerer omstændighederne, med det formål at få medarbejderen til at forstå

hvorfor produktet reagerer som det gør. Resultaterne fra denne type test var forestillet at

skulle udnytte Card Sorting som metode for at evaluere konkrete data og adskille nøgleord

som deltageren ville forbinde med produktet.

For at underbygge resultaterne yderligere, ville denne test kunne foretages igen med

en neutral brugerdeltagelse, altså med deltagere uden tilknytning til virksomhedens

interessenter, for at få et sæt af kvantitativ data at forbinde med den kvalitative data fra den

første brugertest.

Hele udførelsen af denne type test ville have været et stærkt fundament for de resultater

projektet endeligt ville kunne præsentere. Det må dog erkendes, at det ikke er tilfældet. Dog

er projektets natur ikke afvisende over for muligheden om at føre projektet videre ud i

yderligere undersøgelse e.g. i et større datalogisk omfang der ville beskæftige sig med selve

implementationen af programlogik og brugertests af systemfunktionalitet.
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8. Konklusion

Dette afsnit er en gennemgående konklusion af projektets produkt, proces og en

perspektivering over hvordan projektet kan føres videre. Disse tre områder fungerer som et

svar på projektets problemformulering, om problemet er blevet løst gennem produktet, om

det kunne være gjort anderledes og hvad der kan gøres i fremtiden.

8.1 Produkt

Det primære formål med vores produkt var et gøre Feriepartner Møn-Stevns’ task-håndtering

100% digital. Til trods for at produktet ikke er blevet testet i virksomheden, er formålet stadig

opnået ved at transformere det eneste led i håndteringen fra en manuel til digital feature. En

tjekliste i en app er ikke i sig selv et yderst innovativt produkt, men helheden af den

inkluderede feature i Feriepartner Møn-Stevns’ eksisterende system og applikation bidrager

til en innovativ IT-strategi hos virksomheden.

Der er stor sandsynlighed for at en lignende feature vil kunne inkluderes fra en

eksisterende applikation på markedet. Hvis produktet skal kunne skaleres uden for

Feriepartners hovedsæde til andre virksomheder i branchen, vil en af disse valgmuligheder

garanteret være et bedre udgangspunkt for at inkludere en lignende feature.

Den forudgående IT-forundersøgelse har klargjort at brugen af det nuværende system og

Feriepartners applikation ikke I sig selv er en komplikation for hverken Key Account

Assistants, den eksterne servicepartner og deres medarbejdere.

Med fokus på den enkelte virksomhed vil projektets produkt være tilstrækkeligt i

forhold til at behovsafdække brugerne af systemet, da produktet blot flyttes fra papirform og

ind i et system de allerede er bekendt med. Feriepartners IT-administration afholder jævnligt

webinarer for alle deres bureauer hvor ny funktionalitet til bookingsystem, økonomisk

administration og eksterne services ofte bliver gennemgået så bureauernes Key Account

Assistants er kompetente i brugen af disse. Vi ser ikke nogen årsag til at det skulle forholde

sig anderledes hvis produktet blev en fast del af systemet som det ser ud nu.

8.2 Proces

I forbindelsen med IT-forundersøgelsen har projektet taget udgangspunkt i en

referencelinjeplan som skulle planlægge forundersøgelsens handlingsforløb, holde styr på

projektets progression samt strukturere MUST-metodens indhold. På det nedenstående Figur
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8.2.1 ses en referenceplan som illustrerer hvordan forundersøgelsens handlingsforløb var

intenderet. Referencelinjen viser hvordan vores projekt ideelt ville se ud, men på grund af

virkelighedens uforudsigeligheder, var projektet nødsaget til at omstrukturere og tilpasse

referencelinjen, så den passede bedre til projektets nuværende situation. Der var derfor

metoder såsom interviews, dødehavsrulle og workshops vi endte med at fravælge, da disse

ikke længere kunne udføres mod det forventede resultat.

Figur 8.2.1: Projektets oprindelige referencelinjeplan
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Figur 8.2.2 Projektets endelige referencelinjeplan

Det er flere steder i projektet blevet nævnt, at det ikke var muligt at etablere et samarbejde

med Feriepartner og dette har påvirket vores problemformulering, konklusion og hele

projektets vinkling.

Et tæt samarbejde med Feriepartner, kunne resultere i, at projektet havde sat afsæt i en anden

problematik end den nuværende. Dette vil resultere i en anden problemformulering,

konklusion etc.

8.3 Perspektivering

Såfremt at vores it-løsning til Feriepartner succesfuldt kan implementeres og løse samt,

forsimple kommunikationen i virksomheden. forestiller vi os at vores løsning skal sætte

virksomheden i den rigtige retning mod, en mere resiliens og konkurrencedygtig virksomhed.

Vi forestiller os at når vores produkt er helt færdigudviklet, kan andre

udlejningsvirksomheder som gennemgår den samme problematik, bruge vores innovative

feature som et standardsystem til at optimere og simplificere arbejdsgangene i deres

virksomhed. Et område der kunne være interessant at undersøge yderligere, er den digitale

transformation hos Feriepartner Møn-Stevns.
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I de senere år er der enkelte øget forskning, der har ledt til tilbud omg virtuel rundtur og

fremvisning af boliger i forbindelse med markedsføring (Kondrup, 2016). Disse virtuelle

rundture foregår i Mixed og Virtual Reality, som har til formål at give fremtidige kunder en

god fornemmelse af hvad de enkelte produkter indeholder. Dette indebærer faciliteter,

indretning og tilhørende omgivelser.

Feriepartners nuværende hjemmeside indeholder kun billeder af virksomhedens

sommerhuse som tjener udlejningen, samt en kort beskrivelse af husets faciliteter.

Vi forestiller os at Feriepartner kan adoptere den førnævnte VR teknologi, til at give

kunden en opdagelse i deres potentielle sommerhus. dette vil gøre at kunderne får en reel

oplevelse af huset og dets faciliteter. Vi antager at implementeringen af virtuel rundvisning,

kan optimere kundernes oplevelse da de i skal ud og “udforske” deres kommende

sommerhus, på en ny og spændende måde. Derudover kan teknologien muligvis hjælpe

virksomheden med at nå ud til en større demografi. Dette vil især tiltrække unge mennesker,

På nuværende tidspunkt er VR stadig en niche teknologi inden for ferieudlejnings branchen.

Ved at Feriepartner benytter sig af denne teknologi, kan det bidrage til at gøre virksomheden

mere konkurrencedygtig.

Fordele og ulemper ved Virtual Reality

Fordele

● Teknologien kan fremme interessen for fremtidige kunder

● Styrke kundeoplevelsen

● Tiltrække en lang række nye kunder

Ulemper

● Hvis ikke kunden har kompatible VR briller får de ikke den fulde oplevelse

● Digitalisering af alle virksomhedens sommerhuse kan være tidskrævende og

bekosteligt.

Vi mener at virtuel rundvisning af sommerhusene ved hjælp af VR, vil skubbe en udvidet

digitalisering af Feriepartner såvel som andre udlejningsbureauer i den rigtige retning.
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