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Abstract 

This project discuss whether an enhanced user experience can improve collaboration 

on the open innovation 2.0 platform, HelloScience.IO. The project will also examine if 

the user experience of collaboration can be improved by applying suitable design 

theories from Don Norman with learning theory by Knud Illeris. By combining both 

UX-design theory and learning theory, we will evaluate the interface of the platform and 

ask if it’s suitable for collaboration. With the findings from our qualitative interviews from 

the analysis, the project will conduct design suggestions which can help improve the the 

qualities of Open Innovation 2.0 on the platform. In our research and analysis we found 

One of our major findings is that new users had great difficulty finding the collaborative 

space on the platform, and would arguably never have found it if not for the interview 

formats we conducted in our research. 

 

 

 

Keywords: Kollaboration, Open Innovation 2.0, UX-design, Brugeradfærd, Læring 
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Indledning - Konktekstuelt kapitel 

Helloscience - 1. Afsnit 

Vi skriver et kvalitativt studie (semesterprojekt) omkring hvorledes vi, via læringsteori og 

åben kollaborationsteori med et UX-perspektiv (User eXperience), kan forbedre 

brugeroplevelsen via et redesign af brugerfladen på den digitale platform. Vi når ikke 

frem til et konkret redesign i opgaven, men designkriterier med tilhørende 

designløsninger med designrationale forekommer. Helloscience.io blev den 21. 

september lanceret som betaversion. (Interview med projektleder på HelloScience 

Tingsgaard: 08:00). HelloScience.io er en vidensdelingsplatform, der er et bud på åben 

innovation 2.0, fokuserer på at forbinde “bright people to connect and collaborate in 

solving major global challenges.” (https://helloscience.io/, besøgt d. 12/11/2017)  

 

Før vi går videre med afsnittet, redegøres for åben innovation 2.0 samt en redegørelse 

af problematikker og gevinster, der partikulært er ved sådan et innovationssystem. 

Ydermere redegøres for hvad vi forstår som åben kollaboration. Som en afrunding på 

det kontekstuelle kapitel, vil vi fundere og argumentere for hvilke elementer, vi vil 
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fokusere på i vores videre arbejde mod et bæredygtigt UX-design af vidensplatformen 

HelloScience.io. 

 

Folkene bag HelloScience 

Vi har snakket med nogle af folkene bag novozymes. Disse vil vi kort kommentere på 

her, da vi bruger dem aktivt i gennem hele rapporten. Vi har foretaget 4 ekspertinterview 

med folkene bag HelloScience. Heraf Sebastian Sørensen og Gernot J. Abel, som er 

moderatorer på Helloscience og forskere på Novozymes, Emile Tangsgaard som er 

projektleder og Claus Andersen, som hjælper brugerne/vinderne med patenter. 

 

Åben innovation og kollaboration 

I Alfred Birkegaards phd. afhandling: ‘På kanten af et nyt paradigme’ fra 2016 (læs den 

her:  http://forskning.ruc.dk/site/files/58297341/K_pa_kanten_af_et_nyt_paradigme.pdf), 

bliver teorierne åben innovation 2.0 og kollaboration på tværs af virksomheder og 

universiteter diskuteret og udfoldet med henblik på at fremme en ny læringskultur. 

Birkegaard (vores projekt-vejleder) står i den unikke situation, at han har en fod i begge 

lejre - Et ben i biotekvirksomheden Novozymes, hvor han er ansat, og et andet i 

afdelingen Filosofi og Videnskabsteori på Roskilde Universitet. (Birkegaard, 2016:3) 

Birkegaards phd-afhandling er altså et samarbejde på tværs af Roskilde Universitet og 

biotekvirksomheden Novozymes, dog med den forskningsfrihed, at Novozymes ikke kan 

stille nogen krav i forskningen (ibid). Før vi bruger denne kilde yderligere redegøres for 

begreberne open innovation 2.0 og kollaboration. 
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Innovationsprocessens 3 faser og kollaboration 

Martin Curley, som er vice-direktør i Intel Corporation, og leder af Intel Labs europe i 

Dublin, Irland, skriver i sin artikel “Twelve principles for open innovation 2.0” om et nyt:  

“mode of innovation is emerging that blurs the lines between universities, industry, 

governments and communities. It exploits disruptive technologies — such as cloud 

computing, the Internet of Things and big data — to solve societal challenges 

sustainably and profitably, and more quickly and ably than before. It is called open 

innovation 2.0“ 

(http://www.nature.com/news/twelve-principles-for-open-innovation-2-0-1.19911, 2016: 

øverst, besøgt d. 15-12-2017) 

Curley beskæftiger sig med tankegangen om at innovation groft sagt kan findes i tre 

stadier, som skal forstås som en udvikling af hinanden. En af hovedpointerne i artiklen 

er, at vi går fra en tankegang om at innovation er uafhængig, til den er indbyrdes 

afhængig mellem innovationsaktører. Dermed går innovationsprocessen fra at være 

solo eller bilateral til at være et dynamisk økosystem. (ibid) Et eksempel på lukket 

innovation er våbeningeniøren, der har fået opgaven at lave en kraftigere kanon, givet 

fra en arbejdsgiver eller magthaver. Der er altså en definitiv opgave med et definitivt 

mål, der enten kan fejle eller sejre (Se tabel: Innovationsprocesser). I åben innovation 

er rammerne udtværet. Arbejdet med udviklingen af et produkt, og forskningen der leder 

frem til det, er uafhængig af en arbejdsgiver eller magtinstans. Her er innovatoren sin 

egen lykkes smed og arbejder ud fra sin egen videnshorisont. 
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Åben innovation 2.0 er det nye skridt eller ‘skifte’. Det er også her Birkegaards ‘på 

kanten’ træder i kraft. Innovationsprocessen går som sagt fra at være uafhængig til 

afhængig. Det er ikke kun tale om en afhængighed internt i virksomhederne, men en 

afhængighed der involverer vidt forskellige strukturer i samfundet.  

 

For yderligere at redegøre for hvad open innovation 2.0 kan i forhold til dens 

forgængere, kommenterer vi på Charles Snow’s tabel citeret af Alfred Birkegaard se 

model: CCC. Modellen forklarer forskellene mellem konkurrence, samarbejde og 

kollaboration. Vi anskuer denne model ud fra et forskningsperspektiv. 
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Som ses i figuren er visioner om kollaboration og om den ‘nye læringskultur’ kun mulig 

med en meget åben fremgangsmåde. I konkurrence gælder det om at holde 

informationen for sig selv og vinde over konkurrenterne. I samarbejde er rammerne 

anderledes og ofte bundet til kontrakter. Her arbejder forskerne sammen om at nå et 

fælles mål. Kollaboration er anderledes. I vores samtaler med Alfred Birkegaard i 

starten af projektet, har han kommet med et eksempel om kollaboration. Når forskere 

kollaborerer arbejder de ikke udfra at skrive hver deres kapitel og komme frem til en 

konklusion. Derimod skal forskerne stole på hinandens kvaliteter og med en åben 

fremgangsmåde arbejde sammen om at skabe ny viden, hvor ingen af forskerne ved, 

hvordan bogen ender, og hvad målet egentlig er.  

Problematikker og ulemper ved åben innovation 2.0 

Birkegaard bruger blandt andet Joseph Schumpeter, som er kendt for sin teori om 

‘creative destruction’, for at forklare, hvorfor en radikal innovation af vidensdeling kan 

imødekomme meget modstand. (Birkegaard 2016: 184) Schumpeters ‘creative 

destruction’ er et begreb, der indeholder en forandring der medfører noget nyt, og 

samtidig destruerer det gamle. 

(https://www.investopedia.com/terms/c/creativedestruction.asp, besøgt d 15-12-2017). 

“Men grundlæggende forandringer og nytænkning kan underminere og ændre 

etablerede magtpositioner og hierarkier, der ikke bryder sig om at blive genstand 

for en art kreativ destruktion.” (Birkegaard, 2016: 184) 

Birkegaard beskæftiger sig altså, særligt i kapitel 5, med at finde underliggende 

modstandskræfter, som er gældende for åben innovation 2.0.  

I dette afsæt fortsætter Birkegaards argumentation for, hvorfor det kan være svært at 

facilitere en åben og dynamisk kollaboration mellem virksomheder og universiteter, men 

det derimod “[...] kommer til at foregå på kanten mellem det etablerede, med små 

variationer og “udflugter” ud i det åbne kollaborative[...]” (ibid:ibid) 
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Hvorfor er åben innovation 2.0 et naturligt skridt? 

Birkegaard diskuterer med Ejner Bech Jensen, vicepræsident i Novozymes, om 

grundprincipperne for kollaboration i sin ph.d afhandling. Bech Jensen siger mere eller 

mindre at Novozymes skal passe på ikke at befinde sig i en ‘forskningsbobbel’. “Vi må 

erkende at vi har 1.200 videnskabsmænd (...) De er meget dygtige, men de er jo 

kloner af hinanden.” (Bech Jensen, citeret i Birkegaard, 2016: 183) 

Ydermere tilføjer Bech Jensen omkring, hvad der vejer for at eksperimentere med åben 

innovation 2.0: 

 “i believe the change will be big, and we dare not be left out”. (Birkegaard, 2016: 

184) 

 

Når Bech Jensen referer til denne “change”, fortolker vi der menes: måden hvorpå 

videnskabelse bliver til, måden hvorpå innovation bliver til, og til og med, hvordan en 

ínnovationsprocess kan innoveres. 

 

Han er ikke alene om at være bange for at gå glip af forandringen.  I vores interview 

med Emilie Tingskou, udtrykker hun de samme bekymringer. Da vi spørger hende om 

der er ulemper og risikofaktorer indblandet i opstarten af Helloscience.io siger hun: “Det 

er der altid. Men de er alle overvejet af frygten om ikke at gøre det. Hvad misser vi 

ud på? Eventuelle arbejdspartnere, og den besked vi sender til verden.” 

(Tangsgaard, 2:22) 

 

Men hvad er der at gå glip af? Dette spørgsmål vil nu blive diskuteret.  

Internettet og den teknologiudviklingen, vi har set i nyere tid, har medført en grad af 

globalisering, som har gjort det muligt at arbejde sammen på tværs af landegrænser, 

verdenshave og andre forhindringer, der måtte forekomme i forhold til tid og sted. 

Grundet teknologien har det aldrig været mere dynamisk at opnå et globalt samarbejde 

(Birkegaard, 2016: 85). For at besvare spørgsmålet, hvorfor open innovation 2.0 er et 
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naturligt skridt for innovationsprocessen, trækkes på store globale problemstillinger, 

som også er præmissen for de ‘challenges’ som ligger på Helloscience.io. Birkegaard 

redegører for, hvorfor der er anlæg til et nyt paradigmeskifte, som han kalder det. En ny 

måde at tænke på og en måde at samarbejde om at løse komplekse og betragteligt 

uoverkommelige opgaver. 

 

“Jf. indledning, så udfordrer de store globale udfordringer såkaldte globale Grand 

Challenges, tænkningen i isolerede discipliner og paradigmer, mod en ny 

tænkning i gensidig vekselvirkning, interaktion og dynamikker. Dertil har 

informationsteknologien, som internettet, været med til at katalysere nye 

mønstre, strukturer og virkefelter” (Birkegaard, 2016: 85) 

 

HelloScience - 2. Afsnit 

Nu da vi har afklaret, hvordan vi forstår begreberne åben innovation 2.0 og 

kollaboration, kan vi komme videre med HelloScience-projektet. Platformens præmis er 

at stille forskellige ‘challenges’ (se billeder). til brugerne, som kan komme med 

løsningsforslag.  Disse omtalte challenges er, udviklet på baggrund af UN’s Sustainable 

Development Goals også refereret til som SDG. (Læs om UN’s SDG’er her: 
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(http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/, besøgt d. 

18/12(2017) Lige nu beskæftiger HelloScience sig med nummer 6, af de i alt 17 globale 

problemstillinger. Vi har altså med en virksomhed at gøre, som gerne vil gøre verden til 

et bedre sted. I dette projekt  tolker vi ikke HelloScience-projektet som et CSR-stunt 

eller en stræben efter hurtig reklame. Efter længere interviews ude på Novozymes 

koblet med vores vurdering af HelloScience.io-sitet, betragter vi det som en spændende 

løsning for bæredygtig innovation på den lange bane. (Se afsnit: Visionsanalyse 

/redegørelse af motiver for HelloScience) 

 

Når det er sagt, er der dog grund til bekymring. (læs mere om dette under afsnittet: 

HelloSciene.io Casen, efter dette afsnit) 

 

 

En vigtig pointe er, at vi forsker i et meget flydende miljø, som udvikler sig hele tiden. 

Dette ses blandt andet i en sammenligning af nedenstående screenshot fra 

(15-12-2017) og overstående screenshot af HelloScience’s startside fra lidt over en 

måned siden (11-11-2017).  
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SDG er nu blevet en central del af citet, og ydermere er Grundfos skarpt præsenteret i 

startsiden. Qua denne konstatering skal der absolut tages forbehold i forhold til diverse 

screenshots, men også i en generel forstand i forhold til HelloScience’s konceptuelle 

udtryk. 

 

Hvis en bruger kommer med en særpræget, innovativ løsning er guleroden en ‘science 

cube’, som indeholder teknologi og viden. De første cubes er delt ud (Sørensen, 6:30). 

Sørensen siger efterfølgende, det først er nu, HelloScience finder sine rødder i 

kollaborationen på den åbne side af sitet (ibid:ibid). Ydermere kan en kollaboration med 

Novozymes også opnås, og de fleste inputs bliver besvaret af Novozymes’ ansatte 

uanset hvor langt i projektet/processen brugerne måtte være.  

Sitet opfordrer til kollaboration både mellem virksomheder til virksomheder, men også 

mellem Novozymes og open labs, græsrodsbevægelser, forskere og garageforskeren - 

Alle der har interesse og viden om emnet. Der ønskes også kollaboration internt 

imellem brugerne.(helloscience.io/about, besøgt d. 15/12/2017) 
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Emnet er lige nu vand. Eksempelvis “a call from UNICEF: Help us bring clean water to 

the world” som ses på billedet.

 

HelloScience.io casen 

Dette afsnit er til for at sætte læseren ind i, hvordan HelloScience.io’s tilstand er, lige nu 

(midt december, 2017), set fra forskellige perspektiver. Ydermere redegøres for vores 

konkrete rolle i denne, tilsyneladende, store maskine. 

En vigtig pointe omkring den ‘åbne’ kollaboration er processen, da Grundfos blev 

medpartner. Dette blev først offentliggjort, efter vi gennemførte interviewene og var før 

refereret som et stort dansk firma uden navn. (Sebastian Sørensen, 5:30) Denne 

kontakt skete ved sitets lukkede side. Den lukkede side refereres til at kommunikation 

går uden om sitet og dermed ikke er tilgængelig for alle og ikke er transparens og åben. 

 

“Vi snakker med folk bag scenen, udover hvad der sker i den åbne, så er der nogle der 

kontakter os lukket. På grund af konkurrence med andre firmaer.” (Sebastian Sørensen, 

5:30) 
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Dette er et eksempel på at en fuldstændig åben kollaboration på Helloscience er svær 

at opnå grundet de etablerede strukturer i samfundet. 

 

Efter Grundfoss blev offentliggjort som partner på HelloScience-projektet, har der været 

massiv mediedækning om projektet. For bedst muligt at indvie læseren i 

mediedækningen deles en email fra lederen af medierelationer på Novozymes, Johan 

Melchior, som ses i bilag 4. 

 

“The news was also posted on Novozymes’ social channels, generating 62,000 

impressions and 84 link clicks (all organically), and shared by other stakeholders incl. 

Grundfos, Danish Minister of Finance Kristian Jensen and biotech media Labiotech.” 

