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Abstract 

This paper is developed in collaboration with the non-profit organization Thirdroom. 
Their collaborative platform, and use cases associated with it, will be the context of this 
project. This project focuses on the process of cultivating Thirdroom in project work, and 
how to get the platform to make sense for the users. We wish to investigate the cultivation 
problem Thirdroom faces, by focusing on a specific workflow performed by students when 
working on their project while searching for inspiration. Furthermore, the project is struc-
tured on the basis of the MUST-method, with its associated techniques and tools - such 
as the Business Model Canvas, SWOT, online workshops etc. We created empirical 
knowledge by gathering responses from our online survey and in-depth interviews with 
Thirdrooms staff and users, we have at last made an evaluation of a prototype. Addition-
ally, the paper will have its theoretic footing in Rogers diffusion-theory, and the scientific 
theory on social construction and SCOT. 
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Indledning 
 
Roskilde Universitet tilbyder en række IT-systemer til både studerende, vejledere og un-
dervisere i forbindelse med det faglige arbejde på uddannelserne. Der refereres til syste-
merne såsom study.ruc, moodle og karriere.ruc. Den nyeste tilføjelse til kataloget af IT-
systemer, er Thirdroom. Ét af Thirdrooms nøgleord og hovedinitiativer, omhandler akten 
om at kollaborere. Organisationen tog afsæt i Alfred Birkegaards og Katja Carlsens ver-
sion af begrebet. Birkegaard og Carlsen grundlagde Collaboratorium, og OpenMediaLab 
(på RUC), som i dag hedder Thirdroom (Carlsen, 2020). 
 
Thirdroom er en platformen designet til at fremme digitalt samarbejde mellem stude-
rende, på tværs af både årgange samt fakulteter på Roskilde Universitet. Ligeledes er 
Thirdroom tiltænkt eksterne samarbejdspartnere, såsom Roskilde Kommune, og på sigt 
andre universiteter. Sidstnævnte er en af platformens store mål, hvilket er et mål som 
kræver en del kultivering. Platformens formål er ydermere at være en del af, og fremme 
de studerendes arbejdsgange, med redskaber til at lave tidslinje over projekter, samt et 
portfolio.  
 
Rapporten søger i forlængelse med dette, at undersøge, hvordan førnævnte kultivering 
kan understøttes, eller fremmes på bedst mulige måde. Yderligere er rapportens formål 
at belyse udfordringer ved brugen af platformen, fra brugernes perspektiv. Rapportens 
undersøgelser vil tage udgangspunkt i brugeroplevelsen af platformen, og søger herudfra 
at skabe et udgangspunkt for eventuelle ændringer, som kan fremme brugen af platfor-
men. Omdrejningspunktet for rapporten er dermed Thirdrooms problematik vedrørende 
kultivering, som søges undersøgt ved at fokusere på en specifik arbejdsproces hos de stu-
derende på Roskilde Universitets humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse (hum-
tek). Førnævnte tager udgangspunkt i de studerendes projektarbejde og arbejdsproces-
sen, inspirationssøgning.   
 
Designforslag og prototyper er baseret på en række undersøgelser, heriblandt en survey, 
interviews med administrerende direktør ved Thirdroom, Katja Carlsen, workshops med 
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brugere samt dertilhørende uddybende interviews. Selve designprocessen har gennem 
rapporten båret præg af en iterativ strategi, hvilket har gjort det muligt for projektgrup-
pen, at videreudvikle designændringer i tæt samarbejde med brugerne og Thirdroom. 
Dette har skabt et godt udgangspunkt for et meningsbærende samarbejde både mellem 
projektgruppen, Thirdroom og deres brugere.  
 
Projektet er struktureret efter MUST-metodens principper (Bødker et al, 2008), og ind-
drager teknikker og værktøjer såsom Business Model Canvas, SWOT-analyse, workshops, 
etc. Den empiriske baggrund og udgangspunkt for projektet er forankret i projektgrup-
pens egne undersøgelsesresultater (fra survey, interviews og workshops). Ydermere har 
rapporten sit teoretiske fodfæste i Rogers diffusionsteori samt den videnskabelige teori 
om socialkonstruktivisme og social construction of technology (SCOT).  
 
