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Projekt: Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser  
 
Deltagere:  Danmarks Radio;  
 Rigshospitalets Informatikafdeling;  
 WM-data A/S;  
 Pensionskassernes Administration A/S; 
 Fischer & Lorenz;  
 MUST-gruppen, Roskilde Universitetscenter/datalogi. 
 
Sammenfatning 
Der søges om et projekt, hvis samlede beløbsramme for 1997/98 er 5,3 mill. kr., hvoraf CIT's 
andel udgør 2,9 mill. kr., de involverede IT-organisationers andel udgør 1,6 mill. kr. og 
RUC/datalogis andel udgør 0,8 mill. kr. 
 
Projektet omhandler arbejdsformer i de tidlige faser i systemudvikling- den datalogiske fo-
rundersøgelse, som i forhold til kvalitet og produktivitet fremhæves som særligt proble-
matiske i Forskningsministeriets oplæg til etableringen af Center for IT-forskning (CIT). Pro-
jektet består af tre samarbejdsprojekter mellem MUST-gruppen på Roskilde Universitetscen-
ter/Datalogi og henholdsvis Danmarks Radio, Rigshospitalets Informatikafdeling og WM-
data A/S. Desuden vil der foregå sideløbende forskningsorienteret erfaringsopsamling og -
bearbejdning. Projektet har såvel videnskabelige som kommercielle interesser. 
 
Videnskabelige interesser i projektet 
Teoretisk vil projektet bidrage til en øget forståelse af metoder og arbejdsformer i forun-
dersøgelser, samt af de betingelser de foregår under i en industriel kontekst. Projektet vil af-
prøve og videreudvikle en metode til forundersøgelse samt producere begrebsdannelse om 
forundersøgelse. Dette opnås gennem: 

• studier af behovet for nye kvalifikationer samt organisatorisk og teknologisk støtte til 
systemudvikling under betingelser, hvor man dels baserer en væsentlig del af den sam-
lede løsning på standardsystemer og dels praktiserer outsourcing af specifikke udvik-
lingsopgaver, 

• afprøvning af den forskningsbaserede MUST-metode i en række virksomheder under 
ovennævnte kommercielle og industrielle betingelser, 

• systematisk erfaringsopsamling og revidering af metode og begrebsapparat, 
• formidling af resultaterne til erhvervsliv og forskere i form af bøger, artikler og afhand-

linger. Metoden og begrebsapparatet dokumenteres bl.a. i en lærebog, som retter sig 
mod praktikere og studerende. 

 
Kommercielle interesser i projektet 
Projektet vil bidrage til, at de deltagende virksomheder udvikler deres kompetencer inden for 
forundersøgelse af moderne informationsteknologi for derved at styrke kvaliteten og pro-
dukti-viteten i de forretningsområder teknologien er designet til. Fokus vil være på forun-
dersøgelse, men projektet vil desuden studere sammenhængen mellem forundersøgelsernes 
kvalitet set i forhold til de efterfølgende processer: kontraktforhandling, teknisk og organisa-
torisk implementering, samt brugen i forretningsområderne. Dette opnås gennem: 

• at virksomhedens egne medarbejdere i samarbejde med MUST-gruppen analyserer den 
nuværende praksis mhp. at identificere problemer og udfordringer, hvor MUST-
metoden, eller udvalgte dele herfra, kan forbedre den nuværende praksis, 
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• at MUST-gruppen underviser i (dele af) metoden og løbende superviserer virksomhe-
dens medarbejdere i forbindelse med eksperimenter og indføring af metoden i virksom-
hedens projekter, 

• at virksomhederne i samarbejde med MUST-gruppen foretager en systematisk erfar-
ings-opsamling med henblik på at indarbejde generelle erfaringer i kommende projek-
ter. 