(Bilag 4, Johan Melchior) 

 

Vi kan ikke lade være med at undre os over, hvordan at modsatrettede holdninger 

omkring succes om kollaboration tager form. Den meget positive mediedækning er ikke 

ensbetydende med at platformen er på vej frem af. Her trækker vi på vores eget 

feltarbejde ude på Novozymes, hvor vi har interviewet tre forskere hvoraf to af dem er 

moderatorer på Helloscience, og projektleder for HelloScience, Emilie Tingskou. 

Ydermere trækker vi på vores interne vejleder på Roskilde Universitet, Alfred 

Birkegaard. Bekymringen, vi har omkring alt denne mediedække, er om Helloscience 

projektet, som det er nu, fortjener så meget god feedback. De mange artikler skriver, 

om at Grundfoss og Novozymes vil skaffe rent drikkevand til hele verdenen, men det 

virker som om at grundprincippet om åben kollaboration, som sitet jo handler om, er 

forsvundet i den gode omtale. Det er altså vores helt konkrete job, at undersøge om 

sitet opfordrer til åben innovation 2.0, i begrebets konkrete forstand i dette projekt, set 

fra et UX-perspektiv, og om brugerfladen, som den ser ud nu, tjener dette formål på den 

bedst mulige måde. Det er vores opgave at kigge på brugerfladen på HelloScience.io, 

og diskutere hvordan dette medie løser opgaven om åben innovation 2.0. 
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Overstående figur (fra bilag 3) beskriver trafikken til og fra HelloScience mellem 

perioden slut-september til midt november. Hvis det skulle give mening at betragte sitet 

som en udelukkende succes, skulle figuren enten være spejlvendt, hvilket ville sige at 

der kom mere og mere trafik til sitet, eller også skulle raten af tilbagevendende 

besøgende eller ‘avg. session duration’ være bedre. Det kunne dog være spændende, 

at se hvor længe de tilbagevendende brugere benytter siden. Det kunne ydermere være 

interessant at se trafikken fra slut-september frem til nu, efter Grundfos blev 

offentliggjort som partner. Vi bliver nødt til at arbejde ud fra den data, som er tilgængelig 

for os lige nu, men videre forskning, skal selvfølgelig inddrage opdaterede statistikker 

og data om perioden efter slut-september  

 

Hvad vi har lært ude på Novozymes 01/11/2017 i store træk (dette er et resumé 

som blev skrevet lige efter fletarbejdet d. 01/11/2017.) 

 

Dette afsnit er skrevet som feltnoter, efter vi havde udført interviewsne på Novozymes. 

Det er altså et referat, taget på dagen, som vi indvier læseren i. Det er dog understøttet 

med nye data fra google stats, som vi har fået adgang til via Alfred Birkegaard. 
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Der er motivation for at forbedre på betaversionen af HelloScience.io. Efter 

HelloScience blev lanceret har der været rimelig aktivitet ifølge dem selv.

 

 

Statistikken ovenfor (fra bilag 3) viser især en interesse fra lande som Indien, Israel, 

USA og Danmark, men store firmaer som danske Grundfos har også vist interesse for 

kollaborations projektet. Alle ude på Novozymes er dog enige om, der er plads til 

forbedring på mvp’en som betyder ‘minimal viable product’, og at HelloScience-projektet 

er uvant territorium og dermed må gennemgå iterationsprocesser. (KIlden: 

Sammenfatning af interviews på Novozymes.) 
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Key findings fra de fire interviews på Novozymes d. 02-11-2017:  

- Novozymes tør smide paraderne og går så langt for et open innovation 

2.0-format at brugerne selv har mulighed for at tage patent på eventuelle udkom 

af samarbejdet med Novozymes.  

- Novozymes er interesserede i et stærkere  økosystem mellem brugerne internt. 

- Novozymes ønsker ikke at skabe et social medie, men et medie der 

transcenderer mellem åbenhed og seriøsitet. 

- En faldgrube er, at Novozymes tager for meget kontrol over kommunikationen på 

hjemmesiden især i forhold til  challenge-formatet og at Novozymes egenhændigt 

står for feedback og input på oplæg fra brugere.  

- Hjemmesiden kan forbedres i forhold til brugervenlighed. Tre-fire klik er for meget 

for at nå til selve challengen. 

- Brugerfladen mangler funktionalitet. 

 

Uddybning af problemfelt: 

Den åbne kollaborationsplatform helloscience.io finder vi interessant, fordi forskere med 

vidt forskellige baggrunde har mulighed for at samles omkring en problemstilling uden 

videre planlægning af tid og sted. Vi har valgt at gå i dybden med problemstillingen, at 

der er ikke nok aktivitet på sitet, og brugerne ikke kommer tilbage. (YEAHYEAH  - 

Bredgade 67 23-10-2017 (Arne J.)) Med alt den positive feedback fra omverdenen i 

form af mediedækning, sat i kontrast til, at der ikke er nok aktive brugere, kan der 

argumenteres for at der er et videnshul, i forhold til de manglende brugere på 

platformen. Vi vil finde ud af, hvad der ligger bag denne spænding. Gennem samtaler 

med Alfred og vores brugerinterviews (se metode-afsnit), er der blevet dannet et billede 

af, at brugeroplevelsen af platformen kan forbedres. Brugeroplevelsen af brugerfladen 

er altså i fokus i dette projekt, og vi vil undersøge, hvordan vi kan gøre 

helhedsoplevelsen af sitet bedre med henblik på at få flere aktive brugere til platformen. 

Den viden vi kommer til at få fra vores analyse igennem vores teori, vil vi rent praktisk 
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implementere i et forslag til, hvordan man kan forbedre HelloScience.IO brugerflade. 

Vores tese er at en forbedring af UX-design og brugerimplementering vil styrke 

HelloScience.IO og gøre den til en mere attraktiv og bedre kollaborationsplatform. 

Denne problemstilling optager professor i datalogi og kognitiv psykologi Don Norman, 

som skriver:  

“When our home technology behaves in an uninterpretable fashion we can become 

confused, frustrated and even angry - all strong negative emotions”  (Norman,1998: 10) 1

Med empiriske undersøgelser af UX-designteori, teori om læring og kollaboration 

blandet med egne feltstudier, er projektets formål at give løsningsforslag, som kan 

forbedre platformen og fordre kollaborationen mellem forskere, universiteter og 

virksomheder. 

Problemformulering:  

Hvordan kan brugeroplevelsen af Collaboration Space på HelloScience, som et forsøg 

på Open Innovation 2.0, forbedres. 

 

Underspørgsmål som uddyber problemformuleringen: 

- Hvad skal der til at skabe en dynamisk, åben og intuitiv brugerflade? 

- Hvordan opnås et behageligt digitalt miljø (overstående underspørgsmål) som også er 

seriøst, troværdigt og transparent? 

- Hvilke krav og rammer skal der være for profiler, indlæg, emner, kommentarer og 

debat? 

1 The Design of Everyday Thing - Don Norman S 10. 
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Teori og Litteraturovervejelser - Vidensdelingen på 

HelloScience.io og Adfærdsdesignteori 
Hvordan opfordrer vores redesign af HelloScience.io brugerne til at interagere (mere) 

med den og hinanden - eller nærmere: Hvordan opfordrer vores redesign til handling? 

(Læs afsnittet: ‘UX-teori og Adfærdsdesign’, om hvordan vi forstår handling) 

 

For at svare på ovenstående spørgsmål, som er meget bredt, men også kan betragtes 

som den retning, vi gerne vil med projektet, vil vi anskue vores empiri med 

adfærdsdesign-teori og læringsteori. Dette teoriafsnit har til formål at skabe et 

fundament for analysen. Afsnittet kan altså forstås som en redegørelse for de værktøjer, 

vi aktivt bruger i analysen. 

 

Vi vil først inddele brugerne på HelloScience.io i tre kategorier, som vi vil bruge 

igennem dette kapitel. Navnene på grupperingerne er udarbejdet af os, men idéen om 

at arbejde ud fra disse kategorier af brugere, er inspireret af vores interview med Abel, 

som bekendt er forsker ude på novozymes.  

 

1. De besøgende brugere: Dem som kigger forbi en eller flere gange og hurtigt 

'surfer videre'. 

 

2. De nysgerrige brugere: Dem som bruger hjemmesiden, læser indholdet og 

reagerer på indhold, men forholder sig neutralt i forhold til genereringen af 

indhold. 

 

3. De skabende brugere: Dem som aktivt deltager i debatten/udfordringerne på sitet 

og dermed er medbestemmende i forhold til, hvor platformen er på vej hen,  og 

ydermere hvad den kan. (Inspireret af interview med Abel: 1145-1240) 
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“så er der de sidste 10 måske kun 5 procent, er dem som giver og guider 

diskussionen, som kommer med nyt content, som er entreprenører, kan man 

sige. Og sitet lever af alle tre grupper. Disse skal føle sig repræsenteret. Dem som 

lægger en idé op er meget vigtige. Hvis der ikke er nogen, der lægger en ide op, 

er det ligemeget - Og det er vigtigt at de får feedback. “ (ibid:ibid) 

Abel påpeger altså vigtigheden af, at designet af HelloScience skal give noget til alle tre 

grupperinger af brugere, men understreger samtidig vigtigheden af ‘De skabende 

brugere’ skal have feedback. Abel siger ydermere i interviewet, at klart størstedelen af 

brugerne (70%) er besøgende brugere. 20 % er nysgerrige og kun 5-10 % er Skabende 

brugere (ibid). 

 

Til de tre kategorier af brugere følger tre kritiske overvejelser:  

 

1. HelloScience.io byder op til dans, også mellem brugerne. Det er på mange 

måder en side med en 'open source'-tilgang, hvor ny viden opstår, hvis sitet 

fungerer optimalt . 

 

2. Indholdet er styret af HelloScience.io. Designet af brugerplatformen og de 

muligheder der hører med, bestemmer hvilket indhold brugerne kan diskutere og 

hvilken viden brugerne kan formidle videre i systemet.  

 

3. Vores redesign af HelloScience skal opfordrer brugerne til at dele og åbne op for 

ny viden pakket ind i et format, der hedder en åben kollaborationsplatform.  

 

Når vi diskuterer brugeroplevelse er det et ultimatum, vi rent faktisk har indblik i, hvad 

det vil sige at befinde sig på hjemmesiden for brugeren. I vores stræben efter et bedre 

design, skal vores design kunne tiltrække flere ‘skabende brugere’. Dette projekt forstår 

ikke ‘skabende brugere’ som en magisk genstand, men nærmere en størrelse, der til at 

starte med kan se mulighederne i HelloScience-projektet og har lyst til at være med. 
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Dette projekt beskæftiger sig dermed, hvordan et design opfordrer 'de besøgende' og 

'de nysgerrige' til at blive 'slutbrugere' via brugeroplevelsen. OBS: Slutbrugeren kan 

betragtes som et overflødigt begreb, da de tre kategorier af brugere, giver et bedre 

billede af hvem, vi referer til i analysen. 

 

Eksempler på overvejelser i designet af brugeroplevelsen: 

Er det let for brugerne at finde en challenge og få viden om den?  

Er det overskueligt og er der motiv for brugerne at lægge deres hårde arbejde op 

til offentligheden?  

Oplever brugerne at alle må lægge indhold op på siden? 

 

Hvornår og hvordan beslutter de besøgende, at de rent faktisk har lyst til at være på 

siden, for det første, og for det andet: hvornår og hvorfor har de besøgende og dermed 

de mulige ‘skabende brugere’ lyst til at tage ejerskab over et input/indlæg/opslag og 

tage handling. 

 

Vi har funderet over, hvordan vi egentlig kan udfolde samspillet mellem læringsteori, 

kollaborationsteori og UX-design. Vi vender, i vores interne diskussioner, tilbage til at 

vidensdelingen er vigtig for HelloScience projektet, og kan betragtes som et af 

endemålene. Men hvordan vi når til et punkt, hvor viden rent faktisk bliver overført fra et 

subjekt til et andet, er afgørende for kollaborationen og dermed også afgørende for 

tanken om et økosystem på platformen.  
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Derfor har vi Illeris’ læringsmodel som et analyseværktøj for at komme frem til 

designkriterier for et bedre UX-design. Illeris´læringsmodel går i korte træk ud på, 

hvordan kompetenceudvikling, motivation og interaktivitet spiller ind i 

læringsprocessen.(lleris, 2009: 1-9) Det er vigtigt at understrege 

kompetenceudviklingen kun kan ske, hvis subjektet har motivation til at lære ny viden 

og tilegne sig nye færdigheder, og denne bevægelse, der er afhængig på tværs af 

figuren (‘den vertikale bevægelse’), kan kun ske, hvis der er en form for interaktivitet. 

Dette sidste stadie, nederst i figuren, sker hele tiden i læringsprocessen. Denne 

‘horisontale bevægelse’ i figuren er meget interessant, i dét platformen, HelloScience.io, 

søger den gyldne vej mellem social interaktivitet og seriøsitet. 

Det er et tilbagevendende fokus i interviewene, at HelloScience ikke ønsker at skabe 

endnu et socialt medie, men at den sociale integration er vigtig for dynamikken på sitet. 
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“Et punkt jeg havde meget tidligt i starten var: Hvad er det vi ønsker os? Helt 

overordnet, ‘engagement’. Hvis du får noget, du ikke kan få andre steder, kommer 

du igen til sitet. Det skal være livligt, men det skal heller ikke være for livligt. Vi 

skal ikke have en ny Facebook - vi skal have robusthed og “scientific honesty”.”  

(interview med Abel, 14:35-15:35). 

 

Abel fortsætter yderligere med at pointere, hvad vi fortolker som den, ‘sociale 

integration’ bliver realiseret i billederne på hjemmesiden. 

UX-teori og adfærdsdesign 

Handling bliver diskuteret i Morten Münsters bog: ‘Jytte Fra Marketing er desværre gået 

for i dag - Sådan bruger du - ADFÆRDSDESIGN - til at skabe forandringer i den 

virkelige verden’. Münster bruger vendingen “i den virkelige verden” som en del af sin 

titel, og det kan virke misvisende, da dette ikke er vores videnskabsteoretiske afsæt. Vi 

tolker det derimod som et godt bud til at skabe forandring. 

Münster har kogt 40 års forskning i forbrugeradfærd ned i denne bog, som er en metode 

i fire trin, som Münster argumenterer for alle kan bruge, hvis de vil skabe forandring i 

adfærd (Münster, 2017). Til det vil vi understrege at det altså ikke er alle det lykkes for, 

eller ville alle gøre det. Trods at bogen, til tider virker skønlitterær, er der dog nogle 

vigtige pointer i Münsters bog. Hans designmetode indeholder fire trin. “Gør det let - 

Gør det vanedannende - Gør det bemærkelsesværdigt - Gør det menneskeligt”. 

(Münster, 2017: 5-6) 

 

En af de vigtigste pointer fra Münsters bog, som vi tager med, er at viden og vilje ikke 

altid skaber forandring i adfærd. Det er handling, som skaber forandring.  

Münster kommer med et eksempel, som forklarer denne tankegang, som er meget 

rammende:  
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"Selv hvis vi skulle lykkes med at ændre holdninger, er det langtfra automatisk lig med 

ændrede handlinger. Vi er den mest veluddannede generation i verdenshistorien, men 

vi er samtidig den mest forgældede, overvægtige, medicinerede og stressramte 

generation. Mere information er ikke vejen frem." (Münster, 2017: 20-21) 

 

Teori fra udgivelsen “Design of everyday things”  

Bogen “Design of Everyday Things” er skrevet af Don Norman  og gennemgår 

forskellige designprincipper om, hvordan vi mennesker interagere med forskellige 

teknologier i vores dagligdag. Psykologien bag vores interaktion med forskellige 

teknologier, har stor indflydelse på, hvordan vi modtager den, og hvordan vi anser den. 