Afslutningsvis vil en endelig prototype af designændringer fremlægges i rapporten med 
tilhørende forklaring og belæg.  
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Problemfelt 
 
Ét af Roskilde Universitets kerneprincipper består i “at udfordre de eksisterende traditi-
oner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden” (RUC, under ‘Om 
Roskilde Universitet’, n.d.). Grundet denne tilgang til viden, fokuserer RUC på problem-
orienteret projektarbejde, idet denne fremgangsmåde til vidensudvikling i samarbejde 
med virkelige problemstillinger og tværfagligheden skulle skabe de bedste resultater. For 
at understøtte denne vidensudvikling tilbyder RUC en palette af IT-systemer til de stude-
rende. Disse systemer har til hensigt at fungere som supplement til eksempelvis de stu-
derendes projektarbejde.  
 
Netop denne case er taget op af projektgruppen, da brugere af Thirdroom ikke altid har 
oplevet den obligatoriske brug af platformen som meningsfuldt for deres arbejdsgang på 
studie. Ydermere har projektgruppen haft mulighed for en særlig indsigt i nogle af orga-
nisationens arbejdsopgaver, da et medlem er ansat ved Thirdroom som studentermed-
hjælper.  
 
Thirdroom har mange egenskaber og værktøjer til projektarbejdet, sågar så mange, at 
flere af platformens egenskaber ikke var videre kendt af før uddybende undersøgelse. 
Platformen kan tilbyde at være et sted at finde inspiration fra andre projekter, en visuelt 
portfolio, et internt kommunikationsværktøj, et digitalt fællesskab, samt et springbræt til 
at sætte studerendes viden i spil efter afslutning af uddannelse. Dette er i princippet, hvad 
platformen kan. Dog kræver dets funktioner opnåelse af en kritisk masse, som indtil vi-
dere mangler.  
 
 

  



 

 7 

Afgrænsning 

Casen omhandlende Thirdroom, har vist sig svær for projektgruppen at afgrænse, grundet 
de mange forskellige use cases for platformen. I den forbindelse, kan brugerne inddrages 
i afklaringen af, hvilke use cases der er relevante, og hvilke der ikke er. Derfor vil projektet 
tage udgangspunkt i en brugerdrevet analyse af platformen, først og fremmest ved at un-
dersøge Thirdroom som en platform til at søge inspiration fra andre projekter. Dette er 
på baggrund af en øvelse, udført internt i projektgruppen, hvor formålet var at finde frem 
til lige præcis, hvilket behov Thirdroom kunne opfylde for målgruppen.  

 
Figur 1 - Post-it øvelse ( Jensen et al (2020), Fagmodulprojektets Thirdroom Tidslinje)  

(Tilgået 5/5/2020) 
 

Ud fra ovenstående, vil følgende problemformulering være afsæt for denne opgave: 
 
“Hvordan kan Thirdroom styrkes som en inspirationssøgningsplatform, og der-
med opnå kultivering i de studerendes arbejdsgang?” 
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Teoretiske overvejelser 
Følgende afsnit søger at belyse den videnskabsteoretiske retning: Social Construction of 
Technology (SCOT), og ligeledes Rogers diffusionsteori og teori omhandlende den instal-
lerede base. Her vil der først kort blive beskrevet socialkonstruktivisme, som SCOT er 
udsprunget fra. Dernæst forklares, gennem et konkret eksempel, hvad den socialkon-
struktivistiske tradition går ud på. Netop dette videnskabsteoretiske perspektiv benyttes 
til at diskutere Thirdrooms udfordringer, senere i rapporten. Efterfølgende vil der blive 
redegjort for Rogers teori om spredning af innovationer gennem diffusionsmodellen, som 
illustrerer de fem adoptantkategorier. Afsnittet vil endvidere introducere begreberne 
tvungen- og frivillig forandring og begrebet om den installerede base, samt hvorfor denne 
er relevant for projektet.   
 

Social Construction of Technology 

På grund af, at projektets interesse berører de sociale og kulturelle omgivelser som plat-
formen er påvirket af, vil der tages afsæt i en socialkonstruktivistisk tolkning af 
Thirdrooms udfordringer.  
 