 
Projektet planlægges fortsat i 1999 med yderligere deltagelse af Pensionskassernes Admini-
stration A/S og Fischer & Lorenz. Det økonomiske omfang er estimeret til 3,2 mill kr. i 1999 
anslået fordelt: CIT: 1,7 mill. kr., IT-organisationer: 0,9 mill. kr. og RUC/datalogi: 0,7 mill. 
kr. (se bilag A). 
 
Baggrund 
Danske IT-organisationer og deres relationer til brugere og leverandører er under forandring. 
Mange virksomheder har valgt at basere sig på standardsystemer, og den systemudvikling, der 
er behov for, "outsources". Dette stiller nye krav til systemudviklernes kvalifikationer og me-
toderepertoire samt til de indledende analyse- og designaktiviteter, som gennemføres som 
grundlag for beslutning om indførelse af nye/ændrede IT-systemer. 
 
Systemudviklingsgruppen på RUC/datalogi - Jesper Simonsen, Keld Bødker og Finn Kensing 
- har siden 1990 arbejdet inden for forskningsprogrammet MUST. Igennem dette har vi ud-
viklet et begrebsapparat om og en sammenhængende metode til forundersøgelse som en 
selvstændig aktivitet i systemudvikling i en organisatorisk kontekst (Kensing et al., 1996).  
 
I en forundersøgelse tager designere og brugere udgangspunkt i en erkendelse af problemer 
og eventuelle ideer til IT-anvendelser i en specifik organisatorisk kontekst. Formålet med fo-
rundersøgelsen er at afklare behov og muligheder, at udvikle en samlet vision i form af proto-
typer og beskrivelser, der indeholder realistiske krav til organisationens IT-anvendelser, samt 
at skitsere en plan for udvikling og realisering af sådanne IT-anvendelser. Forundersøgelse er 
en af de dårligst forståede aktiviteter i systemudvikling. Udvalget af metoder til forun-
dersøgelse er mangelfuldt, forundersøgelse er en af de aktiviteter, der er mest disponerede for 
fejl, og fejl begået tidligt i projekter er de dyreste at rette.  
 
Vi har gennemført 10 projekter med forundersøgelser i danske og amerikanske organisationer, 
bl. a. i Danmarks Radio, Statens Filmcentral, Novo Nordisk, Stanford University og Xerox 
PARC. Vi har gennemført forundersøgelser for organisationerne, hvor vi har eksperimenteret 
med forskellige teknikker og beskrivelsesformer samt analyseret de betingelser, forun-
dersøgelse foregår under. På baggrund heraf har vi udviklet en sammenhængende metode, 
som dækker alle hovedaktiviteter i en forundersøgelse:  

• projektetablering;  
• strategisk analyse;  
• dybtgående analyse af udvalgte arbejdsdomæner;  
• udvikling af en samlet vision omfattende såvel ny IT, relaterede organisatoriske foran-

dringer som behovet for nye kvalifikationer;  
• organisatorisk forankring af visionen.  

Arbejdet med udvikling af metoden er dokumenteret i en lang række artikler og afhandlinger 
(se litteraturlisten). MUST-metoden repræsenterer "state of the art" mht. begrebsapparat, le-
del-sesprincipper, strategisk analyse, brugerdeltagelse og inddragelse af etnografiske teknik-
ker. 
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Efter den seneste forundersøgelse i Danmarks Radio's P3 har vi efterfølgende indgået i et pro-
jekt omfattende undervisning og supervision af Radioens IT-konsulenter. I denne sammen-
hæng studerer vi samarbejdet mellem de forskellige brugerorganisationer i Radioen, kon-
sulenter i Radioens Informatikområde (R-IT), der gennemfører forundersøgelser og projektle-
delse, og Datacentralens's programmører, der som ekstern leverandør står for programmelud-
vikling. Den forskningsmæssige interesse er at studere behovet for nye kvalifikationer samt 
organisatorisk og teknologisk støtte til systemudvikling under outsourcing betingelser. Den 
sidste del af projektet indgår endvidere i et EU-finanseret projekt, DESARTE, hvor vi arbe-
jder sammen med prof. Ina Wagner (Wien), prof. Dan Shapiro (Lancaster) og prof. Giorgio 
DeMichaelis (Milano). Vores del af projektet gennemføres i samarbejde med R-IT og Data-
centralen. 
 