Don Normans udgivelses er med til at give et indblik i, hvad der går galt, når der opstår 

fejl under denne interaktion. Ydermere bliver det også beskrevet, hvorfor vi ikke bryder 

os om forskellige designs, og giver værktøjer til at undgå disse  designelementer, når en 

teknologi eller et system udvikles. Udgivelsen afspejler selvfølgelig Normans 

fortolkninger af de teorier som bliver fremlagt, og kan dermed på mange områder 

betragtes som andenhånds referencer. Det citations antal(18161) udgivelsen har på 

google scholar(Google 18/12/17 

https://scholar.google.com/citations?user=h-2JebwAAAAJ) er dog med til at validere 

anerkendelse og vores brug af udgivelsen. 

 

Don Norman som teoretiker er valgt på baggrund af sin forskning og udgivelse af “The 

Design of Everyday Things”. Don norman er især kendt for sine 7 designprincipper, som 

er blevet udformet på baggrund af handlingsmønstre observeret hos mennesker 

(Norman, 1998: 72). De 7 designprincipper kommer til at fungere som en værktøjskasse 

til at analysere HelloScience.io platformen.  
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Der findes kun dårligt design (og dog) 

Systemer er skyld i fejl, og ikke mennesker. Norman argumentere for mennesker oftest 

ikke skal bebrejdes, når der begås en fejl i interaktionen med teknologier. Denne skyld 

bør gives til designet af teknologien og designet bag teknologien (Norman, 1998: 66). I 

tilfælde af at skylden for en fejl tilskrives som en menneskelig fejl, bør vi revidere dette, 

og derimod kigge på den teknologi eller det system som mennesket brugte. Vi skal 

designe teknologier, så der er plads til fejl, med den viden at disse fejl kan forstås af 

teknologierne (Ibid: 67). Når der opstår umiddelbare fejl i interaktionen mellem 

mennesker og teknologier, skal vi ikke se dem som fejl, men i stedet som symptomer på 

dårligt design (Ibid: 217). Alle fejl kan dog, med dette sagt, ikke altid fraskrives 

mennesker. Distraheringer i forskelligt omfang, hvor mennesker måske har taget stoffer, 

sovet for lidt eller drukket, kan være hovedårsagen til menneskelige fejl (Ibid: 210). Der 

kan også opstå fejl, hvis en person er under en form for tidspress, og volder et system 

så konflikter med teknologier opstår (Ibid: 211). 

 

Psykologien bag gode og dårlige designs 

Ifølge Don Norman er det altafgørende at forstå en brugers adfærd, når et godt design 

skal støbes. Norman opfordrer blandt andet til at bruge psykologien til at afkode, hvorfor 

og hvordan vi som mennesker interagere med forskellige teknologier. I Design Of 

Everyday Things, gennemgår Don Norman forskellige psykologiske teorier, og forbinder 

dem med designteori. I dette afsnit vil vi kort redegøre for hvilke teorier vi bruger, for at 

forstå vores empiri, og samtidig øge læserens forståelse for vores afsnit med begreber 

(afsnittet under dette). 
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de 3 niveauer 

Når vi, som brugere, bliver introduceret til en ny teknologi, tager vi hurtigt stilling til, om 

det er noget, som er rart eller ubehageligt at interagere med. Dette kan forklares med 

tre forskellige forarbejdnings niveauer i vores sind, som på engelsk hedder “Visceral”, 

“Behavioral” og “Reflective” niveauer. Vi refererer til de 3 niveauer som: ‘intuitive’, 

adfærdsmæssige og refleksive’ (Ibid: 50). Disse 3 niveauer, hjernen forarbejder indtryk 

på, har indflydelse på vores kognition og emotionelle indtryk (Ibid: 49). 

 

Det intuitive niveau:  

Dette niveau bliver også refereret som vores ‘reptilhjerne’. De ting, der sker her, er alt 

sammen noget, som bliver styret af vores underbevidsthed. Det er også her, vi tager 

stilling til, om vi enten er i fare, eller om vi er i sikkerhed. Kroppen bruger dette niveau 

som en forsvarsmekanisme og sender signaler til vores muskler, så vi er klar til at flygte, 

eller får os til at slappe af efter en behagelig oplevelse. Man kan som designer udnytte 

dette ved at udarbejde noget, som er æstetisk rart at kigge på, og derved forbedre 

førstehåndsindtrykket af en teknologi. Brugerens førstehåndsindtryk af en teknologi 

bliver forarbejdet på dette niveau på den måde, at der bliver taget stilling til, om hvorvidt 

personen kan lide, det de ser eller ej (Ibid: 50-51). Vi betragter, at det er dette niveau 

Münster beskæftiger sig med, når han argumenterer for, at handling danner holdning. 

 

Det adfærdsmæssige niveau: 

På dette niveau udfører vi handlinger, der i stor grad er en del af vores 

underbevidsthed. Selv om vi er klar over, de handlinger vi foretager os, er dette niveau, 

noget vi kan udføre uden at anstrenge os og uden at give det meget eftertanke. En 

handling er noget, som vi har lært, og det kan for eksempel være at gribe en bold 

(sportslige aktiviteter) eller snakke. Vores bevidsthed sender signaler til til dette niveau, 

og vi behøver ikke at være hyper bevidste, om hvordan vi for eksempel løfter vores 

højre hånd for at tage en slurk kaffe (Ibid: 51). Når vi udfører handlinger, forventer vi et 
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resultat af vores handling, og resultaterne kan enten ende ud, som vi regnede med, 

eller fejle. De positive og negative resultater af en handling kan kategoriseres som 

“positive/negative Valence”. hvis der kommer et positivt ‘valence’ får vi en god oplevelse 

og viceversa. Hvis vi får en negativ ‘valence’ forventer vi at det samme vil ske, hvis vi 

prøver det samme igen og kan lede til frustration og skuffelser (Ibid: 51-52). Vi vil 

komme nærmere ind på dette i afsnittet “Begreber” og “feedback”. 

 

Det refleksive niveau: 

Dette niveau er det det, som kan betegnes for vores bevidsthed og er i modsætning til 

de andre niveauer langsom. Når vi som mennesker har været udsat for en oplevelse, er 

det på dette niveau, vi reflektere over, det som lige er sket, og det er samtidig her, vi 

vurdere, om det der lige er sket har været ubehagelig eller behageligt. Ud fra det vi har 

oplevet, tager vi stilling til ting, og vores hjerne prøver at forudsige fremtidige oplevelser 

med de ting, som vi har erfaret (Ibid: 53).  

 

De syv handlingstrin 

 

For at kunne forstå de måder brugeren tager beslutninger på og handler, beskæftiger vi 

os med en framework som Don Norman kalder for “The seven stages of actions”. Disse 
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syv stadier af handling er delt op i to led som kaldes “Execution” og “Evaluation”(Se 

figur: bro melem mål og verden). I Illustrationen fremgår opdelingen, hvor der på ‘højre 

bridge’ kan ses, at vi som mennesker har et mål og dernæst skal udforme en plan, som 

ses i ‘venstre bridge’ (ibid: 40). Denne illustration af broer i et skema, er rigtig 

interessant, da den viser, hvordan en holdning kan tage form ved hjælp af en 

handlingsplan. En plan kan eksempelvis være, når vi kører bil og skal skifte vejbane for 

at overhale. Målet kan være “Jeg skal overhale bilen foran mig”, og efter vi har fået et 

mål, må vi udrette en plan. Planen kan være at, vi skal have mere fart på bilen for at 

kunne overhale. Efter vi har udarbejdet en plan, skal vi specificere den. En specifikation 

i dette eksempel vil være at begynde en planlægning om orientering og udførelse af at 

sætte bilen op i fart - en specifikation af planen. Herefter kommer udførelsen - hvis der 

ikke kommer biler bagfra, kan vi sætte farten op og svinge rundt om den bil, vi gerne vil 

overhale (udledt eksempel fra Ibid: 40-41). Efter de tre første skridt er taget, og vi har 

udført vores handling, begynder evalueringen af handlingen(“Evaluation”):  

“evaluating what happened has three stages:first, perceiving what happened in the 

world;second, trying to make sense of it(interpreting it); and finally, comparing what 

happened with what was wanted” (Ibid: 41) (Højre side af figur: bro mellem mål og 

verden) 

 Viden omkring de syv handlingstrin, kan man som designer bruge, da vores bevidsthed 

forbinder et negativt/positivt udfald via en evaluering af en handling med en god eller 

dårlig oplevelse(Ibid: 53). En anden sammenhæng hvor denne opdeling af en handling 

kan bruges, er når designeren skal analysere det endelige mål af vores tidligere mål - 

hvorfor var der overhovedet brug for at overhale den langsomme bil foran os? Og 

hvorfor var vi overhovedet ude at kører til at starte med? Tricket med denne model (til 

analysen) er at finde ud af hovedårsagen til, at vi overhovedet var ude at kører(Ibid 43).  

Conceptual Models - “people as Story tellers” 

Vi som mennesker fortæller os selv historier, om hvordan verdenen omkring os fungere 

ud fra tidligere erfaringer og oplevelser. Alle 3 niveauer forekommer i vores daglige 
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handling, og disse 3 niveauer har indflydelse på alle de 7 handlingstrin og viceversa 

(Ibid 57): 

 

Det vil sige, at når vi står over for forskellige teknologier, så har vi en tendens til, at 

ræsonnere over tidligere oplevelser og historier, vi har hørt fra andre, og vi 

generaliserer forskellige teknologier, til noget vi forstår. Denne generalisering er med til 

at hjælpe os med at forudsige vores interaktion (læs handlinger) med en teknologi. 

Disse generaliseringer og forudsigelser, som vi har, kan medføre frustrationer, hvis en 

interaktion med en teknologi ikke opfylder, det mål vi havde regnet med (Ibid: 57). I 

sammenhæng med dette, bør det også nævnes, at mennesker giver sig selv skylden, 

når de har problemer med en teknologi og dette kan føre til en følelse af hjælpeløshed 

(Ibid: 60). Hvis vi kigger på denne negative følelse og forbinder den med de 3 

forarbejdelses niveauer, kan det empatiseres at design af en teknologi og vores 

følelsesregister at tæt forbundet. Det er derfor vigtigt at skabe et godt førstehånds 

indtryk hos målgruppen. 

 

Begreber: 

7 designprincipper 
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I forbindelse med de syv handlingstrin, har Don Norman udarbejdet 7 forskellige design 

strategier, som vi vil bruge i forbindelse med vores analyse af HelloScience.IO: 

 

den Information som bliver givet på venstre side af ‘figur 7 stadier’ er med til at give 

brugeren information, om hvilke ting der kan lade sig gøre i næste trin. Dette kaldes 

“feedforward”. På højre side hvor subjektet evaluere den foretagede handling kaldes 

feedback (Ibid 72). De 7 handlingstrin udleder Don Norman til det, han selv kalder de 7 

designprincipper: 

 

1.  Discoverability. It is possible to determine what actions are possible and the 

current state of the device 

2. Feedback. there is full and continuous about the results of actions and the 

current state of the product or service. After an action has been executed, it is 

easy to determine the new state.  

3. Conceptual model. The design projects all the information needed to create a 

good conceptual model of the system, leading to understanding and feeling of 
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control. The conceptual model enhances both discoverability  and evaluation of 

results. 

4. Affordances. The proper affordances exist to make the desired actions possible. 

5. Signifiers. Effective use of signifiers ensures discoverability and that the 

feedback is well communicated and intelligible.  

6. Mappins. The relationship between controls and their actions follows the 

principles of good mapping, enhanced as much as possible through spatial 

layout and temporal contiguity. 

7. Constraints. providing physical, logical, semantic, and cultural constraints 

guides actions and eases interpretation. (Ibid 72)” 

 

Begrebsafklaring af UX-værktøjer 

Anti affordance 

En Anit-affordance er en betegnelse for det modsatte af en affordance. Denne 

betegnelse gælder når en interaktion mellem menneske og objekt forekommer. (Ibid: 

11) 

  

Mental Models 

En mental model er en generalisering, som forekommer hos os mennesker, når vi 

møder ting, vi kan lægge genkendende til. Vi ser en teknologi, og antager den virker på 

en bestemt måde ud fra vores tidligere erfaringer. Hvis en teknologi ikke understøtter 

dette, kan det skabe forvirring hos brugeren, da resultatet af interaktionen, ikke er hvad 

brugeren regnede med (Ibid: 26) 

 

violence of conventions (Ibid: 146) 

Subjekter bliver irriteret, når de støder på en ny variation af en teknologi, de er vant til, 

fordi de er tvunget til at ændre deres egen adfærd og bliver nødt til at sætte sig ind i og 
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lære den nye konvention at kende. Et eksempel kan være brugeren, som skal benytte 

sig af det metriske system hvis de er vant til det empiriske målesystem (Ibid: 149).  

 

feedforward (Ibid: 72) 

Som tidligere er forklaret, er feedforward med til at guide brugerens fremtidige 

beslutninger og handlinger og giver svar på eventuel tvivl (Ibid: 72). 

 

System Image - fra designer til bruger (Ibid: 32) 

Når en designer skaber et produkt, er det vigtigt at gøre det nemt for brugeren at finde 

ud af, hvordan produktet virker. En designer kan nemt skabe en teknologi, som er nem 

at forstå for designeren selv, men som er svær for en bruger at afkode hvordan virker. 

En bruger kan afkode, hvordan en teknologi benyttes ved hjælp af mental model, 

artikler, information fra et andet menneske eller manualer omkring teknologien. Alle 

disse forskellige informationer, omkring hvordan en teknologi virker, kaldes en mental 

model. Figuren under visualisere et system image: 

 

Mapping 
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Mapping er kombinationen mellem to sæt af artefakter, som korresponderer mellem 

hinanden (Ibid: 20). Mapping er et vigtigt koncept inden for design i forhold til knapper 

og skærme. 

“When the mapping uses spatial correspondence between the layout of the controls and 

the devices being controlled, it is easy to determine how to use them. in steering a car, 

we rotate the steering wheel clockwise to cause the car to turn right: the top wheel the 

same direction as the car.”- (Ibid: 21) 
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Metodeafsnit 

Overordnet semi-struktureret tilgang til Interviews 

Vores interviews er alle semi-strukturerede. Det der er fordelen ved semi-strukturerede 

interviews er, at interviewpersonen (os) kan gribe situationen an med en langt mere 

dynamisk tilgang end for eksempel med et spørgeskema. Den semistrukturerede tilgang 

har gjort, vi har mulighed for at implementere spørgsmål omkring problemstillinger, vi 

ikke har forudset. Når det er sagt, skal vi som forskere være obs på, at der dermed 

bliver lagt mere ansvar på os. Vi skal sortere skidt fra kanel, i dét vi skal holde en 

retning i interviewet, der understøtter vores projekt. Samtidig giver vi mere magt til den 

interviewede, i det den er med til at styre interviewets kurs og flow. (Brinkmann, 2015: 

36) 

 

Ekspertinterviews med Novozymes ansatte 

Interviewene var semistrukturerede. Vi var klar over Novozymes, havde en masse 

inputs til emnet, og vi besluttede os derfor at holde interviewene så simple som muligt. 

Vi havde nogle gisninger om, hvilke spørgsmål  der kunne putte nogle holdninger og 

standpunkter frem i lyset, og vi kan allerede røbe, vi ikke har fået det samme svar på et 

eneste af spørgsmålene. Da Interviewene var semistrukturerede overlod vi en del af 

styringen til den interviewede, hvoraf vores vigtigste opgave var at holde styr på, 

samtaleemnet stadig var af relevans for vores opgave. (Refleksioner over dette, 

kommer til at være i evalueringsafsnittet ‘kvalitetsvurdering’.). Alle ansatte blev stillet de 

samme overordnede spørgsmål. Her er et udpluk af spørgsmålene: 

● Hvad har været din rolle i arbejdet med HelloScience? 