Socialkonstruktivisme betegner traditionen, hvor intet i sig selv har en reel eksistens. Der-
for går al eksistens’ betydning og værdier gennem sociale konstruktioner (Pinch & Bijker, 
2012 [1984]). Socialkonstruktivisme beskæftiger sig endvidere med undergrenen SCOT 
(social construction of technology) (Ibid.), som omhandler artefakter samt hvordan disse 
opnår en reel værdi gennem sociale konstruktioner. Dette indbærer eksempelvis, at en 
hammer i virkeligheden anvendes på flere forskellige måder, til flere forskellige ærinder. 
Hammeren kan anvendes til at bygge huse med på makroniveau, men ligeledes til at 
hænge billeder på væggen på mikroniveau. Med andre ord, har teknologier og artefakter 
ingen nedskreven brugsmanual, men er i stedet skabt af tekniske muligheder, politiske 
forhandlinger og sociale værdier. Derfor afgøres hammerens anvendelse ud fra sociale 
konstruktioner (Ibid.). 
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Thirdrooms værdi bestemmes af flere forskellige typer interessenter. Her er det vigtigt at 
påpege, at det generelle syn på platformen reguleres afhængigt af, hvilken interessent der 
er tale om. Idet Thirdrooms målgruppe består af en bred palette af interessenter, herun-
der studerende, vejledere og eksterne samarbejdspartnere, vil det socialkonstruktivistiske 
virkelighedsbillede facilitere en analyse, særligt præget af, at der netop eksisterer flere 
måder at anskue en organisation og platformen på. Altså, at der ikke findes et endegyldigt 
svar på hvad der er sandt eller falskt. Denne verdensanskuelse vil tænkes ind i dette pro-
jekt.  

Epistemologien beskæftiger sig med den menneskelige erkendelses natur, grænser og be-
tingelser og derfor hvilken viden, som skal udvælges og undersøges for bedst at kunne 
besvare pågældende problemstilling. Her har projektgruppen indsamlet empiri, som be-
rører relevante aktører for projektet, herunder repræsentanter for målgruppen, samt en 
beslutningskompetent ansat fra Thirdroom, Katja Carlsen. På den måde får projektgrup-
pen indblik i de forskellige perspektiver på platformen (Bille, 2019). 

Ontologi omhandler de grundlæggende måder, noget kan være til. Her er det relevant at 
undersøge, hvilken del af virkeligheden, som skal undersøges for at finde den viden der 
ledes efter. SCOTs ontologi baseres efter, at det er de relevante sociale grupper, som ska-
ber mening og konstituerer teknologier - i dette tilfælde Thirdrooms platform (Ibid). 

Rogers diffusionsteori 

Everett Rogers diffusionsteori omhandler, hvordan en innovation bliver spredt blandt in-
divider. Roger argumenterer for, at spredningen sker over tid, gennem en række kanaler, 
blandt medlemmer af et socialt system. Rogers beskriver en innovation, som værende en 
idé, tænkning, eller system (m.m.), som betragtes som ny for målgruppen (Hansen et al, 
2016). Teoriens kerne består i, hvad der gør at én innovation anvendes, frem for en anden, 
som opfylder samme behov. Diffusionsteorien beskæftiger sig altså med, hvorfor nogle 
innovationer adopteres og opnår succes, og hvorfor andre ikke gør. 
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Endvidere beskæftiger Rogers sig med forskellige typer af brugere, som han inddeler i fem 
kategorier, der hver adskiller sig for hinanden, ift. hvordan de tager en innovation til sig 
(Hansen et al, 2016).  

 

 

Figur 2 - Diffusionsmodel: modellen viser diffusionsprocessen samt de fem adoptantkategorier 
(Diffusion of Innovations, n.d., Projektgruppens egen visualisering) 

På ovenstående illustration, kan man aflæse hvor tilbøjelige de fem kategorier af brugere 
er til at adoptere under distribution af en ny innovation. Modellen skal aflæses fra venstre 
mod højre, hvor den kritiske masse finder sted i de to første ibrugtagerkategorier; ‘inno-
vators’ og ‘early adopters’. Endvidere skal grafen aflæses således, at højdepunktet for 
adoption stiger, jo længere mod midten man bevæger sig. Hvornæst kurven aftager mod 
den sidste ibrugtagerkategori “Laggards”. Den kritiske masse betegner, når en virksom-
hed/organiation har stordriftsfordele og en meget høj markedsandel. Når dette er opnået, 
vil virksomheden have stor produktionsmængde og diffundere hurtigt. Derfor kan virk-
somheden eksempelvis sælge produkter eller tiltrække nye brugere problemfrit (Systime, 
2020). 
 
Den første kategori i modellen, er innovators. Dette omfatter en af de type individer, som 
gerne afprøver nye innovationer, for dernæst at introducere dem til de sociale systemer 
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de tilhører. Jo længere segmentet står til venstre for højdepunktet, jo tidligere er de til at 
tilegne sig den nye innovation. Det sidste segment “Laggards”, beskriver de brugere som 
er de sidste til at tilegne sig en ny innovation. Det er typisk dem, som foretrækker den 
etablerede praksis og de konventioner som de i forvejen kender til (Hansen et al, 2016).  
 