Forskningsmæssigt har vi nået et punkt, hvor vi efter 10 projekter med industrielle samar-
bejdspartnere kan konstatere, at begrebsapparatet og metoden fungerer, når vi selv er aktive 
designere i en forundersøgelse (Kensing et al., 1996; 1997). Vi ønsker nu at etablere en række 
projekter, hvor vi alene står for undervisning, supervision og evaluering, og således ikke selv 
deltager aktivt i forundersøgelserne. 
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Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser 
Formålet med nærværende projekt er - ud fra en analyse af de deltagende virksomheder - at 
indarbejde MUST-metoden gennem undervisning og supervision. Metoden afprøves i pro-
jekter, hvor MUST-gruppen nu ikke deltager som designere, men løbende analyserer forløb 
og resultater af projekterne. Igennem sådanne aktiviteter vil vi få lejlighed til at studere fo-
rundersøgelser og de betingelser, de gennemføres under. Den opnåede indsigt vil bidrage til at 
revidere begrebsapparatet og metoden. Vi vil desuden få lejlighed til at studere betingelserne 
for at forandre designernes arbejdsformer. De forskningsmæssige spørgsmål er således:  
 

• Hvilke styrker og svagheder er der i de nuværende måder forundersøgelser udføres på? 
• Hvordan vurderer de forskellige parter MUST-metoden i forhold til andre tilgange til 

forundersøgelse under industrielle betingelser?  
• Hvordan indarbejdes og indlæres MUST-metoden mest hensigtsmæssigt som støtte for 

designere, som anvender den i en industriel kontekst?  
• Hvordan kan metode og begrebsapparat revideres på grundlag af erfaringer og dialog 

med de involverede IT-organisationer?  
 
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem MUST-gruppen på RUC/datalogi og danske 
IT-organisationer - Danmarks Radio, Rigshospitalets IT-afdeling, WM-data A/S i 1997/98. I 
1999 er der yderligere planlagt samarbejde med Pensionskassernes Administration A/S og 
Fischer & Lorenz. 
 
Projektet organiseres som et aktionsforskningsprojekt med to sidestillede formål: 
 

• Forøge metoderepertoiret samt forståelse af forundersøgelse som aktivitet i systemud-
vikling hos IT-organisationernes praktikere. Dette opnås ved, at de deltagende virksom-
heder får hjælp til at analysere deres nuværende praksis samt til at igangsætte eksperi-
menter med nye arbejdsformer for at modvirke svagheder og/eller imødegå ud-
fordringer. Undervisning i relevante metodeelementer og supervision i forbindelse med 
virksomhedernes projekter vil indgå som en integreret del af MUST-gruppens samarbe-
jde med virksomhederne. 

 
• Bidrage til udvikling af teori om og en metode til forundersøgelse. MUST-gruppens 

deltagelse i ovennævnte aktiviteter og syntiseren af erfaringer fra disse og tidligere pro-
jekter udmyntes i  
1) et metodeuafhængigt begrebsapparat om forundersøgelse. Begrebsapparatet reflek-

terer en forståelse af forundersøgelse som en aktivitet i systemudvikling samt de bet-
ingelser, forundersøgelse foregår under, og det dokumenteres i form af beskrivelser 
af og reflektioner over forundersøgelsesprojekter;  

2) en afprøvet metode til forundersøgelse. Metoden og begrebsapparatet dokumenteres 
bl.a. i en lærebog, som retter sig mod praktikere og studerende. 