● Hvad synes du om sitet, som det ser ud nu? - Hvad fungerede i jeres tidligere 

samarbejde med frankly? Og hvilke problemer stødte i på?  
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● Hvad er visionen for projektet og platformen?  

● Hvordan har i arbejdet med at skabe et miljø, der fordrer kollaboration? 

● Hvilke platforme havde i fået inspiration fra, da i kom frem til at HelloScience.io 

skulle være novosymes’ collaborationsplatform?  

● Kan du sætte nogle ord på, hvad du håber platformens styrke(r) kommer til at 

være i forhold til andre tilbud? 

Brugerinterviews 

Med brugerinterviewsne, havde vi forskellige metoder til at udfører dem, da 

omstændighederne så forskellige ud i forhold til aftaler vi kunne få i hus med 

informanterne. Vi vil kort redegøre for de forskellige fremgangsmåde vi har brugt i 

situationerne. Læs hvem disse personer er under analyseafsnittet. 

 

Arne Nordholt: 

Nordholts interview tog form af et “telefoninterview”, udført med programmet 

‘Discord’(Discord.com). Samtidig med interviewets udførelse gengav Dreier, Nordholts 

handlinger og optog handlingerne med en skærmoptagelse på sin egen computer via 

programmet “Movavi Game Recorder”. Det var muligt at følge Nordholts ageren på 

platformen, da vi udformede interviewet i en “think aloud” situation, hvor vi opfordrede 

Nordholt til at beskrive alle sine handlinger og tanker. Grunden til vi udformede denne 

fremgangsmåde, var for at kunne give et visuelt billede af en navigation på platformen 

og give Læseren et bedre indblik i informantens navigation på HelloScience.IO. 

Vi så selvfølgelig at think aloud interviewet var udført ansigt til ansigt og med optagelser 

af Nordholt egen ageren, men forholdene tillod ikke dette. Vi vil i denne ombæring 

opfordrer, forskere i adfærds-designteori især, til at videreudvikle på denne metode, da 

det er et spændende ekstra element, at kunne se hvor brugerens mus (ageren) er hele 

tiden. 

Optagelsen kan ses her: https://vimeo.com/247942537 (besøgt d. 18-12-2017) 

 

36 

https://vimeo.com/247942537


 

 

Malthe Borch 

Interviewet med Borch var et klassisk interview og blev optaget (Se link), og havde 

samme semistrukturerede og think aloud tilgang som interviewet med Nordholt. 

 

Sebastian 

Sebastians interview er i form af en mail korrespondance. Det er en slags 

en-vejs-kommunikation, da vi spørger ham to simple spørgsmål, og han svarere derpå. 

(Se bilag 2) 

 

Semesterbinding i Design og Konstrukton og Subjektivitet, 

samfund og teknologi 

Vi vil inddrage Design og konstruktion med semesterdimensionen STS. 

Dimensionen STS bliver indløst i forbindelse med HelloSciencens intention om at løse forskellige 

problemstillinger i samfundet på en kollaborativ måde. Den kollaborative måde at løse 

problemstillinger på sker via en platform, som kommer til udtryk i hjemmesiden 

HellsoScience.IO. Hjemmesiden er altså den anvendte teknologi, som danner rammerne for 

platformen, hvor subjekter sammen kan anskue og give løsningsforslag til specifikke 

samfundsrelevante problemer. Vi vil med Design og konstruktion gå ind og konstruere et 

løsningsforslag, som skal være med til at fordre et bedre kollaborativt miljø på platformen. 

Samfund, Teknologi og Samfund: HelloScience, som den er nu, beskæftiger sig med globale, 

bæredygtige problemstillinger. Vores projekt beskæftiger sig med problemstillinger om, 

hvordan brugeroplevelsen af en teknologi opfordrer til kollaboration på tværs af virksomheder, 

universiteter og forskere til at drive teknologiudviklingen.  

Design og Konstruktion: Dimensionen bruges som et værktøj til forandring. Gennem UX-teori, 

vil vi tilegne os analyseværktøjer, som vi kan bruge på HelloScience-hjemmesiden, som vi 

forestiller os skal gennemgå en iterationsproces alt efter, hvilke input vi får.  

 

37 



 

 

Fænomenologiske overvejelser til semesterbindiningen 

Vi er klar over at det stillede spørgsmål kan forstås på forskellige måder, i forhold til 

menneskers livssyn og tidligere erfaringer. Når vi analysere interviews fra de forskellige 

informanter kommer dette til at ske med en hvis tolkning, hvilket ikke kan undgås da 

suverænt objektivitet ikke kan lade sig gøre i forhold til det fænomenologiske aspekt og 

menneskers forskellige livsopfattelse.  

 

Transkribering 

 Vi afviger lidt fra den traditionelle transskriberingsteknik (kvale, 2009: 199), hvor 

transskriberingen indeholder en komplet gengivelse af et interview. Derimod ligger vi 

lydfilerne ud på Soundcloud så de let kan tilgås og transskriberer hovedpointerne i form 

af citationer ind som en del af opgaven. Denne transskribtion er i takt med den gængse 

transkriberingsmetode, hvor vi transskriberer hovedpointerne ned med de interviewedes 

ordlyd.  

 

Designmetode - Human Centered Design 

Human Centered Design(HCD) er en fremgangsmåde/filosofi inden for design, hvor 

designeren skal efterleve at designe teknologier, så de er tilpasset brugerens behov, 

evner og opførsel. Et godt design kræver god kommunikation, især når der opstår en 

fejl, er det designets formål, at brugeren let kan overkomme fejlen og komme videre 

med sit gøremål (ibid 9). Fremgangsmåden er udformet på en sådan måde, at 

designeren skal kunne sætte sig ind i psykologien bag brugerens handlinger og ageren 

med et produkt, så et endeligt design kan blive udarbejdet med minimal besvær for 

slutbrugerens interaktion (Ibid 10). En forståelse af brugerens oplevelse af teknologien 
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er essentiel for at kunne udvikle en teknologi, så en tilpasning af behovet kan 

imødekommes (ibid 11).  

Iteration

(Ibid 

222) 

 

 

Det produkt vi ønsker at producere er forbedringsforslag til, hvordan HelloScience kan 

forbedres, så det bliver en mere brugervenlig  platform. Vi vil gøre nytte af vores 

analyse af empiri og andre teorier, så vi specifikt og argumenteret kan gå ind og give 

løsningsforslag til dele af HelloScience platformen. Produktet vil altså ikke blive til en 

funktionel del af platformen, men en overskuelig plan over hvordan platformen kan 

gøres mere brugervenlig. Til slut ender produktet med at give et bud på hvordan et 

alternativt HelloScience kan se ud. 
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Metodologi 

Den metodologiske fremgangsmåde i dette projekt vil tage udgangspunkt i et 

analyseapparat, som vil belyse den indsamlede empiri(interviews) og gøre os klogere 

på om hvorvidt HelloScience.IO er et frugtbart sted for “open collaboration 2.0”. 

Don Norman suppleret med Münster ligger den konkrete ramme for, hvordan vi forstår 

adfærdsdesign og lægger rammen for, hvordan vi vil analysere vores empiri fra 

feltarbejdet, til at opnå designkriterier som vi videre kan arbejde med at realisere via 

designmetode. Vi arbejder ud fra at analysere vores empiri via adfærdsdesign-teori 

koblet med Illeris’ læringsmodel, med grundkoncepterne af open innovation 2.0 taget i 

betragtning. I analysen vil en tematisk kodnign blive udformet så vi kan danne os et 

overblik over hvilket elementer som virker og hvilket der kan forbedres på platformen. 

Denne analyse vil resultere i en konklusion i form af design kriterier, som vi med HCD 

og en iterations process, argumenteret kan give forslag til designforbedringer af 

Helloscience.io. Vores samlet analyse skal vurdere, om kollaboration på platformen 

bliver opnået i forhold til den målsætning som skaberne bag har. 

 

  

40 



 

 

Analyse af vores empiri 

Inteview med Arne Nordholt - Brugerinterview 

Se og hør interviewet her:https://vimeo.com/247942537 (Besøgt d. 19-12-2017) 

Arne Nordholt læser kemi og bioteknik på DTU og er færdig med sin bachelor D. 

19.12.2017. (Nordholt: 02:23) 

 

Da Nordholt først kommer ind på platformen, er hans første indtryk, at den henvender 

sig til ham, og kommentere selv, at han nok er en del af platformens målgruppe 

(Nordholt: 02:25). Her er et udtrykkeligt eksempel for at den konceptuelle model 

(‘conceptual model’) er sat i spil, da han efter meget kort tid på forsiden har et indtryk af, 

at platformen henvender sig til ham. Endvidere er et godt skridt taget i forhold til Illeris’ 

læringsmodel, i det der er opnået en form for social integration og et fælles 

“videns-terræn” for at kompetenceudvikle. 

 

Herefter går Nordholt videre til at komplimentere forsiden og giver udtryk for, at designet 

er godt (Nordholt: 06:00). Vi tolker at Nordholt mener at designet er æstetisk godt. Et 

godt førstehåndsindtryk er altså opnået fra platformens side, og en positiv indstilling til 

den er opnået i forhold til den konceptuelle model. Kort tid efter åbner Nordholt videoen 

på forsiden, og roser dens tilstedeværelse (Ibid: 06:15). Nordholts streng af handlinger 

understøtter her samtlige syv designprincipper og alle 7 handlingstrin gennemføres hvor 

en sammenligning (‘compare’) bekræfter hans plan (‘plan’). Nordholt klikker intuitivt ind 

på fanen challenges (Ibid: 07:28) og fortolker hurtigt de forskellige “cubes”, som noget 

der har med vandrensning at gøre. Dette skridt er igen med til at bekræfte at startsiden 

efterlever Nordholts konceptuelle model af platformen.  Nordholt finder nemt de 

forskellige “Challenge Cubes” og klikker ind på “clean water and sanitation for all” 

(09:45). Dette bekræfter en flydende ‘feedforward’, da han formår at navigere videre til 

en specifik “challenge”.  
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Da Nordholt kommer ind på “Challenge”-siden udtrykker han at overskriften ikke siger 

ham noget særligt, og at han er en person, som gerne vil havde noget, som er mere 

logisk og konkret (ibid:10:20). I samme seance giver Nordholt udtryk for at han ikke 

forstår hvad “ready to free your mind”  refererer til (under clean water and sanitation for 

all ‘challenge’). Dette giver altså udtryk for at der opstår en forvirring i forhold til 

Nordholts ‘Mental Model’ da resultatet af interaktionen ikke er, hvad han regnede med. 

Dette betragter vi som et partikulært tilfælde, at Nordholt ikke bryder sig om 

‘content-delen’ fra Illeris’ læringsmodel. Ud fra læringsmodellen er Nordholt stadig i god 

bevægelse mellem motivation og content, altså den ‘vertikale bevægelse’. 

 

Umiddelbart ser Nordholt ikke nogen form for kollaboration, og Dreier forklarer at 

Nordholt kan dele sit arbejde på platformen og at kollaboration eksistere et sted (Ibid: 

11:40). Hertil begynder Nordholt at spørge ind til, hvor han kan dele sit arbejde, men er 

stadig positivt stemt overfor ideén om at kunne dele og kollaborere. Her er et eksempel 

på, at vi som interviewere bliver nød til at formidle denne viden og at platformens 

“system image” ikke lever op til de 7 designprincipper.  

 

Nordholt fortsætter sin søgen efter kollaborations-rummet som er kaldet “collaborations 

space” (Dreier har ikke fortalt, hvor siden kan findes, eller hvad den hedder) og Nordholt 

opbygger en mental model med, at han skal logge ind før han kan deltage og dele viden 

(Ibid: 12:40). Dreier ser sig herefter nødsaget til at fortælle at dette ikke er nødvendigt, 

for at kunne udfører interviewet som planlagt (tidsbegrænsning). 

 

Nordholt går videre til at undersøge andre elementer på siden og spørger ind til om 

kollaboration på platformen skal findes under de små ikoner (hjerte ikon, twitter link, 

linkedin link og comments) i venstre side (Ibid 13:10). Da det viser sig at knappen 

“comments” i venstre side ikke fungerer som forventet, og der ikke sker noget, når den 

bliver trykket på, møder han en “violence of conventions”. Da hans konceptuelle model 
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af en knap ikke realiseres, da det i virkeligheden ikke er en knap. Kollaborationen, set 

fra Illeris’ læringsmodel er, så småt ude på et sidespor, da han simpelthen ikke når frem 

til, hvor den egentlige vidensdeling foregår. 

 

Ydermere forekommer en dårlig ‘mapping’, da knappen “comments” ikke korrespondere 

på Nordholts handlinger.  

14:50 inde i interviewet finder nordholt vej ind til “Collaboration Space”. Der går altså 

3:10 min. fra Dreier fortæller om kollaboration på platformen, til Nordholt finder det, 

hvilket fortæller os at der er mangel på ‘discoverability’.  

 

Der opstår tvivl hos Nordholt, om hvorvidt “collaborations Space” kun omhandler den 

Cube, han har valgt tidligere, og skal bruge 3-4 sekunder på at få bekræftet, at han er 

under samme “challenge”(15:23). Denne korte forvirring er et tegn på at “constraints” på 

platformen ikke lever op til semantikken på de forskellige “Challenges”.  

 

Da vi spørger, om Nordholt kan se, om der er aktivitet på platformen, konkludere han at 

sidste aktivitet var D. 20 sep og går videre til at pointere, at det ikke går ham på, at det 

er ca 2 måneder siden sidste oplæg, da siden har en videnskabelig baggrund (Ibid: 

16:20). Argumentet omkring den videnskabelige baggrund bliver sammenlignet med at 

det ikke er facebook “det er ikke ligesom et Facebook feed, hvor der hele tiden popper 

et eller andet junk op… og det kan jo tage lang tid at komme op med noget nyt inden for 

sådan et emne”(ibid: 17:15). Vi kan her se at Nordholt ikke ser det som en ulempe, at 

oplæg kommer med længere 2 måneder imellem, hvis de har relevans for emnet. Det 

skal dog tilføjes, at han efterfølgende opdager, der er nogle nyere opslag nedenunder, 

og det virker forvirrende for ham.  

 

Efter Dreier spørger, om det er muligt at se, hvilke mennesker der kan blive skabt 

kontakt til, kommentere Nordholt at der er et overvæld af folk ansat hos Novozymes og 

at “de har nogle fine titler”(19:50). I forhold til dette rejser Nordholt selv spørgsmålet, om 
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der er nogle krav for at deltage i de forskellige debatter. Dette spørgsmål viser en 

ændring af Nordholts konceptuelle model, da han ikke længere er sikker på, om han 

kan deltage i kollaborationen, og om han er en del af HelloScience’s målgruppe. Den 

horisontale bevægelse i Illeris læringsmodel er dermed blevet mere tvivlsom. 

 

Konkluderende slutter Nordholt af med at påpege at der ikke er nogle irritationer ved 

hjemmesiden, i modsætning til en dårlig hjemmeside, hvor man får lyst til at forlade den, 

hvis man støder ind i et problem (21:20). Denne udmelding fortæller os altså at den 

mentale model ikke bliver brudt helt, og at Nordholts oplevelse af siden kan anskues 

som er tilfredsstillende, hvor der dog er plads til forbedringer på visse områder. Ud fra 

Illeriis’ læringsmodel betragter vi ikke, at Arne er blevet mere motiveret til at 

kompetenceudvikle, men kvaliteten af læringen har bevæget sig frem og tilbage mellem 

de tre dimensioner. 