Rogers teori om diffusion påpeger desuden, at én indflydelsesrig ibrugtager, i teorien, kan 
være springbræt til at sætte spredningen af en innovation i gang. Der er mange faktorer 
som kan have indflydelse på, hvorfor nogle er bedre til at tage imod og bruge nye innova-
tioner end andre. Dette kommer som regel an på, hvordan individet er stillet i det sociale 
system, samt hvor kosmopolitiske de er (Ibid). 
 

Når der skal implementeres en ny innovation, kan der opstå to scenarier: frivillig og tvun-
gen forandring. Frivillig forandring er, når målgruppen selv bestemmer, hvornår de vil 
tage den nye innovation eller forandring i brug. Dette sker formelt set sjældent. Tvungen 
forandring er når målgruppen bliver påtvunget at de skal bruge en innovation eller foran-
dring. Det kan betyde at der skabes konsekvenser (eksplicitte) som reelt set ikke skaber 
valgmuligheder for målgruppen. Når dette sker kan der opstå modstand mod forandring, 
dvs. hvis målgruppen modsætter sig eller kæmper imod forandringen. Modstand mod 
forandring kan være åben eller skjult. Når en målgruppe fortæller at de ikke ønsker eller 
kan lide en forandring, er det åben modstand. Skjult modstand sker når målgruppen 
modstår eller er utilpasse gennem de forholdsregler de tager, dette kan også ske ubevidst 
(Pries-Heje, 2020).  

Den installerede base 

Informations infrastruktur (II) omfatter et delt, åbent, heterogent og udviklende socio-
teknisk system af informationsteknologiske (IT) kapaciteter. II'er er sammensat af andre 
infrastrukturer, platforme, applikationer og IT-kapaciteter og styres af nye, distribuerede 
og episodiske former for normer og regler (Hanseth & Lyytinen, 2010, s. 1).  
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Den installerede base betegner de rammer, som informations infrastrukturen er skabt 
indenfor (Hanseth & Lyytinen, 2010, s. 1). Disse rammer eller normer består i eksiste-
rende praksisser, konventioner, værktøjer eller systemer (Aanestad et al, 2017, s. 28). In-
formations infrastruktur vil sige en række enheder og teknologier, applikationer og syste-
mer, standarder og konventioner, som den enkelte bruger eller gruppe afhænger af, for at 
arbejde med forskellige organisatoriske opgaver og processer (Hanseth & Lyytinen, 
2010). 

Som IT-designer er det vigtigt at vise hensyn til den installerede base (Ibid.), således in-
formations infrastrukturen ikke bevæger sig ud over rammerne og derfor begrænser mu-
lighederne. Den installerede base bygger altså videre på de principper som allerede eksi-
sterer i informations infrastrukturen. 

Den installerede base har relevans for dette projekt, idet der beskæftiges med flere infor-
mations infrastrukturer, som hver har en installeret base, der kan tages hensyn til. 
Thirdroom har eksempelvis nogle specifikke arbejdsopgaver, layouts og value propositi-
ons (Osterwalder & Pigneur, 2009), som gør organisationen til det, den er. Derfor er der 
ligeledes en række betingelser, som er essentielle at have i baghovedet inden man, som 
IT-designer, tager beslutninger.  

 

Metodiske overvejelser 

I samspil med ovenstående teori, vil rapporten i dette afsnit belyse en række metodiske 
overvejelser, som er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af projektet. Disse metodiske 
overvejelser har været udgangspunktet for projektets udformning, struktur og resultater. 
De metoder, som i nedenstående afsnit vil blive redegjort for er hhv. MUST-metoden, 
dertilhørende faser og principper, samt en række teknikker såsom Business Model Can-
vas, survey, workshop, tænke-højt forsøg, høring, prototyper, etc.  

MUST  

Den overordnede systematiske samling af teknikker og metoder, som vi har til hensigt at 
gøre brug af i denne rapport, er MUST-metoden. MUST-metoden beskriver fire faser og 
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fire principper, som bør arbejdes efter i en forundersøgelse for IT-systemudvikling. De 
fire faser indikerer selve forundersøgelsens inddeling i stadier af undersøgelsen. Faserne 
er som følgende: 1. forberedelsesfasen, 2. fokuseringsfasen, 3. fordybelsesfasen og 4. for-
nyelsesfasen (Bødker et al, 2008). 
 