 
Desuden skal projektet gøre det muligt for MUST-gruppen og de deltagende virksomheder at 
indgå i fælles aktiviteter indenfor CIT’s metodeklynge samt støtte MUST-gruppens produk-
tion af lærebøger og videnskabelige publikationer.  
 
Der er tale om relativt selvstændige projekter i hver af de involverede virksomheder. Dog 
planlægges erfaringsopsamling på tværs af virksomheder, bl.a. ved halvårlige seminarer. Der-
for har vi lagt vægt på et samarbejde, som ikke involverer konkurrerende virksomheder. I det 
følgende beskrives indholdet i samarbejdet med de enkelte IT-organisationer nærmere. 
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Danmarks Radio (DR) 
MUST-gruppen har i perioden december 1994 - marts 1997 haft et samarbejde med Radioens 
Informatikområde (R-IT). Vi har gennemført en større forundersøgelse i DR's P3 i samarbejde 
med IT-konsulenter fra R-IT. Forundersøgelsens resulterende design er efterfølgende blevet 
implementeret/er under implementering, og vi har indgået i et projekt omfattende under-
visning og supervision af konsulenter i R-IT. Endelig har samarbejdet bidraget til det ovenfor 
omtalte DESARTE projekt. Sideløbende med disse projekter har DR planlagt og påbegyndt 
implementeringen en lang række IT projekter bl.a. START - standard/ramme systemer, 
WorkGroup Computing og CAR - "computer aided radio". Siden har Radioen vedtaget og er 
påbegyndt implementeringen af en ny IT organisation, ITOP.  
 
Samarbejdet mellem DR og MUST-gruppen vil omfatte en evaluering af erfaringerne med at 
indføre CAR på Københavns Radio med henblik på at udforme og afprøve et MUST-baseret 
metodekoncept til brug i de efterfølgende projekter. Endelig vil MUST-gruppen følge, under-
vise og supervisere de IT medarbejdere, organisationskonsulenter og øvrige medarbejdere, der 
i fællesskab står for implementeringen af de nye IT systemer. 
 
Fokuspunkter i samarbejdet med DR er således: 

• hvordan realiseres ideer fra forundersøgelse gennem udviklingsprojekt og efterfølgende 
implementation og brug, 

• betingelser for forundersøgelse generelt og specielt ifm brug af MUST-metoden,  
• forandring af arbejdsformer i forbindelse med igangværende udviklingsprojekter. Spe-

cielt vil der være fokus på samarbejdet mellem brugerorganisationerne, de forskellige 
IT afdelinger og de interne og eksterne leverandører, som til sammen skal gennemføre 
de planlagte forandringer. 

 
Samarbejdet med DR vil give MUST-gruppen en unik lejlighed til at studere forankrings-
problematikken: forundersøgelsens forløb og resultater op mod udviklingsprojektets forløb og 
resultater. 
 
Estimeret omfang:  
 Radioens medarbejdere:  24 personmdr. 
 MUST-gruppen: 24 personmdr. 
 Projektet gennemføres 1997 til 1998 med start aug. 1997 og slut december 1998. 
 
Projektdeltagere: 
MUST-gruppen:  Danmarks Radio: 
docent, cand. scient. Finn Kensing Adm.chef John Norlin 
forskningsassistent, cand. scient. NN Teknologichef Alice Rosenlund  
forskningsassistent, cand. scient. MM 25 medarbejdere (IT-konsulenter,  
  organisationsonsulenter og   
  projektledere fra brugerorganisationen) 
   