Sebastian (efternavn er anonym efter ønske) - Brugerinterview via 

mailkorrespondance (Se bilag 2) 

Sebastian studerer informatik og datalogi på 3. semester af kandidaten på hum(tek) på 

Roskilde Universitet. Dette er en social kontakt, som Dreier kender tilbage fra 

folkeskolen, men vi betragter at mail-koorespondancen, stadig kan bruges, da det her - 

kun - er Arne Jensen som analyserer mailkorrespondancen. 

 

Sebastian skriver i mailen, at siden kun gælder for det, han selv kalder for 

“ingeniør-start-ups”, hvilket kan tydes som at han har skabt en mental model omkring 

målgruppen for platformen. Han går videre til beskrive at “challenges giver et godt og 

nemt overblik over, hvad der er af udfordringer” (Mail Sebastian. bilag). Dette er med til 

at vise at de 7 designprincipper bliver efterlevet, da han kan beskrive deres placering.  I 

mailen skriver sebastian: “Jeg savner lidt et forum, men det er nok meget smart, at man 

holder sådan nogle uforpligtende samtaler på quora og andre forums” og går videre til 

at beskrive, man nemt kan finde andre fora at kommunikere på (Ibid).I denne passage 
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af mailen kan vi se, at han ikke er kommet ind på “Collaboration Space” og dette er et 

symptom for manglende “system image” og manglende “signifiers”. Dette kan være 

også være et symptom på, at Sebastian ikke føler, han er i målgruppen, og at 

HelloScience ikke henvender sig til ham. Det kan også diskuteres om Sebastian, 

overhovedet har taget sig tiden til at opfylde kravene fra Illeris’ læringsmodel. Han har 

ikke nået frem til den brugergenerede interaktive del af sitet, og har ikke motivation for 

at kompetenceudvikle på siden.  

I forhold til transparens og gennemskuelighed siger Sørensen (13:00) at det kan være 

meget svært at se hvem der poster, og dette kan hæmme kollaborationen en hel del. 

Dem som poster noget kan være fra deres twitterprofil som kan være hvilken som helst 

navn. “Hvilket gør det umuligt at lave baggrundstjek” (fra 12:45) 

 

“havde den person ikke underskrevet sig med fuldt navn og akademisk titel (osv.) 

Havde det haltet lidt.” (Sebastian, 13:00) 

Martin Malthe Borch - Brugerinterview 

Hør interviewet her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/malthe-borch-fra-bio-fablab-roskild

e-universitet  

og: https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/stemme-002  

(besøgt d. 18/12/2017) 

Kort om Malthe: Malthe er leder af Bio-FabLab på Roskilde Universitet, som er en 

forgrening af FabLab (Fabrication Lab). Borch er med til at guide mange projekter, så 

som aquaponics. 

 

Da Borch er på forsiden ser han en masse tekst og det står ham uklart hvor han skal 

navigere hen(00:35). Denne forvirring kan være et symptom for en masse støj på siden 

som kan være med til at skabe en “anti-affordance”. Senere lægger han mærke til “Sign 

in” knappen, og kommentere at det ikke står klart, hvad det er man melder sig til(0:48). I 
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trin med denne kommentar fremstår det at den “conceptual model ” bliver brudt og 

forståelsen for platformen forsvinder.  

 

Da Arne J. (intervieweren) forklare at der er Challenges på sitet, kommentere Borch at 

dette står meget uklart(01:55). Efter Borch har haft tid til at gennemlæse en “Challenge” 

efterlyser han en mere konkret forklaring, om hvem siden henvender sig til: “er det 

teams, er man én, er man mang? Og jeg mangler lidt en forklaring på hvordan jeg 

interagere med dette system, hvem snakker jeg med?”(05:40). En efterlysning på 

arbejdsformer og “System Image” gør sig gældende her. Der ses også en klar mangel 

af ‘social integration’, den horisontale bevægelse fra Illeris’ læringsmodel. 

 

 07:30 Min. Inde i interviewet guider Arne J., Borch ind på “Collaborative space” 

tilknyttet en forklaring om den kollaborative del af platformen hvilket Borch kommentere 

på følgende måde: “Hvorfor er det, jeg forstår ikke, hvorfor det er at man ikke bare 

bruger eksisterende tools? der eksistere jo tonsvis af kollaborative værktøjer som bare 

er derude allerede, mailing lister, facebook grupper og github”.(Borch, 07:30). Denne 

kommentar giver udtryk for at der er en ‘Violence of convention’ fra Borchs side, og der 

opstår en kompleksitet, som Borch vil løse ved at benytte sig af andre kendte platforme. 

Dette kan også betragtes ud fra Illeris’ læringsmodel, som siger at motivationen for at 

kompetenceudvikle (på HelloScience), kun kan ske hvis den horisontale bevægelse 

også er gældende. 

 

Borch beskriver at platformen ikke kollaborere med folk der er på en helt tidlig “front 

end” og at der ikke er dialog, men kun henvender sig til folk der ved hvordan man 

samarbejder med corporate,  og har kendskab til hvordan man samarbejder med 

dem(12:00). Dette viser igen en tilbagevendende uklarhed om platformens målgruppe. 

Senere spørger Jensen igen ind til kollaborationen på platformen, hvorefter Borch 

beskriver at det er svært at finde ind til igen og klikker rundt på sitet i 10 sek. før han 
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finder “Collaboration Space”. Kompleksiteten ved at genfinde “Collaboration Space” kan 

have flere årsager såsom mangel på “discoverability”, “signifiers” og “feedforward”. 
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Ekspertinterview med Gernot J. Abel 

Hør interviewet her: https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/ganau1 

(besøgt d. 18/12/2017) 

Gernot J. Abel har arbejdet 15 år i Novozymes. Baggrund som botaniker især inden for 

automatisering af små og store robotsystemer. Arbejdet med open innovation i 3 år. 

Han er også med i Birkegaards dokumentar, samme navn som ph.d’en, som du kan se 

her:https://openmedialab.net/products/kollaboration-pa-kanten-af-et-nyt-paradigme/ 

(besøgt d. 18/12/2017) 

 

Abels interview bekræfter vores tidligere observationer, med at det kan være svært at 

navigere på sitet som ny bruger (Abel, 05:40), og udtaler at der er andre fora som 

biohackere gør sig nytte af, hvilket ikke afspejler sig i HelloScience.io (Abel, 07:48). 

Disse pointer bekræfter observationer og udtalelser fra interviewet med Borch. En 

frustration, omkring navigationen på platformen, kommer til udtryk, da Abel forklarer at 

man som bruge skal bruge meget tid på at få adgang til specifikke opslag (Abel, 09:30). 

Her kommer en mangel på bedre “affordance” til udtryk. I forbindelse med den 

manglende affordance, efterlyser Abel en søgefunktion for nemmere at kunne finde 

specifikke opslag (Abel, 10:50).  

 

Vi bliver i dette interview gjort opmærksomme på at størstedelen af brugere på sitet, er 

lurkers, hvilket gør førstehåndindtrykket af HelloScience.IO meget vigtgt. Dette kan 

understøttes af Don Normans teori omkring det verscal niveau af menneskers måde at 

processere indtryk på. Abel efterlyser en bedre måde at “ranke” kommentare på og 

syntes de røde hjerter som er på siden nu, giver forkerte associationer (Abel, 16:33). 

Dette kan tolkes som et brud på “mental model”,  da dette kan skabe forvirring omkring 

konventionen at “ranke” ting på, vi kan her drage en forbindelse til et brud på 

”conceptual model” da der bliver brudt en konvention i forhold til andre fora som 

målgruppen kan være vandt til.  
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Abel udtrykker et klart ønske om at folk på som komme på platformen skal føle det trygt 

og at det skal havde en form for samtalekøkken-følelse hvor folk kan komme og gå 

uden forpligtelser(24:00). Hvilket vi fra bruger interviews kan se ikke stemmer overens 

da alle tre er forvirret om hvorvidt de tilhører målgruppen, eller om de skal logge ind for 

at deltage.  

 

 

Ekspertinterview Sebastian Sørensen 

Hør interviewet her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/sebastian-sorensen-forkser-i-resea

rch-technologies-novozymes (besøgt d. 18/12/2017) 

Forsker i R&T på novozymes under Microble Bio Prospecting. 

som han beskriver som “Hjertet af forskningen” (Sørensen: 3:40) 

Sebastian havde et-års jubilæum i Novozymes da vi interviewede ham. Han har 

arbejdet med vandforskning før, men er ikke ansat ud fra denne baggrund. Det er dog 

denne baggrund, der gjorde ham oplagt til at være med i HelloScience-projektet, hvor 

han både er med til møderne og er moderator på siden. (Sørensen: 2:00-3:00) 

Sørensen har en unik vinkel, som interviewsperson, da han både kan se projektet fra 

Novozymes side men også fra perspektivet som forsker: 

“Jeg lå lidt som olie og vand. Jeg vidste hvad folk ville tænke når Novozymes åbner op 

for en stor platform. Det kan jeg godt sætte mig ind i. Den akademiske tankegang set 

fra en akademisk videnskabsmands synsvinkel. Jeg sad der selv for lidt over et år 

siden.” (Interview med Sørensen: 3:40) 

 

Sørensen giver et indblik i kollaborationen som den foregår nu, og forklare at nogle 

brugere går uden om den åbne del af kollaborationen, når de skal dele viden og går 

direkte til Novozymes med deres forslag(05:55). Denne måde at dele viden på 
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understøtter Borchs tilgang til kollaboration i forhold til at tage direkte kontakt i stedet for 

at bruge “Collaboration Space” forumet.  

Sørensen redegøre yderligere for, hvordan Novozymes er gået fra de her store 

challenges ideer om progressiv-innovation, og er gået lidt tilbage til der hvor 

Novozymes i forvejen har sine rødder. HelloScience er dermed gået lidt ned i skala i 

forhold til innovationsstørrelsen. “I det tidligere forløb var vi noget længere frem. Faktisk 

tænkte vi ikke på, hvor har novozymes forretning. Vi tænkte ikke på, hvor Novozymes 

gerne ville have forretning. Vi tænkte på at lave det sprødeste af det sprøde inden for 

vand. Hvor er det vandet virkelig rykker. Hvor er det innovativt?” (Sørensen, 8:50)  

 

En anden pointe som Sørensen giver tilkende, er at platformen kræver for mange klik, 

og at tilgængeligheden halter i forhold til at kunne komme ind til “innovations 

forumet”(11:48). Pointeringen omkring denne tilgængelighed peger på et dårligt ‘System 

Image’ da brugerne kan bliver forvirret over, hvordan man skal navigere rundt på 

platformen. 

Han er generelt ikke tilfreds med dele af brugerfladen som kommer til udtryk, da Dreier 

spørger om der har været udfordringer i forhold til udviklingen af mvp’en. Små 

kosmetiske ting Sørensen, har påpeget, er ikke blevet rettet, på det tidspunkt vi 

interviewede ham. Han lavede sammen med en anden kollega en liste over kritik, der 

måske var med til at skubbe Frankly, det tidligere konsulentbureau, ud over kanten. 

Sørensen refererer til denne liste som: “En lang, lang liste over helt konkrete ting” 

(Sørensen: 11:00-12:00) 
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Visionsanalyse/redegørelse af motiver for 

HelloScience 

Ekspertinterview med Emilie Stage Tingskou 

Hør interviewet her: https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/emilie-staage 

(besøgt d. 18/12/2017) 

 

Staage er leder for HelloScience projektet og arbejder med, hvordan man kan 

accelerere udførelse på forskellige projekter, og undersøger hvordan man kommer 

hurtigere til markedet med noget af det Novozymes levere, som blandt andet 

HelloScience.IO (Staage, 01:30). Det vi kan få ud fra dette interview, er intentionerne 

bag helloscience.io set fra et “markedsperspektiv”.  

 

Under vores interview med Emilie Stage Tingskou, diskuterede vi, om der ikke er nok 

aktivitet i forhold til tilbagevendende brugere (Staage 10:20). Hvis vi kigger på ‘de syv 

handlingstrin’ kan der ræsonneres til, der ikke er et forventet resultat i forhold til hvad 

intentionen omkring brugeraktivitet har været. Under Interviewet påpeger Staage, at hun 

er klar over hvad et af grundene til dette er og pointere at funktionaliteten på platformen 

kan forbedres (Staage, 09:10). En sammenligning på et overordnet plan finder her sted, 

og Staage sammenligner hvad planen med platformen var med det daværende resultat. 

 

Staage pointere under interviewet at forståelsen for startup virksomheder er noget som 

Novozymes har arbejdet med under udviklingsprocessen og forklare, at det som de 

mangler er viden (06:35). Novo vil gerne dele viden og forsøge at dele den med “vores 

produkt” (vi antager, det er platformen Staage mener) (Stage, 07:00). Der er altså en 

helt klar intention med platformen omkring vidensdeling og hjælp til startups.  
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En fremtidsvision, for hvordan sitet skal komme til at se ud, bliver pointeret 15:35 min. 

inde i interviewet, og Staage udtrykker at sitet skal hjælpe folk med at finde hinanden og 

hjælpe hinanden på tværs af platformen og dele viden. I denne sammenhæng fortæller 

Staage også om en anden målgruppe: “at eksperter eller Ph.D. studerende fra kina 

pludselig kan finde ud af at ”hov det jeg sidder og laver, det kan faktisk bruges til noget” 

(Staage, 15:55). Som Staage ser platformen nu, har Novozymes viden som de gerne vil 

give, og at platformen har et “collaboration space”, hvor brugeren har mulighed for at 

lægge sin løsning ind og få noget igen (Staage, 20:30).  

 

I Novozymes er der blevet taget et initiativ via HelloScience-platformen, i forhold til at 

startups skal kunne kontakte Novozymes på en nem måde, hvilket de ikke har haft før 

på samme måde  (Staage, 21:50). Et andet mål med platformen er en mere tilgængelig 

dialog mellem Novozymes og omverdenen. En sidste pointe fra Staage vi tager med er 

en udtalelse: “vi har altså også brug for brugernes hjælp til at finde ud af, hvilken vej vi 

skal gå, og hvad der rent faktisk skaber værdi for dem, for det har vi jo rent faktisk ikke 

ikke særlig meget ide om” (Staage, 23:20). Novozymes vil altså gerne have 

brugerinputs, så siden kan tilpasses deres behov. 

Konklusion af analyse  

Vi kan i vores interview se tendenser som går igen og tendenser som trækker 

brugernes adfærd på platformen i en negativ retning. Der er dog også positive 

elementer som lever op til de de 7 design kriterier. De steder hvor der er tendenser med 

teoretisk interesse vil vi nu ridse op på en liste. Listen vil vi bruge til at skabe 

designkriterier ud fra som har en kollaborativ og lærings vinkel 
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Elementer som virker godt: 

1. Førstehåndsindtrykket giver et godt æstetisk indtryk - Et godt sanse indtryk på de 

3 niveauer er opnået. 

2. Feedforward til de forskellige “Challenge Cubes” Fungere - brugeren bliver guidet 

frem til en præsentation af de forskellige “Challenge Cubes” og får et overblik 

over dem. 

3. HelloScience.IO har et behageligt mljø - at navigere rundt på platformen virker til 

en hvis grad som et rart miljø, indtil brugerne støder på forhindringer. Der er på 

en måde en tidsbegrænsning til at komme ind på “Collaboration Space her” 

 

Elementer som kan forbedres: 

1. Navigation til “Collaboration Space” skal forbedres - ingen af vores informanter 

fandt selv vej til denne side på egen hånd. ‘System Image’ kan forbedres. 

2. “Sign in” knappen skal give et mindre opfordrende signal, og forklares bedre. - Vi 

kan se i brugerinterviews at Borch og Nordholt har en Mental model som peger 

på, at de tror de skal logge ind før de kan se hvordan kollaborationen fungere. 

Borch udtaler også at han ikke ved hvad han “signer op til”, hvor Abels ønske om 

ikke at forpligte sig for meget, falder til jorden. 