Forberedelsesfasen  

Forberedelsesfasen omhandler selve projektetableringen. Udgangspunktet for en forun-
dersøgelse er, at ‘nogen’ i en organisation har et problem, behov eller nyt mål, som har 
relation til IT. Når dette mål, problem eller behov er afklaret, kan forberedelsesfasen be-
gynde. Formålet med forberedelsesfasen er: “at afklare og skabe forpligtelse med hensyn 
til udgangspunkt og betingelser for den forundersøgelse, der skal investeres ressourcer i” 
(Ibid., s. 112). 
 

Interview 

Interview er en af de teknikker, som ofte benyttes i forbindelse med en forundersøgelse. 
Interview kan benyttes til effektivt og systematisk at indsamle informationer fra både an-
satte, ledelse, kunder og andre interessenter (Bødker et al, 2008).  
 
Det kvalitative interview kan fokusere på en diskussion omkring et enkelt overordnet 
tema (Ibid.) Netop denne teknik har vi benyttet under interviews med en beslutnings-
kompetent ansat i samarbejdsvirksomheden i forbindelse med forberedelsesfasen. Dette 
blev gjort for at skabe et indblik i organisationen som helhed, set indefra, og ligeledes for 
at skabe et overblik over organisationens udfordringer, styrker og svagheder på davæ-
rende tidspunkt. Interviewet er ‘åbent’, hvilket vil sige, at der kan spørges ind til alt, som 
ikke forstås under interviewet - både til den interviewede og intervieweren (Ibid.) Under-
vejs i interviewet blev der ligeledes taget observationsnoter og noter til det sagte. Dette 
for at dokumentere vigtige udtalelser, observationer og lignende.  
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Fokuseringsfasen 

Fokuseringsfasen har til hensigt at afklare, og afstemme relationen mellem formålet med 
forundersøgelsen og virksomhedens forretnings- og IT-strategi. På den måde de arbejds-
områder som skal være fokus for fordybelsesfasen afklares. Det er derudover fokus for 
fordybelsesfasen at afklare eksisterende strategier i virksomheden, og dermed ikke at ud-
vikle nye (Bødker et al, 2008).  
 

Business Model Canvas   

I fokuseringsfasen benyttede vi en række teknikker, som var relevante for undersøgelsens 
fremskreden og som ligeledes ofte bruges i forbindelse med IT-forundersøgelse. En af 
disse teknikker er Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2009). Business Mo-
del Canvas (BMC) er en teknik som bruges til at illustrere de vigtigste elementer i en or-
ganisation/virksomhed. Dette kan skabe en bedre forståelse for de enkelte elementer, ek-
sempelvis til udefrakommende, der ikke umiddelbart har en større viden om organisati-
onen. BMC består af 9 ‘building blocks’, som dækker de vigtigste elementer: Customer 
segments, value propositions, channels, customer relationships, revenue streams, key re-
sources, key activities, key partnerships og cost structure (Ibid).  
 

“A business model describes the rationale of how an organization creates, deli-
vers, and captures value” (Ibid., 2009, s. 14) 

 
Customer segments definerer de forskellige grupper af mennesker, eller organisationer, 
som den givne virksomhed søger at nå ud til med deres ‘produkt’. Value propositions be-
skriver de produkter, som skaber værdi for bestemte kunder. Channels omhandler hvor-
dan en virksomhed kommunikerer med, og rækker ud til, sit/sine customer segments, for 
at levere deres value propositions. Customer relationships beskriver de typer relationer 
en virksomhed etablerer med deres specifikke customer segments. Revenue streams re-
præsenterer den sum penge, eller anden form for succes kriterie, som virksomheden ge-
nererer fra sine customer segments. Key resources omhandler de vigtigste aktiver, som 
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virksomheden kræver for at forretningsmodellen fungerer bedst muligt. Key activities be-
skriver de vigtigste aktiviteter en virksomhed skal gøre, for at få forretningsmodellen til 
at fungere bedst muligt. Key partnerships omhandler det netværk af leverandører og part-
nere, som får forretningsmodellen til at fungere for den givne virksomhed. Cost structure 
repræsenterer alle omkostninger en given virksomhed/organisation har i forbindelse med 
driften af forretningsmodellen (Ibid). 

Survey 

Endnu en teknik, som blev benyttet i fokuseringsfasen er survey. Survey er et struktureret 
interview. Her stilles en række præcist formulerede spørgsmål. Surveyen, eller spørgeske-
maundersøgelsen benyttes oftest, når der er behov for at en større gruppe mennesker stil-
les de samme spørgsmål med spørgsmål udarbejdet på forhånd. Resultaterne af spørge-
skemaundersøgelsen kan behandles kvantitativt og statistisk efterfølgende (Bødker et al, 
2008). 
 