 
Rigshospitalets Informatik-afdeling (RH-IT) 
RH-IT har igennem flere år benyttet en strategi og tilhørende projektmodel baseret på imple-
mentering af (tilpassede) standardsystemer. Dette har betydet en forandring af IT-afdelingens 
opgavevaretagelse i forhold til tidligere, hvor man selv udviklede egne IT-løsninger. Hove-
dopgaverne for konsulenterne i Udvikling og Projekter (U & P) er således blevet analyse- og 
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udredningsarbejde, projektledelse samt organisatorisk implementering. Strategiskiftet er sket 
som en gradvis tilpasning til ydre forhold (generelt mere anvendelig standardløsninger på 
markedet samt mange leverandører af IT-løsninger til hospitalet). Der er ikke udarbejdet 
egent-lige vejledninger eller standarder for udførelse af de forskelige aktiviteter eller ud-
formning af forskellige produkter. Idag anvender afdelingen standarder for udformning af 
kommissorier (projektgrundlag) og for kontrakter med leverandører (statens K18/K34 stan-
dardkontrakt). Herudover er der oparbejdet en fælles holdning til, hvad en forundersøgelses-
rapport bør indeholde. Opgavevaretagelsen er herudover præget af den enkelte medarbejders 
egne præfe-rencer/metodekendskab og således kendetegnet ved en forskellighed de enkelte 
projekter imellem. Man kan således konstatere problemer ved intern overdragelse af projekter 
mellem konsulenter og (især) i samspillet mellem U & P og eksterne leverandører, som står 
for teknisk implementering af et specificeret system. 
 
Det er formålet med projektet at reviewe U & P's projektmodel på grundlag af et komparativt 
studium af den faktiske opgavevaretagelse i et antal projekter samt på grundlag heraf at klar-
lægge behovet for indførelse af standarder med underliggende metodisk fundament. Hoved-
sigtet hermed er at forbedre U & P's metodiske grundlag for analyse- og udredningsarbejde, 
projektledelse samt organisatorisk implementering for herved at bidrage til yderligere 
kvalitetsforbedring af opgavevaretagelsen. 
 
Konkrete aktiviteter (i parentes anføres arbejdsfordeling): 

• Udvælgelse af projekter til review (U & P) 
• Review af forundersøgelsen i et antal projekter (U & P/MUST i fællesskab) 
• Analyse af afdelingens projektmodel i forhold til den konkrete opgavevaretagelse (U & 

P/ MUST i fællesskab) 
• Udredning af ønsker og behov i afdelingen for “standarder” (U & P/MUST i fællesskab) 
• Udredning af muligheder for do. (U & P/MUST i fællesskab) 
• Seminar for afdelingens medarbejdere om resultatet af reviewet. (MUST: oplæg) 
• Beslutning om implementering af løsningsforslag (U & P) 

 
Estimeret omfang: 
 RH-IT-konsulenter: 6 mdr 
 MUST gruppen: 6 mdr 
 Projektet gennemføres i 1997 med start medio 1997. 
 
Projektdeltagere: 
MUST-gruppen:  RH-IT: 
lektor, Ph.D. Keld Bødker Projektkoordinator Mette M. Bruhn 
forskningsassistent, cand. scient. NN IT-konsulent Jan Pehrson 
  
 
WM-data A/S 
WM-data's primære forretningsmål er levering af komplette IT-løsninger hvor der typisk vil 
indgå en betydelig tilpasning/systemudvikling. For hvert salg, der involverer et systemudvik-
lingselement, etableres et projekt, der omfatter forundersøgelse, specifikation og reali-sering. 
Ofte involverer systemudviklingen niche-teknisk kompetence. I sådanne situationer er der sti-
gende problemer for systemanalytikere med generelle IT-kompetencer med at producere 
specifikationer, der er direkte anvendelige for udviklingen.  
 



MUST/CIT-projektbeskrivelse, 4-6-97  7 

Det forretningsområde i WM-data, hvor denne problemstilling er særlig relevant, er inter-
esseret i at få vurderet sine metoder og arbejdsgange, samt at udvikle/lære nye metoder til fo-
rundersøgelse. I nogle projekter har der været en brist i forståelsen mellem de, der havde lavet 
forundersøgelsen og specifikationen, og de, der skulle realisere systemet. Ledelsen og sen-
iorkonsulenter i afdelingen ønsker derfor at forbedre kvaliteten af forundersøgelse og specifi-
kation. MUST-metoden afprøves i et af afdelingens konkrete projekter med henblik på at ud-
vikle og tilpasse metoden til afdelingens fremtidige projekter. 
 