3. “Comments” knappen i venstre hjørne under de enkelte Challenges skal 

modificeres - Comments knappen kan bryde med en brugers Mental model og 

forhold til Conceptual model brydes da forventningen og handling ikke fører til et 

forventet resultat (der sker intet når der bliver trykket). Knappen fungerede 

samtidig som en ‘signifier’ for Nordholt, som også har været med til at bryde hans 

forventede resultat. 

4.  måden man rangere og og stemmer på opslag, kan ændres. - Abel giver udtryk 

for at hjertet på de individuelle kommentare i “Collaboration Space” virker 

mærkeligt. Denne måde at stemme på påvirker disse to brugeres ‘Mental model’ 
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på den måde at en forvirring bliver skabt. Det bryder yderligere med at 

kollaborationsrummet søger seriøsitet og ikke ønsker at være et socialt medie. 

5. Der kan blive tilføjet en søgefunktion. - Abel påpeger at det er besværligt at finde 

posts som han har løst før, og efterlyser en søgefunktion på siden. Da både 

Nordholt og Borch udtrykte deres forvirring i forhold til navigation på sitet, ville en 

sådan funktion også kunne hjælpe med at forklare hvordan platformen virker, 

hvis de havde muligheden for at søge efter hjælp eller specifikke sider. 

søgefunktionen kan altså også være en mulighed for et forbedret system image. 

6. Oplysning omkring målgrupper kan forbedres. - det står uklart for i vores 

brugerinterviews om de tilhører målgruppen. Dette tydeliggøres da Nordholts 

‘Conceptual model’ ændre sig da han er kommet ind på “collaboration space”. 

Denne betragtninger også et klart brud på Illeris’ læringsmodel i den sociale 

interaktivitet som foregår hele tiden.  

7. Hele gamification delen JF ideen om at stille “Challenges” virker kun halvt. Der 

kan tænkes over at videreudvikle på, hvordan brugeren opnår prestige på sitet. 

8. Forbedring af profiler så målgruppen bliver defineret -  Sørensen kommer med 

en stærk pointe set fra et moderator-perspektiv. Det er altafgørende, at profilen 

ikke er præsenteret via twitter, men et rigtig navn, med en rigtig titel. 

(Studerende, phd, forsker, virksomhed etc.) Konteksten og fralæggelsen af 

anonymiteten på internettet er vigtig for transparensen. 

 

 

 

  

54 



 

 

Diskussion  

 

Ud fra analysen kan vi se der er en række ting som kan forbedre brugeroplevelsen og at 

dette kan medfører et størrer læringsudbytte samt en bedere kollaboration. De 8 

forbedringsforslag vi har givet i delkonklusionen mener vi er velargumenteret, da de 

bygger konkret på det forskellige teorier vi har inddraget i undersøgelsen. Det er dog 

vigtigt at pointere at vi i dette projekt ikke har haft mulighed for at implementere de 

forskellige forbedringsforslag, da vi ikke har de nødvendige midler til at realisere en 

endelig iteration af platformen. Vi kan derfor ikke forudsige de konsekvenser det måtte 

havde at inkorporere disse designforslag. 

En konsekvens vi kan forudsige, er at vores designforslag meget vel ville kunne 

gennemgå en ny iteration og dermed yderlige ville kunne forbedre en brugeroplevelse 

med henblik på kollaboration og læring. På den ene side kan vi postulere at disse 8 

forbedringsforslag vi har formuleret, med sikkerhed kan forbedre platformen med 

henblik på vores problemformulering og analyse af empiri. På den anden side kan der 

argumenteres for at vores empiriindsamling ikke har været dækkende og 

fyldestgørende. Dette kan selvfølgelig være problematisk, da vi kun har 3 kvalitative 

interviews og undersøge et lille spektrum af det publikum som hello science forsøger at 

ramme. Men for at forsvare dette kan vi argumenterende bruge Don Normans holding til 

iterations processesser ‘observations’: “The design researcher will go to the potential 

customers, observing their activities, attempting understand their interests, motives, and 

true needs.”(Norman 222). I forhold til holloscience’s vision omkring åben kollaboration 

kan vi se visse paradoksale udtalelser fra både Sørensen og Staage som begge 

pointere at samarbejdspartnere er blevet fundet via platformen og kommunikationen er 

sket via mail korrespondancer. Dette strider til en hvis grad med ‘open collaboration’ 

princippet og hælder mere mod ‘kooperation’ da samarbejdet ikke forgår i det åbne på 

platformens “collaborations space”. Det er dog her vigtigt at pointere at platformen 

stadig er i betaversionen og at Staage også udtaler at forhåbningen er at skabe netværk 
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kollaborative netværk mellem brugere. Taget den seneste mediedækning i betragtning 

og nye generede besøg på platformen bliver generet i størrer omfang end før må vi her 

pointere at projektet er i en kritisk fase. Mange nye besøgende får et førstehåndsindtryk 

af platformen, og vil utvivlsomt videregive deres erfaringer til ligesindet. Dette kan 

understøttes af Illeris’ læringsmodel som indeholder god kommunikation, motivation og 

forståelse hvis en ønsket læring og kollaboration skal opnås.  

 

 

Da vi analyserede vores interviews stødte vi på flere elementer, hvor vi kunne have 

stillet anderledes interviewspørgsmål. Vores generelle præmis var, at vi ville gå 

eksplorativt til værks. Dette betød at vi ikke ville guide de interviewede for meget, da vi 

gerne ville have deres umiddelbare oplevelse af sitet. Dette gjorde vi især for at 

undersøge det viserale niveau fra UX-teorien. Men det kunne have været interessant at 

undersøge kollaborationen nærmere. Vi har kun interviewet moderatorer og 

‘besøgende’ og ‘nysgerrige’ brugere, men vi har ikke interviewet egentlig skabende 

brugere. Det kunne være en oplagt idé, at analysere de brugere der rent faktisk 

kollaborerer på siden og er skabende brugere, og yderligere interviewe disse 

personener, evt. Med metoden ‘think aloud med skærmoverlejring’ fra Arne interviewet. 

Styrken ved vores undersøgelse er, at vi er kommet frem til hvilke barriere der er på 

HelloScience for nye brugere set fra et adfærdsdesign-perspektiv, men dette perspektiv 

kan suppleres med et egentligt slutbruger-perspektiv, som ikke er moderator. 

Moderatorene har i dette projekt dog fungeret som vores slutbruger-perspektiv, og det 

skal ikke underkendes den store praktiske erfaring, Sørensen og Abel har med at 

arbejde som moderatorer. 
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Konklusion  

Vi har med vores empiri observeret at det er svært at åbne for kollaboration hos nye 

brugere, da de ikke bliver guidet ind til det sted hvor kollaborationen foregår. Vi kan med 

dette projekt argumentere for at kollaborationen på platformen ikke finder sted på en 

organisk og nem måde. Der er altså plads til en forbedring på områder i platformen som 

skal guide brugere hurtigere ind på kollaborationen  og dermed give et bedre 

førstehåndsindtryk i forhold til visionen bag. Vi har i vores delkonklusion givet bud på 

hvordan Collaboration Space kan forbedres, så en brugeroplevelse kan styrke åben 

kollaboration på platformen. Disse forbedringsforslag i forhold til brugeroplevelser 

afspejler sig i Illeris’ læringsmodel, så motivationen for at deltage og lærer, er styrket. 

For at skabe en mere dynamisk og intuitiv brugerflade skal siden havde et bedre system 

image som på en overskuelig og intuitiv måde skal guide nye brugere. For at skabe 

størrer troværdighed, skal profiler på platform eksempelthvis ikke kunne kalde sig 

“BatmanSucks007” og man skal skabe profiler i form af klassifikationer (Studerende, 

Startup, Ph.D studerende, Forsker eller anden relevant målgruppe) så nyankomne til 

platformen ikke er i tvivl om de kan deltage. Vores endelige Konklusion af projektet er, 

at der er massere plads til forbedring i forhold til brugeroplevelser. Projektets rolle i 

denne forbindelse er med til at give argumenteret designforslag til platformen som kan 

indgå i en iteration af platformen. Iterationer stopper aldrig, og der er altid plads til 

forbedringer. 
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Perspektivering - Designforslag 

Da vi kun er to på holdet og dermed kun har 40 sider at gøre godt med, har vi dermed 

ikke plads og tid, til at gå fra designkriterier til egentlige konkrete design-konstruktioner 

med tilhørende designrationale. Dette afsnit kan betragtes som et bilag, men ligger som 

en perspektivering for at undgå forvirring, og da vi vil understrege at en udførelse af 

disse designforslag vil forbedre brugeroplevelsen og dermed brugerfladen på 

HelloScience.io. Dette afsnit kollaborerer med Claus Andersen’s visioner fra 

Novozymes. Hør ekspertinterviewet her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/claus-andersen-arbejder-i-juridisk-

afdeling-arbejdet-i-novozymes-siden-starten (besøgt d. 18/12/2017) 

Vi opfordrer til to designløsninger på baggrund af vores designkriterier: 

1. Et bedre feedforward frem til kollaborationsrummet 

2. Et krav til brugeren om at logge ind som forsker/studerende, lab (alle slags labs), 

eller virksomhed 

 

Først vil vi komme ind på konkrete ting, der hurtigt kan fikses. Der er for meget støj på 

siden og støjen modvirker grundprincipper om transparens. Siden skal være mere 

transparent. Både i forhold til, hvem der bruger siden og skriver oplæg, men også i 

forhold til hvem HelloScience-platformen egentlig henvender sig til. 

Vi har konkrete bud til at løse de praktiske ting, såsom støjen. Dette vil vi ikke gå for 

meget i dybden med. 

 

Støj og basiske designløsninger: 

1. Vores brugere blev forvirret over, der står “welcome to Grundfos” og kunne ikke 

se rubrikken “HelloScience is supported by Novozymes” grundet farvekontrasten 

hvid/grå. Misvisende signaler. 
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2. I videoen med Nordholdt, kan i se Dreier prøver at trykke på ‘x-antal 

kommentarer’ og der sker ikke noget. Hvis der er en knap, der lægger op til en 

interaktivitet, skal interaktiviteten ske, ellers er det støj og grund til forvirring. 

3. Hjerter. Det ønskes ikke at være et socialt netværk og konceptet søger seriøsitet. 

En tommel eller et + er bedre (eventuelt med inspiration fra open source 

kodedelings-platformen (https://stackoverflow.com/). Dette er både bakket op af 

moderatorer og brugerinterviewene. 

4. Twitter-navne skal ikke forekomme. Bryder med universet, især med henblik på 

seriøsiteten. 

5. Søgefunktionalitet og en konkret funktion til at sortere opslag. Dette understøtter 

at brugeren kan indrette HelloScience.io efter egne behov. For eksempel vil den 

skabende bruger ikke se de ældste opslag, dem har brugeren allerede læst, han 

vil gerne sortere efter nyeste kommentarer eller opslag. Det kunne tænkes den, 

nye bruger gerne vil søge efter de mest ‘likede’ eller ‘kommenterede’ opslag. 

6. Det skal være muligt at se, hvornår et opslag er lagt op. 

7. Det skal være muligt at se en redigerings-historik (Ligesom på Facebook) 

8. Kommentarer til et opslag, skal høre under opslaget (ligesom på Facebook) 

 

For det første vil vi gå i dybden med navigationen frem til kollaborationsrummet, og 

hvad der sker inde i kollaborationsrummet, qua det kontekstuelle kapitel og præmissen 

om hvordan sitet egentlig opfodrer til åben innovation 2.0. Hvad vil vi gå i dybden med:  

 

1) Navigationen på brugerfladen. Det står nu klart at navigationen frem til 

kollaborationsrummet skal være mere intuitiv. Det skal være en hel central del af 

citet at finde kollaborationsrummet qua ønsket om et brugergenereret koncept 

2) Designforslag til krav til profiler 

. 

1) Katalog-designet - som ses på mange store sider, så som facebook - betyder 

brugeren scroller ned gennem de opstillede rammer, HelloScience tilbyder. Dette 
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koncept er allerede gældende på HelloScience.io, men skal videreudvikles. Det kan 

løfte øjnbryn, at ingen af vores informanter fandt vejen til kollaboration space, som 

lægger ved siden af challenge-rubrikken som ses på screenshottet med pile. 

Designforslaget er at brugeren kan scrolle ned, intuitivt, til kollaborationsrummet. Et 

enkelt, lige til forslag, som skal forbedre feed-forward for brugeren og guide dem frem til 

“Collaboration Space”. Dette kan løses, rent designmæssigt, med at give en 

smagsprøve for hvad kollaborationsrummet er, hvor brugeren kan klikke videre til det 

mere lukkede rum.  

Brugeren kan stadig klikke på ‘Collaboration Space’ og rummet er stadig et rum for sig 

selv. 

 

 

 

  

Når brugeren bliver inspireret af en challenge og klikker ind på den, skal det være 

meget klart, at de er landet et sted, hvor det ikke længere er Novozymes og Grundfos 

60 



 

 

som bestemmer rammerne, men et sted hvor landskabet er hersket og moduleret af 

brugerne - i samarbejde med HelloScience’s partnere. Kollaborationsrummet er ligesom 

det er nu - et rum for sig selv. Det kan betragtes som at tage et katalog ud af kataloget, 

som brugeren kan fordybe sig i - uden unødvendig støj. Det vil sige, at brugeren har 

fundet et nyt, mere specialiseret katalog, som hele tiden får nyt indhold qua det 

brugergenererede indhold. 

Claus Andersen snakker om at skabe en ‘sneboldseffekt’ (Claus, 15:20) mellem 

brugerne, og han mener det er nødvendigt at sitet bliver mere brugergenereret: 

“Vi har eksperter der svarer meget derinde. Det holder ikke i længden […] På lang 

sigt, for det virkelig skal rulle, skal de ikke bare besøge sitet, fordi der er 

eksperter der inde, men fordi der er brugergenereret indhold... Der skal være 

incitamenter for at starte den her snebold så den kommer til at rulle.”(Claus: 

17:20) 

Det er selvfølgelig vigtigt at understrege Claus ikke er den bedste kilde, da hans 

egentlige fagområde er patenter, men denne tankegang understøttes af vores 

designkriterier. 

 

Til videre forskning er ‘ejerskab’ vigtigt at undersøge. Brugerne kan (og skal) tage 

(med)ejerskab over formatet. Dette trin viser sig at være et af de vigtigste trin for 

kollaborationen set fra et adfærdsdesign-perspektiv. Ud fra Münsters præmis at 

handling definerer holdning og ikke omvendt gælder: Hvis brugeren ikke interagere, 

tager ejerskab og handler på sitet, er det svært tænkeligt at brugeren vil begynde at 

bruge hjemmesiden som en vane. Dermed er det også svært tænkeligt at denne 

omtalte ‘sneboldseffekt’ vil komme i gang.  

 

Kollaborationsspace skal have basiske “2017” søge- og filtreringsfunktioner både for 

brugerne men også for moderatorene. Det er svært at finde forskellige brugere igen, og 

det er svært at finde ud af, hvad de har behov for. 
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Designforslag til profiler og krav: 

Transparensen i forhold til hvem der kan bruge sitet, og hvem der egentlig er på sitet. 

Når en bruger lægger et opslag op på HelloScience’s ‘Collaboration Space’ skal følge 

kriterier opfyldes: 

a)Hvem er personen og hvad er personens baggrund (Humaniser og kvalitetssikring). 

Det er ikke “BatmanSucks007” fra Twitter som skriver. 

Leder frem til vores mest banebrydende forslag. Når en bruger laver en profil for at 

svare på indhold skal den vælge kategorier, som passer bedst på deres profil. 