I fokuseringsfasen udarbejdede projektgruppen en online spørgeskemaundersøgelse, til 
studerende på henholdsvis 2. og 4. semester af den humanistisk-teknologiske bachelor-
uddannelse på Roskilde Universitet. Spørgeskemaet bestod af spørgsmål, som søgte at 
skabe overblik over, samt indsnævre fokus for forundersøgelsen. Dette med henblik på at 
inddrage brugerne af platformen. Undersøgelsen havde til hensigt at skabe indsigt i bru-
gernes tanker, holdninger og meninger om Thirdrooms platform, dog med fokus på ud-
fordringer ved brugen, samt forslag til eventuelle ændringer. 
 

Fordybelsesfasen  

Fordybelsesfasen søger at skabe fokus på bestemte arbejdspraksisser i organisationen. 
Fordybelsesfasen skal give et mere dybdegående indblik i de(n) udvalgte arbejdsprak-
sis(ser), som forundersøgelsen har til hensigt at undersøge og effektivisere (Ibid.) I for-
dybelsesfasen benyttede projektgruppen en række teknikker, som havde til hensigt at give 
et mere dybdegående indblik i organisationen og dertilhørende udfordringer, samt at ind-
samle yderligere informationer om brugernes interaktion med platformen.  
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Workshop 

Workshop er en teknik, hvor brugere og IT-designere arbejder sammen om at udforme et 
fælles produkt ud fra et forholdsvis fokuseret tema (Bødker et al, 2008). I en workshop 
kan yderligere teknikker inddrages for at supplere formålet med workshoppen. En work-
shop kan både være primært analytisk- eller design-orienteret (Ibid.) Vores workshop var 
primært analytisk orienteret, da formålet var, at opnå en fælles forståelse for brugernes 
nuværende arbejdspraksis og interaktion med platformen.  

Tænke-højt forsøg 

I forlængelse af workshoppen, gjorde vi brug af tænke-højt forsøg med brugerne. Denne 
teknik går ud på at bede en (eller flere) person(er) om at udføre en aktivitet, imens ved-
kommende siger højt, hvad han eller hun gør og tænker. Denne teknik kan benyttes i for-
dybelsesfasen eller i fornyelsesfasen i forbindelse med afprøvning af en mock-up eller en 
prototype (Bødker et al, 2008). 
 
I projektet benyttede vi tænke-højt forsøget i forbindelse med fordybelsesfasen, for at få 
et konkret indblik i brugernes interaktion med Thirdroom-platformen. Dette gav projekt-
gruppen mulighed for at observere, hvordan brugerne interagerer med platformen i for-
bindelse med inspirationssøgning. Netop inspirationssøgning var fokus for tænke-højt 
forsøget, da dette som udgangspunkt er fokus for den samlede vision for forandring.  

Use case og use case model 

Use case er en teknik som kan give en konkret forståelse for, hvilke funktioner et IT-sy-
stem har. Derudover illustrerer en use case, hvad der bør være til stede for at få systemet 
til at fungere og hvilke brugere der indgår i systemet. Det kan dermed i use casen illustre-
res for udviklerne, hvad brugerens egentlige behov er (Cockburn 1997):  
“A use case provides developers with a view of what the users want” (System Analysis 
and Design (SAD) Tutorial, 2020, s. 1). I en use case beskrives henholdsvis tre ting: Ak-
tøren, begivenheden og use casen. Aktøren er den/de der indleder begivenheden, begi-
venheden udløser use casen, og use casen foretager handlinger ud fra begivenheden 
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(Ibid.) I use cases beskrives der endvidere relationer, som kan forekomme mellem aktører 
og begivenheder. Disse forhold beskriver hvilke begivenheder som behøves og hvilke som 
ikke gør, for at use casen kan fungere. Her beskrives der to typer forhold: ‘Extend’ og 
‘include’. Extend bruges når en begivenhed er et valgfrit supplement til en eksisterende 
begivenhed. Include derimod anvendes når en begivenhed altid vil finde sted og derfor 
ikke er en valgmulighed (Ibid.). 
 