Samarbejdet med WM-data vil således involvere: 
 

• at WM-data og MUST-gruppen hver især fremlægger deres metoder til - og erfaring 
med - forundersøgelse, 

• at der på baggrund heraf udarbejdes en plan for, hvordan WM-data kan afprøve MUST-
metoden i et udvalgt projekt, 

• at MUST-gruppen underviser i MUST-metoden og superviserer WM-data i forbindelse 
med afprøvning af metoden i projektet, 

• at MUST-gruppen observerer udvalgte aktiviteter i projektforløbet, 
• at WM-data og MUST-gruppen fælles evaluerer og vurderer metoden i forbindelse med 

ovennævnte projektforløb og her bl.a. metodens styrke ved kulturforskelle (projektet 
foregår til dels i udlandet), 

• at WM-data i samarbejde med MUST-gruppen på baggrund af forløbet udarbejder en 
revideret metode tilpasset WM-data's behov. 

 
Estimeret omfang:  
 WM-data: 3 mdr. 
 MUST forskere: 3 mdr. 
Projektopstart/projektetablering: September 1997 (under forudsætning af, at et aktuelt plan-
lagt projekt realiseres, ellers så hurtigt som muligt derefter ved næste nye projekt) 
 
Projektdeltagere:  
RUC/datalogi:  WM-data: 
Adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen International Sales Manager Albert Menashe 
  Department Manager Søren Blom 
  seniorkonsulent NN 
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Budget 
Budgettet beløber sig til ialt 5,32 mill. kr.for perioden 1997/98 fordelt på poster og finansie-
ringskilder som angivet nedenfor. 
 
FINANSIERING 1997 1998 97-98    F O R D E L I N G   (1997-98)      
    enhedpris IT-org RUC CIT TOTAL 

         
LØN (årsværk)         
  • IT-organisation 
(1) 

1,25 1,50  600000 2,75    

    DR 0,50 1,50 2,00      
    RH-IT 0,50 0,00 0,50      
    VM-data 0,25 0,00 0,25      
    PKA 0,00 0,00 0,00      
    Fischer & Lorenz 0,00 0,00 0,00      
  • seniorforskere (2) 1,03 2,30 3,33 480000  1,45 1,88  
  • juniorforskere (3) 1,00 2,00 3,00 300000   3,00  
subtotal (årsværk)     2,75 1,45 4,88  
subtotal (kroner)     1650000 696000 1802400 4148400 
GÆSTER (4) 1 2 3 20000   60000 60000 

         
UDSTYR (5)   5 40000  100000 100000 200000 

         
REJSER (6) 5 10 15 15000   225000 225000 

         
SEMINARER (7) 1 2 3 25000   75000 75000 

         
SEKRETARIAT (8)   1,5 50000   75000 75000 
         
TOTAL     1650000 796000 2337400 4783400 
         
OVERHEAD/ADM.BIDRA
G  

   0  537602 537602 

         
         

GRANDTOTAL     1650000 796000 2875002 5321002 
 
 
Noter: 
1) deltagelse fra medvirkende IT-organisationer. Prisen for et årsværk er skønnet som et gen-
nemsnit, der dækker over større forskelle blandt de deltagende virksomheder. 
2) forskningstid i universitetsansættelse, forskningslektorat, undervisningsfrikøb 
3) forskningsadjunkt eller -assistent 
4) der regnes med to gæster pr. år á 20.000 kr. 
5) der regnes med anskaffelse af kraftig bærbar arbejdsstation m. internetadgang pr. forsker 
6) to rejser pr. forsker pr. år mhp. besøg/konferencedeltagelse 
7) to 2-dages seminarer pr. år med 10-12 deltagere 
8) studentermedhjælp (400 timer/år) samt kontorhold 
 