 

Først vælges om brugeren er:  

1. Forsker/studerende. 

2. Repræsentant for et lab, hackerspace eller græsrodsbevægelse. 

3. Repræsentant for en virksomhed eller kommende virksomhed. 

 

Disse tre kategorier, som brugeren SKAL vælge, er repræsenteret af en figur (vores 

design-forslag).  

1. Skisten af en person. 

2. Et reagensglas, standard naturvidenskab logo fra bezzerwizzer/trivial pursuit. 

3. Et hus/fabrik hvor der står “coorporate”. 

 

Alle, der besøger sitet, kan stadig se alt hvad der foregår i kollaborationsrummet, men 

vil brugeren være med i udformningen af indholdet, som er tilgængeligt i rummet, skal 

brugeren igennem en login proces (som det er i forvejen). Dette skridt,  er også med til 

at styrke Hellosciene’s image generelt især med henblik på transparensen, om hvem 

der kan poste opslag, hvem det er der poster opslag og hvad en bruger kan få ud af at 

lave en profil. JF. det kontekstuelle kapitel, er der strukturer i samfundet, som agerer på 
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en vis måde. I forhold til at udtvære disse forhold, er det vigtigt at illustrere, at der både 

er virksomheder, personer og labs som kollaborerer i ‘Collaboration Space’. Dette 

understøtter igen transparensen. Det giver yderligere virksomheder et ekstra incitament 

for at bruge siden, da de er repræsenteret. 

 

En sidste betragtning: de besøgende og nysgerrige brugere vi har snakket med har ikke 

set muligheden i at de faktisk kan bruge siden som et katalog af nye spændende artikler 

om forskning. De er alle skræmt væk ved tanken om at de ikke kan dele. Men dette er 

ikke HelloScienes eneste formål. Vidensdelingen uden forpligtelse, kan også blive en 

hel central del af sitet. Det kan også blive stedet, hvor brugeren læser det nyeste af det 

nyeste inde for forskning af vand, og de næste sdg’er som bliver opfordret til. JF. lige nu 

beskæftiger sitet sig med SDG nummer 6 (der vil blive taget hånd om flere 

problemstillinger).  Illeris’ læringsmodel er altså ikke blevet realiseret i designet, og dette 

er kritisk, da folk der sidder inde med viden om disse sdg’er, ikke vender tilbage til sitet, 

og der dermed ikke bliver vidensdelt. Det behøver ikke engang at være folk med viden 

om sdg’er. Det kunne også tænkes en datalog kunne hjælpe et “open lab” med at lave 

en hjemmeside. 
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Bilag 

Bilag 0: Link til Interviews 

Hør interviewet med Malthe (Borch) her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/malthe-borch-fra-bio-fablab-roskilde-univer

sitet & https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/stemme-002 (besøgt d 18-12-2017) 

 

Hør interviewet med Emilie Stage (Tangsgaard) her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/emilie-staage (besøgt d 18-12-2017) 

 

Hør interviewet med Claus (Andersen) her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/claus-andersen-arbejder-i-juridisk-afdeling-

arbejdet-i-novozymes-siden-starten (besøgt d 18-12-2017) 

 

Hør interviewet med Sebastian (Sørensen) her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/sebastian-sorensen-forkser-i-research-tech

nologies-novozymes (besøgt d 18-12-2017) 

 

Hør interviewet med Gernot J. (Abel) her: 

https://soundcloud.com/jesper-sorensen-906843380/ganau1 (besøgt d 18-12-2017) 

 

Se og hør Interviewet med Arne Nordholt her: https://vimeo.com/247942537  (besøgt d 

18-12-2017) 
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Bilag 1: Noter fra Yeah Yeah møde 

Arne J. Noter fra Yeah Yeah møde: 

Alfred "folk vil gerne lave film gratis" "forsiden skal være mere dynamisk" "siden skal ligne forsiden af et 

magasin"  

 

Stikord:  

Deltagere : it fyr, Helle , Alfred og yeahyeah.  

Forudsætninger skal laves om. Der bliver snakket om pris.  

 

Yeahyeah er et kollektiv alle ansatte er individuelle. Intet heraki. Forskellige kompetencer? De finder de rigtige 

profiler i forhold til løsninger for kunder. Teknik og design. Sociologer er også inde over. De arbejder 

tværfagligt. Forskellige faggrupper. Der bliver brugt ressourcer de rigtige steder.  

 

Vi er i fase 1. 

It fyren vil gerne have at der bliver bygget videre - der skal gives et skud på tasken.  

Der bliver lagt vægt på hvordan man kan viderebygge siden så den passer. 

 

Det er vigtigt der bliver taget bestik af situationen - "rednings løsning"  

  - der skal sættes en redningskrans ud. 

 

Eksistere der addins på Wordpress?  

 

Vi mister aktivitet fordi folk ikke kommer tilbage. Hvad er det bedste interface? Det piner Alfred med bloggen. 

Front end skal der være fokus på, back end skal separeres.  

 

It vil gerne gøre det billigt, men ordentligt. 

 

Forskere blev frustreret over at deltage i åbne rum fordi folk ikke var med på arbejdsgangen.  

 

Yeah vil  faciliteter - de vil gerne havde novozymes ind over hele vejen. Sitet skal opbygges i sammenarbejde, 

da der sker andre ting i forskernes hoveder! Det kræver en masse tid og der skal eksperimenteres. 

Opbygningen  af platformen er ikke en envejs kommunikation med en løsning i enden. Der er stor forskel 

mellem en kampagne og analyse af brugerens behov som i sidste ende skal bruge sitet. 
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Hvem tager ansvaret hvis noget går galt i sidste ende? Det er Marcus.  

- ambitiøst projekt, men strategien skal forløbe parallelt. MARCUS SAMLER kompetencer for at undgå spildtid. 

Fase 2 er appen?  

 

Basalt set er frankly ikke så godt.  

 

Der skal tages højde for vedligeholdelse, som novo kan redigere i. Sikkerhed er også i fokus. Hvis der kommer 

følsom data skal dette holdes det rigtige sted.  

 

Tilbud på fase 1. :  

Alfred og Emilie skal derefter ind over for at give ønsker til tweeks. Yeah mangler dokumentation i forhold til 

guidelines.  

Ideer skal komme systematisk.  

 

Nogle forskere har nogle indsigter som skal bruges i forhold til udviklingen.  

 

Novo beholder alle data.  

 

Der skal struktureres en ramme for timepris. Sourcing?? 

 

Der bliver lagt vægt på at skulle mødes. - de er kun hjemme 1 dag om ugen 

 

Oplevelses laget skal være i fokus - de vil gerne bruge hylde produkter. De vil gerne fokusere på at lave en god 

oplevelse for kunde. Motoren nedenunder bliver "standard"  

 

Der mangler" constraint " -Alfred 

Der skal være fokus på brugerens flow. - Yeah 

 

Brugeroplevelsen er dårlig.  

 

Der skal hentes med at pushes indtil der er et site som er brugervenligt .  

 

Gennemsigtighed skal være i fokus.  

 

Processen skal ske løbende i et samarbejde - der skal ikke være risiko for en blindgyde i sidste ende.  

 

En uge siden der har været aktivitet. På nuværende side. 
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Unge mennesker fra biotek i Tyskland-testgruppe  

 

Folk er med på ideerne, men der forsvinder folk fra sitet. Måske skal der komme en hel anden løsning på sitet.  

 

Folk er meget ensporet i deres forskning, der er Ingen  sammenfletning i forskningen som bliver brugt og dør 

hen.  

 

Arbejdsgruppe - Alfred koordinere og forskere sidder klar til at snakke med.  

  

Allokeringen skal ske på den rigtige måde. Der bliver arbejdet en time om ugen med forskellige mennesker. på 

Novozymes 

 

Der kan fra Yeah siden tænkes nye store tanker. Eller arbejdes videre med gætværk. Yeah skal lige se koden. 

Novo har fremlagt ønsker tidligere på mødet.  

 

3-5 dage for at skitsere nogle gode ideer 

 

Hello leder efter en “rejsepartner” 

 

Næste challenge er human health  

 

Bedste "artikler" på sitet. 

Der er enighed om at siden skal gøres levende. De er ude efter interaktion og der er for mange klik til det 

nyeste ting. Der mangler intelligens og relevans på sitet, der mangler en "krog" 

Der mangler en timeline som fungere. Der mangler interaktivitet. Der er brug for et sted h pr man kan 

inticimentere  er vigtigt for sidequet som folk kan arbejde videre på 

 

Dreier J. Noter fra Yeah Yeah Møde: 

23-10-2017 

 

Hyggelig sfære. Bredgade 67 "YEAHYEAH". 

"fantastisk projekt og alt det der" 

Om Frankly. De havde nogle gode ideer, og de ville føre sig frem. og så kom vi længere væk fra 

hvad vi ville. De har misforstået konceptet her. "et site vi kan leve med, frem til fase 2" 
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manager for kolab? 

dude 1: datahåndtering? - Hvordan sikrer man andre ikke løber med sine egne 

teknologier/ideer. 

dude 1: Ansøgning? "Det der er spændende. der vil jeg være med" (Prik) 

arkitekturen: - Hvem tager kontakten 

Der er ekstrem mange der gerne vil det, der skal være noget substans. 

Dudes: "Det skal være ordentligt" 

alfred: Det er så spændende det her, at hun gerne vil lave det gratis. 

Forside for et magasin. Man vil gerne have indtryk af en platform der er levende. 

 

Alfred: “Der kommer en tekniker om lidt”. - dudes: "Nå, der kommer flere :o?" 

teknikker: Med den tidsramme vi havde, fik de frie tøjler. 

Hvem er YEAHYEAH: 

 

"det jeg gør, er svært. Vi er ikke et bereau og ikke konsulenter. vi er et kollektiv. Vi tror mere på 

de individuelle. ikke eksisterende hieraki. vi tror på vi skal samle de rigtige mennesker. 

dude 1 beskriver sig selv som en specialiseret generalist.  

hvem skal bruge det.  

Designe løsninger der ikke løser de problemer det skal. Det vil han væk fra. bruge 1000 

designtimer forgæves. (Man kører for meget ud af en tangent og fordyber sig i noget, der 

nødvendigvis ikke skal fordybes i.) 

tættere samarbejde frem for den her bereau-tilgang. 

bange for riscisi. bange for at tage ejerskab og stå med et ufærdigt hus. 

Fase 1:  

vi er stadig i fase 1. 

Alfred: Kan vi tænke smartere. er der nogle ting vi skal i dybden med. tjek fundamentet først. 

Ræk ud til communitien. Det step fik Frankly måske ikke taget. 

Hvordan finder vi den community og hvordan rækker vi bedst muligt ud. 

 

teknisk: adskille back end og front end. 

 

Guld: 
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vi tror ikke på i giver os en pose penge og så ses vi om 2 måneder. vi skal nok tage af os af de 

ting vi er gode til, men i kommer også på arbejde.  

Vi er struktureret sådan at: hvis i dette tilfælde at i har en aftale med Marcus, så er der marcus i 

tager kontakt til og så laver han beslutningerne. Så samler han et hold hvis han føler for det. 

alfred: Hvad så med erfaringsbaseret ledelse? 

Dude 1: Det er noget vi skal finde ud af internt.  

Der er et strategispor og et udviklingsspor og de blvier ikke blandet sammen 

Udviklingen buldrer og der er en masse der ikke er noget med strategi at gøre. 

hvis vi lige vender den rundt 

dude 1 "Det kan sagtens være at 1 time er 10 timer værd. Jeg har da tit siddet i et møde med 10 

mennesker..." 

Alfred: Det er nu her de lægger budget for 2018, så det er nu. "jeg kan få de studerende til at 

lave det, hvis det er så simpelt. 

dude 1: Marcus hans jens. 3 forskellige kompetencer.  

 

Teknisk dude: Vi skal have overdraget noget ansvar.  

Sikkerheden er vi meget opmærksomme på. 

Vi har ikke virksomhedsdata derude, vi skal have det på den rigtige side af softwaren. 

Nu laver vi en fuld preventation test. 

dude 1: Det vil jeg faktisk gerne have. 

 

Dude 2: Hvad gør vi med den her fase 1. Hvad vil i gerne have tweeket? 

teknisk: Alfred og Emilie kan jo forberede hvilke Tweeks der SKAL være med 

Alfred:  

Dude 2: Har i lavet nogle undersøgelser 

Alfred: Vi har ikke fået sådan en ordentlig designplan. 

 

dude 1: 

Der er stor stor forksel på at levere et stort design til et brand eller sådan noget, men det her er 

det er en helt anden opgave. det handler ikke om et visuelt wauw, men mere om håndabejdet 

og hvis det ikke er godt, så fejler det. 

 

 

71 



 

 

Jeg er pro, pro, pro systemer og være struktureret, men vi skal lave nogle flere sprints.  

Alfred: Det synes jeg er sjovt nok at være inde over.  

Teknik: Der skal være et eller andet sted vi arbejder sammen over. vi bruger "det her". 

Dude 1: Vi vil gerne bruge det her 

 

dude 1: Vi er enige om en ramme der er baseret på en eller anden timepris. Vi kan godt blive 

enige om hvad vi gerne vil, men lige så snart vi bygger den her motor. Vi laver selvfølgelig et 

estimat på det her, men det kan gå begge veje. 

 

Teknik: hvad får vi for pengene. det skal vi have en idé om. 

Guld: 

dude 1: jeg tror det er værd at vi kommer forbi en halvanden time til en kop kaffe. Det der med 

at være tættere på hinanden det gør sindssyg meget. 

Selvom det måske ikke drejer sig om lige nu og her... 

teknik: Det der med at sidde at lave noget sammen er vigtigt 

 

"vi kan gøre oplevelsen til vores egen." 

det ikke altid sjovt at sidde 1000 timer med det tekniske, men der er nogle standardmoduler der 

kan få os 80-90% af vejen. Meget af det kan vi bygge på standardmoduler, men så kan vi gøre 

det til vores egen. Motoren nedenunder kan være standard. 

 

Alfred: skarpt struktureret sat op. 

 

"Det her er hovedet på sømmet. vi ved brugerne skimmer.  

 

Havde man haft den snak første gang, så havde de garanteret bygget det på den måde. 

 

Teknik: Det jer der er eksperter i web. Det der er ikke et godt kollaborationsmiddel. Jeg savner 

fra jer at sige det her det simpelthen ikke godt nok. 

dude 1: Vi lever af at lave nogle cool ting. Vi har ikke 

 

Alfred: Der er ikke brugere her efter 1 måned. Brugeroplevelsen er slet, slet ikke gode nok.  

alfred: Vi vil hellere have det gennemsigtigt. 
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teknisk: lad os vente med at pushe den her løsning mere hvis den ikke er god nok.  

"Hvor mange skud har vi i bøssen." 

 

Alfred: Det her vil jeg gerne arbejde videre. Vi kan faktisk få noget fedt ud af det her. vi kan få 

noget super cool ud af det. 

 

Dude 1: Det er jeg enig med dig i. Hvis vi skulle vælge selv at træffe denne beslutning ville vi 

gøre sådan her og så må vi jo træffe valget sammen. Hvis det kan gå den vej og den her vej 

synes jeg det er jeres ansvar at kigge ind i det og fremlægge hvordan i kunne se det her ske.  

 

Alfred: Vi skal ikke miste total momentum, men vi skal rette nogle ting.  

Der er en lille smule aktivitet der inde. Hvis man går ind og kigger ret konkret. 

Alfred: I biotek skal der måske ikke lige så meget til som i andre brancher.  

Vi mister momentum lige nu. Hvis vi pusher noget der ikke spiller, vi skal tage en tår kold vand 

og kigge på en anden løsning. 

 

Alfred: alt det fondbaseret, eu baseret forskning. det er artikler projekter derude, de er ikke 

krydset sammen. 