I forbindelse med use casen, kan der udvikles en use case model. Use case modellen illu-
strerer use casen, og giver et indblik i brugernes perspektiv på det givne systems virkning 
(Ibid.) Ligeledes fokuserer en use case model på interaktioner og relationer i en given use 
case: “The use case model is based on the interactions and relationships of individual use 
cases” (Ibid., s. 1). I vores projekt blev use case og dertilhørende use case model udarbej-
det i forbindelse med fordybelsesfasen, supplerende til dybdeanalysen. Use casen havde 
til hensigt at kort og konkret at forklare det problem, som blev udgangspunktet for pro-
jektet. Ud fra use casen udarbejdedes en use case model, som illustrerer forholdet mellem 
de primære og sekundære aktører samt deres opgaver i sammenhæng.  

Fornyelsesfasen 

Fornyelsesfasen har til formål at fremsætte eventuelle tiltag eller udviklingsmuligheder. 
Der er fokus på at finde løsningsmuligheder til en effektivisering af de(n) givne arbejds-
praksis(ser) (Bødker et al, 2008). 

Mock-up/horisontal prototype 

Tidligt i fornyelsesfasen kan man benytte mockups eller horisontale prototyper. En meget 
simpel prototype/mock-up indeholder slet ingen funktionalitet, og er derfor hurtig og bil-
lig at fremstille og ændre (Bødker et al, 2008) Horisontale prototyper, mockups eller lig-
nende kan kun afprøves i simulerede omgivelser. Man er nødt til at skabe kunstige omgi-
velser for prototypen, og for hvordan den tænkes at indgå i et arbejdsforløb (Ibid.) 
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Projektgruppen har valgt at udarbejde en mock-up/horisontal prototype i fornyelsesfa-
sen, for, hurtigt og billigt, at kunne give brugere og samarbejdsvirksomhed et visuelt ind-
tryk af, hvilke umiddelbare forandringer og ændringer der søges at laves på platformen. 
Dette gøres med henblik på at modtage eventuel konstruktiv kritik samt forslag til for-
bedringer og lignende fra både brugere og organisationen.  
 

Principper 

Ydermere omtales de fire principper i forbindelse med forundersøgelsen. Principperne er 
de 4 hovedformål med forundersøgelsen, og er afgørende at opfylde for at skabe gode og 
brugbare resultater med forundersøgelsen. De fire principper er: 1. princippet om en sam-
let vision, 2. princippet om reel brugerdeltagelse, 3. princippet om at arbejdspraksis skal 
opleves og 4. princippet om forankring (Bødker et al, 2008).  
 
Princippet om en samlet vision er en primær faktor i udarbejdelsen af en god og effektiv 
forundersøgelse. Den samlede vision omfatter tre faktorer i en organisation, som forklaret 
og illustreret nedenfor: 

 
“En virksomheds primære ressourcer er de ansatte med deres kvalifikationer og 
erfaringer, dens økonomiske grundlag samt dens teknologi, herunder IT-syste-
mer” (Ibid., s. 71) 
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Figur 3 - Den samlede vision (Bødker et al, 2008. Figur 2.1, s. 72. Projektgruppens egen 

visualisering) 
 

Den samlede vision skal altså opfyldes i resultaterne af forundersøgelsen. Det er vigtigt at 
sørge for et samspil mellem den organisatoriske udvikling i organisationen, de ansattes 
kvalifikationsudvikling samt organisationens IT-udvikling (Ibid).  
 
Princippet om reel brugerdeltagelse har fokus på at inddrage brugerne (eksempelvis de 
ansatte i en organisation) til udarbejdelsen af forundersøgelsen. Brugerne kan inddrages 
i de forskellige faser, og kan som udgangspunkt skabe indsigt i arbejdspraksis, give et 
indblik i behov og nuværende udfordringer, etc. (Ibid).  
 

“Princippet om reel brugerdeltagelse foreskriver, at repræsentanter for de di-
rekte berørte ansatte skal deltage aktivt i projektgruppens arbejde [...] It-desig-
nerne har brug for viden om de arbejdsområder, som er forundersøgelsens gen-
standsfelt, og brugerne behøver viden om de teknologiske muligheder” (Ibid., s. 
75-76). 
 

Princippet om forankring omhandler at skabe forståelse og opbakning til forundersøgel-
sens mål, visioner og planer. Målgruppen er i den forbindelse ikke de der deltager direkte 
i forundersøgelsen, men derimod dem som enten skal bidrage til- eller bliver berørt af 
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implementeringen. Princippet bør være styrende for alle faser, og ikke kun inddrages som 
afslutning på forundersøgelsen. Princippet om forankring fokuserer på, hvad man kan 
kalde proaktiv teknologivurdering - da det gøres muligt for de involverede at vurdere kon-
sekvenser undervejs, og der derudfra kan tages højde for mulige reaktioner til det endelige 
designforslag (Ibid). 
 