Projektet planlægges fortsat i 1999 med yderligere deltagelse af af Pensionskassernes Ad-
ministration A/S og Fischer & Lorenz. En beskrivelse af indholdet i det aftalte samarbejde er 
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vedlagt som bilag A. Det økonomiske omfang er estimeret til 3,2 mill kr. i 1999 anslået for-
delt: CIT: 1,7 mill. kr., IT-organisationer: 0,9 mill. kr. og RUC/datalogi: 0,7 mill. kr. 
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Bilag A 
Beskrivelse af aftalt samarbejde med af Pensionskassernes Administration A/S og Fischer & 
Lorenz (1999). 
 
Pensionskassernes Administration A/S (PKA) 
PKA har de seneste år udviklet en ny systemudviklingsmetode, "Det Åbne V", som dækker 
alle faser af udviklingen af PKA's interne IT-systemer, inklusive forundersøgelse. De første 
projekter efter denne metode gennemføres i 1997, hvorefter metoden evalueres. Ifm. den 
videre udvikling af PKA's systemudviklingsmetode ønsker PKA at eksperimentere med tek-
nikker og beskrivelsesværktøjer fra MUST-metoden. Eksempelvis kan eksperimenter med 
etnografiske teknikker gennemføres i udvalgte projekter. 
 
Samarbejdet med PKA vil omhandle: 
• udvidelse af systemudviklernes metoderepertoire i forlængelse af "Det Åbne V". Dette 

gennemføres via eksperimenter med nye teknikker og beskrivelsesværktøjer i forbindelse 
med igangværende udviklingsprojekter, 

• undervisning, supervision og erfaringsopsamling ifm. disse eksperimenter, 
• evaluering af beskrivelser, som planlægges at indgå i metodebog om forundersøgelser, 
• analyse af betingelser for forundersøgelse og systemudvikling generelt og specielt ifm. 

brug af udvalgte dele af MUST-metoden. 
Projektopstart/projektetablering: Ultimo 1998. 
Estimeret omfang: Aftales i efteråret 1998, men pt. estimeret til 2 årsværk ligeligt fordelt 
mellem PKA og MUST-gruppen. 
 
Projektdeltagere: 
MUST-gruppen:  PKA: 
Adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen EDB-chef Børge Kirk 
Lektor, Ph.D. Keld Bødker Udv.chef Kirsten Kjøller Hansen 
Forskningsassistent, cand. scient. NN Systemudvikler NN, m.fl. 
 
 
Fischer & Lorenz 
Fischer & Lorenz tilbyder bl.a. konsulentbistand ifm. forundersøgelse og systemudvikling. 
Fischer & Lorenz ønsker at styrke sin ekspertise ved at samarbejde med MUST-gruppen om-
kring metodeudvikling. Samarbejdet vil tage udgangspunkt i opgaver, som Fischer & Lorenz 
har hos udvalgte kunder. 
 
Samarbejdet med Fischer & Lorenz vil omhandle 
• review af metodekoncept til forundersøgelse, 
• følge, undervise og supervisere konsulenter i forbindelse med forundersøgelsesprojekter, 
• følge hvordan ideer fra forundersøgelse realiseres gennem udviklingsprojekter hos kunder. 
Projektopstart/projektetablering: Ultimo 1998. 
Estimeret omfang: Aftales i efteråret 1998, men estimeret til 1 årsværk ligeligt fordelt mellem 
Fischer & Lorenz og MUST-gruppen. 
 
Projektdeltagere: 
MUST-gruppen:  Fischer & Lorenz: 
adjunkt, Ph.D. Jesper Simonsen partner Thomas Skousen 
lektor, Ph.D. Keld Bødker konsulent Annemette Kjærgaard, m.fl 
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forskningsassistent, cand. scient. NN 
 