HelloScience kan blive kæmpe stort lige nu. De er parate til at lægge resourcer i det. 2017 

 

 

dude 2: Hvor mange aktive brugere har vi 

 

Alfred: challenges: der er noget old school i det. 

i har 20% fra 5-6 forskere og 2 jurister. Det handler om motivation, det er ikke bare et 

industrisamfund mere.  

Vi har fået god feedback på ideen, men fordi kulturen er så dynamisk, derfor er der behov fro at 

lave lange seje træk, før der er nogle internt der forstår det her. Motivationen er der sådan set, 

men vi ved meget lidt om digitale værktøjer  

Dude 1: Ved i allerede nu? 

 

Vi kan lave den der med at sætte os sammen og lave store tanker frem til årsskiftet. nogle har 

budgettet og nogle har ikke. Jeg vil hellere have tal i forhold til den korte tidsoversigt vi har nu.  

73 



 

 

Alfred: Det er altså levende mennesker vi har med at gøre, det skal kunne ses på sitet. 

 

Dude 1: Et andet argument for ikke at pushe det ud lige nu. Risiko for når vi skifter system. 

Desto mindre data der er jo lettere er det at skifte system.  

 

Alfred: step 1, step 2 er større 

dude 1: Hvad er boldbanen. hvad er det vi spiller indenfor. om vi vil bruge 10, 20, 30 timer på 

researchdelen så kan vi gøre det. vi kan rykke hurtigere på det. gøre det der skal til for at holde 

fokus på det 

dud 1: Vi har brug for spillepladen. 

Alfred: jeg tror i skal tænke den her første fase. Skabe en relation til os. der skal en 2.0 til og det 

koster penge. 1 fase. i overtager sitet. 

dud 1: Hvad er der cirka. jeg er med på vi laver åben samarbejde. For mig betyder det at siger 

"vi har 10 tusind." Hvis i siger vi har "100k" jamen så det fantastisk så går vi bare i gang. 

Alfred "Jeg tror jeg kan få 75k ud, med fase 2 en kvart mil." 

Jeg har brug for en helt tæt på. 

Dud 1: 3-5 dage, hvor man arbejder intensivt sammen. det kan vi få meget ud af.  

Alfred: For mig at se skaber vi et ambassadør netværk 

Vi er i gang med nogle film og dokumentare. Det er guld værd for det her site. 

Vi bliver nødt til at skabe et soldit netværk og solide mennesker før vi bare smider en challenge 

ud 

"Fosfor i vand" gogogo, spyt spyt spyt. Den går bare ikke. 

 

Alfred: "man skal helt ned i bunden. Det helt væk. Vi skal sgu have et eller andet, der er 

interaktivt." 

dud 1: Det tit intelligensen det kommer an på. lige så snart du har en krog, der får dem til at sige 

det fanme spændende det her. at blive præsenteret for noget med det samme som falder i 

interessen 

Jeg er sådan set ligeglad med at betale beløbet op. Hvis det bliver 20k så er det fint. så er vi 

glade i er glad og så er der måske plads til noget flødeskum. eller ikke. Det skal være fair. Så 

længe det er en fair løsning. 

 

Det skal være højst muligt 
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incitamentet for userne er sindssyg vigtig. Den her sidequeue. Hvad er det? 

"er det kun for kemikere?"  

"Der er også enzymer. Det er biotek" 

"Jo, bedre vi er jo mere kan vi også få ud af dig."  

Alfred: "der var rigtig mange. sindssyge dygtige mennesker der blev teamet up. Hvis de havde 

haft en smuk måde, havde vi også brugt det internt." 

Alfred: "vi har mulighed for at give patenter. 

dud 2: Du lander i en kravlegår, hvor du faktisk kan få hjælp (På sitet). Det var jeg faktisk slet 

ikke klar over. 

dud 2. det kunne være fedt at få det smidt ind i en workshop, så vi ikke bare har en masse 

antagelser. 

dud 1: Jeg synes desværre platformen fejler ret meget. Dårlige indsigter. Glem den der website. 

Hvad trigger dig. hvis du skulle have en oversigt hvor du fik lyst til at indvolvere dig. hvad skal 

der til!? lad os få det ned på et menneskeligt basis.  

 

Dude 1: Hvad siger forskeren til 

 

Jeg loller den af 

 

dtu dude vil ind over. 

 

Åbent miljø. "Vil i have en øl?" 

 

Interview kilder: 
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Bilag  2: Mail korrespondance med Sebastian  

Kort brugerinterview med Sebastian fra 2. År på datalogi/informatik-kandidaten på RUC: 

Mailkorrespondence med Sebastian. Denne kontakt kan og skal vi være OBS på da 

det er Jesper Dreiers skolekammerat fra folkeskolen. 

Vi skriver:  

Hej Sebastian . Hvis du gider gå ind på helloscience.io og skrive din umiddelbare 

tanker om hjemmesiden (designet, indhold). 

Og skriv hvad der skulle til for, at du ville bruge hjemmesiden. Den er jo lidt 

biotek-baseret men det er meningen 'alle' skal/kan byde ind. 

Sebastian svarer: 

Designmæssigt er siden mere eller mindre perfekt, bortset fra forsiden, som har for 

lidt padding/margen. 

 

Indholdsmæssigt tænker jeg, at man har god mulighed for at få en partner både ift. 

CSR-reklame-ish samtidig med det ser ud som om, at man kan få en masse 

hjælp/mulighed for at spare om noget fagligt. Det gælder selvfølgelig kun for 

ingenør-start-ups. 

 

For mit perspektiv som privatperson med interesse i projektet om vandresourcer, 

energi osv., er der ikke meget at komme efter. Nu ved jeg heller ikke hvad 

nyhedsbrevet giver 

 

eller jo altså challenges giver et godt og nemt overblik over, hvad der er af 

udfordringer (som jeg går ud fra man kan forsøge at løse og sende ind for så at få 

nogle penge/nogen af spare med + noget med noget konkurrence). Jeg savner lidt 
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et forum, men det er nok meget smart, at man holder sådan nogle uforpligtende 

samtaler på quora og andre forums 

 

ja eller måske en liste med relaterede ressourcer vedhæftet på hver challenge, så 

man kan dykke ned i emnet - men som sagt kan man finde det andetsteds (quora, 

bbc earth(som er blevet min nye startside), osv osv osv)) det er virkelig en god 

side/projekt 

 

Vi spørger: Ville du bruge andre forum og quora i stedet for de rammer 

Helloscience.io stiller til rådighed? 

Sebastian: Nja. altså den side henvender sig jo ikke lige frem til privatpersoner 

og det er heller ikke mit indtryk at den skal det 

jeg tror ikke man kan erstatte helloscience med quora og andre forums, da de 

forums er til at blive klogere, mens helloscience er til projekter? 

tror det jeg skrev med forum handlede mere om, at jeg ikke ved hvad jeg skal 

bruge siden til 
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Bilag 3: google stats 
 
Via mail fra Alfred Birkegaard fra google statistics af trafikken på HelloScience.io. 
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Bilag 4 - Mail fra Johan Melchior om mediedækning 

Subject: HelloScience x Grundfos media coverage 

  

Hi All 

  

Since we announced the partnership with Grundfos on Monday we’ve received a good amount of media 

coverage in both mainstream media and trade press. I’ve attached a selection below. 

  

The news was also posted on Novozymes’ social channels, generating 62,000 impressions and 84 link 

clicks (all organically), and shared by other stakeholders incl. Grundfos, Danish Minister of Finance 

Kristian Jensen and biotech media Labiotech. 

  

If we wish to strengthen traffic to HelloScience from social media, we will need to allocate a budget for 

advertising. 

  

Best, 

Johan 

  

  

Berlingske: Novozymes og Grundfos slår sig sammen om at skaffe rent drikkevand til hele verden 

Bloomberg: Bioscience and Pump Giants Team Up in Quest for Clean Water 

Labiotech: Novozymes and Danish Pump Producer Set Sail in Pursuit of Clean Water 

Innovators Magazine: Biotechnology can deliver SDGs 
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https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=GJnwFm7T6dCz7WfA8FlZn7GGvR24QY55MhwEB07qTVArCbz7yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.business.dk%2findustri%2fnovozymes-og-grundfos-slaar-sig-sammen-om-at-skaffe-rent-drikkevand-til
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=xv4elH-pzG4KR0K5L_CiKtRf_GC1Llzzq2mY2x9i8ZwrCbz7yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2flabiotech.eu%2fclean-water-novozymes-grundfos%2f
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=FoQojP-Dkl4uUWy7vaVbN-sj5c8RWCevaAVNVXWE_YwrCbz7yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.innovatorsmag.com%2fbiotechnology-can-deliver-sdgs%2f


 

 

Water and Wastewater Treatment: Grundfos and Novozymes collaborate to solve global water 

challenges 

Water Online: Novozymes And Grundfos Kick Off Collaboration For Clean Water 

Process Industry Match: Novozymes and Grundfos kick off collaboration for clean water 

World Pumps: Grundfos partners with Novozymes for clean water 

Filtration and Separation: Grundfos partners with Novozymes for clean water 

Heating, Ventilating and Plumbing: Grundfos and Novozymes collaborate for clean water 

World of Chemicals: Novozymes, Grundfos partner to solve global water challenges 

My Social Good News: Novozymes And Grundfos Kick Off Collaboration For Clean Water 

International Dairy: Novozymes and Grundfos kick off collaboration for clean water 

Agronews: Novozymes and Grundfos kick off collaboration for clean water 

Express News Asia: Novozymes and Grundfos kick off collaboration for clean water 

B 4 U Media: Novozymes and Grundfos kick off collaboration for clean water 

CSR.dk: Novozymes og Grundfos indgår samarbejde om rent drikkevand 

Midtjyllands Avis: Grundfos samarbejder med Novozymes 

Leder Idag: Novozymes og Grundfos samarbejder for rent vand 

  

  

NZ social posts: 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6343374940162584576 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6344465284128129024 

https://twitter.com/Novozymes/status/937609418694328320 
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https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=HBttDw5tCtV8dteS_s_hxR2Y5t46EPaLmbqW_7xJsl2Jar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fwwtonline.co.uk%2fnews%2fgrundfos-and-novozymes-collaborate-to-solve-global-water-challenges%23.WiU8uFXtyHt
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=HBttDw5tCtV8dteS_s_hxR2Y5t46EPaLmbqW_7xJsl2Jar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fwwtonline.co.uk%2fnews%2fgrundfos-and-novozymes-collaborate-to-solve-global-water-challenges%23.WiU8uFXtyHt
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=zxBg73JYBAKethZqBxJPEnoGeQBU7JoObJgbXNWoN42Jar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.wateronline.com%2fdoc%2fnovozymes-grundfos-collaboration-water-0001
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=_WNLxnRz6ftbtKipix4gekgDhHdxAs-QnoA1T_BYhZmJar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.processindustrymatch.com%2fwater-news%2f4255-novozymes-and-grundfos-kick-off-collaboration-for-clean-water
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=jglBkdsQoQhNkgJ-qOx-BYSYBDPl65lmOzp91Lty1WSJar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.worldpumps.com%2fwaste-wastewater%2fnews%2fgrundfos-partners-with-novozymes-for-clean-water%2f
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=PO7fGQg44PGmz5mpG4c3faS_4wmCNys5sN-2lKq_5C-Jar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.filtsep.com%2fwater-and-wastewater%2fnews%2fgrundfos-partners-with-novozymes-for-clean-water%2f
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=qJWEynIpzsQADslolaj_Xg5Sx4zDhl4z06tWnt-6yo2Jar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fhvpmag.co.uk%2fnews%2ffullstory.php%2faid%2f5400%2fGrundfos_and_Novozymes_collaborate_for_clean_water.html
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=BmuGQOrks9yedYhwinx2NYsE0e_aRUHh4uPQW57dE5CJar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.worldofchemicals.com%2fmedia%2fnovozymes-grundfos-partner-to-solve-global-water-challenges%2f12496.html
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=TLFbkTtC-bic_9NerExe4un2ZrAI9-VPFv65jS7FnfuJar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fmysocialgoodnews.com%2fnovozymes-grundfos-kick-off-collaboration-clean-water%2f
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=tx1A9DvpWKpH8MgYRVdOZDvRsq6-Tjxai1rO2fNeIXyJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.blmedien.de%2fmoproweb%2fIDM%2fNews%2fNovozymes-and-Grundfos-kick-off-collaboration-for-clean-water-439974217.html
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=D5nTQ5f8t99S2dxYqhldzbS1OETikiK6fJmV0tY_QrqJar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fnews.agropages.com%2fNews%2fNewsDetail---24656.htm
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=A2WuifSLzy0N0PLG7J3UgOXZbgrFguD9ACIq1UeY9r2Jar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fexpressnews.asia%2fnovozymes-and-grundfos-kick-off-collaboration-for-clean-water%2f
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=3IJNvmP1ccTxnRTW35GCjr_6_nkuxHL-l4j-hbq6Xg-Jar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.b4umedia.in%2f%3fp%3d111305
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=un3w3IZy4TJ0z7WETNviaVWNPNZLQ2tdqRBUyX5SXdOJar77yUbVCA..&URL=http%3a%2f%2fcsr.dk%2fnovozymes-og-grundfos-indg%25C3%25A5r-samarbejde-om-rent-drikkevand
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=Q-93sSzYC-zVUTufJF21L30TJWvnh8aZQz3GPkzz5sqJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mja.dk%2fartikel%2fgrundfos-samarbejder-med-novozymes
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=4theKAugV8kNYEAnF-6jD0XZwuimxzbIAvnYvYM8IEGJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.idag.dk%2farticle%2fview%2f571252%2fnovozymes_og_grundfos_samarbejder_for_rent_vand
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=5JZHfpXc7YqTrtgznyL_qE2d35jgEz2Vn7-VWMf4CGeJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2ffeed%2fupdate%2furn%3ali%3aactivity%3a6343374940162584576
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=twSwhexg5Wwklzf_QwrSG4cLx8F0It1bU7e2jIiGbWSJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2ffeed%2fupdate%2furn%3ali%3aactivity%3a6344465284128129024
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=eBRfFNjh78pxt73TwT9zqHUCTsfxODOO_JgiVlB7MgOJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fNovozymes%2fstatus%2f937609418694328320


 

 

https://twitter.com/Novozymes/status/937675358559711232 

https://twitter.com/Novozymes/status/938770390154907648 

https://www.facebook.com/Novozymes/posts/10155145082812467 

https://www.facebook.com/Novozymes/posts/10155136882687467 

  

From other channels: 

  

https://twitter.com/Labiotech_eu/status/937753767486918656 

https://twitter.com/grundfos/status/937607414026854407 

https://twitter.com/BioBiz_Claus/status/937958392555036672 

https://twitter.com/miljotek/status/938029702136115202 

https://twitter.com/Kristian_Jensen/status/937678510700843008 

 

  

Best regards, 

 

Johan Melchior 

Head of Media Relations & Social Media 

 

81 

https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=Y0cE2IEP3ealG4Hl_xGwpN0vVNUURrjh2CSAVw2FhvqJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fNovozymes%2fstatus%2f937675358559711232
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=Bi3fdzdUPpGVzwGGERyGluyUxvUJrEjPN528VHA8XcmJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fNovozymes%2fstatus%2f938770390154907648
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https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=P7OkO3RwKDLyz6dpFko8DKTJ-yfLcX0DU-ddcvmtAJSJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fgrundfos%2fstatus%2f937607414026854407
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=tvbWWJzh5Pys8wdFoeZk6iuox4eekorgp1CXuJ-AlQ-Jar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fBioBiz_Claus%2fstatus%2f937958392555036672
https://owa.ruc.dk/owa/redir.aspx?C=OcS0GEmgGEgJpLx7MHKBTJ8BXk2H7Oy3iA7DoV5B04CJar77yUbVCA..&URL=https%3a%2f%2ftwitter.com%2fmiljotek%2fstatus%2f938029702136115202
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