Ovennævnte metoder og teknikker har i projektet til formål at skabe optimale rammer for 
undersøgelsen og dertilhørende resultater. MUST-metoden har til hensigt at skabe ram-
mer og guideline for både selve undersøgelsens udvikling samt rapportens struktur.  
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Forberedelsesfasen 
I forberedelsesfasen har udgangspunktet været, at få et overordnet billede af Thirdrooms 
situation og udfordringer, således at projektet kan nærme sig et mere fokuseret projekt-
grundlag. 
 

Thirdrooms konkrete udfordringer ud fra Rogers diffusionsteori  

Under interviews med Thirdrooms leder Katja Carlsen (bilag 4.1 og 4.2), fandt projekt-
gruppen ud af, at Thirdroom har ét konkret problem; Thirdroom har endnu ikke opnået 
deres kritiske masse for deres innovation. Dette problem blev et fokus for projektet siden 
opstart. Rogers teori om diffusion har kunnet bidrage til at forstå denne udfordring, som 
Thirdroom står overfor, samt belyse hvorfor de ikke har opnået deres kritiske masse 
endnu.  
 
I følgende afsnit vil der blive afdækket hvilke problemer Thirdroom står overfor, som på 
nuværende tidspunkt hæmmer platformen i at kunne opnå sin kritiske masse. 
Idet Thirdroom er obligatorisk, og et formelt krav til eksamen, vælger mange studerende 
kun at opfylde minimumskravet, ved blot at aflevere til problemformuleringsseminaret, 
midtvejsevalueringen, samt den endelig rapport, når projektet er færdigt. Dette udtrykker 
leder af Thirdroom Katja Carlsen enighed i, under interview med projektgruppen:  
 

“Studerende skal tage ansvar, men mange springer over hvor gærdet er lavest” 
(bilag 4.2, s. 1).  

 
Endvidere beskriver Katja en række udfordringer, som forhindrer platformen i, at opnå 
sin kritiske masse. Et udvalg af disse lyder: 
 

➢ Der er en manglende vilje til at benytte platformen. Platformen er blevet 
obligatorisk for Humtek-studerende på IMT (RUC), dette har resulteret i 
ringe udført brug af Thirdrooms tidslinje og lav/ingen brug af platformens 
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øvrige funktioner: “De fleste projekter er ikke så godt gennemarbejdet - 
mange dele af projekterne er gemt under dårlige/halvfærdige navne, fordi 
folk ikke er sikre på, hvordan platformen virker” (bilag 3, s. 4). 
 

➢ Der er endvidere en manglende viden omkring hvad Thirdroom kan og gør. 
Platformen skaber for mange forvirringer, og besværer mere end den gav-
ner. Dette understreges også af de studerende: “Deltagerne kunne som ud-
gangspunkt godt finde på at bruge Thirdroom mere fremover - de har fået 
indsigt i nogle funktioner, som de ikke kendte til” (bilag 3, s. 5) 
 

➢ Katja udtrykker desuden at der er en mangel på ressourcer, så platformen 
kan blive løftet yderligere: “Thirdroom er skabt med et meget mindre beløb 
end hvad andre platforme som Facebook, linkedin osv. [...] Manglende res-
sourcer, desværre, til at tilbyde samme slags muligheder” (bilag 4.2, s. 1) 

  
Frivilligheden på Thirdroom kan som nævnt tidligere være svær at måle, i det brugen af 
platformen er obligatorisk for 1. og 2. Semester, på den humanistisk-teknologiske bache-
lor:  
 

“Vi har uploadet meget hurtigt problemformuleringsseminar, og så selvfølgelig 
midtvejsevaluering, som vi fik rykkere på over email” (bilag 5, s. 1).  

 
Den obligatoriske del består som sagt i, at aflevere tre produkter af hhv. problemformu-
leringsseminar, midtvejsevaluering, samt den endelige projektrapport. Brugen af 
Thirdrooms øvrige funktioner, vil derfor forstås som frivilligt arbejde, eller frivillig foran-
dring. De studerende står overfor en tvungen forandring (Hansen et al, 2016), idet de ikke 
selv kan bestemme, hvorvidt de vil bruge innovationen eller ej. Dog kan brugen af plat-
formen naturligvis bevæge sig udover den obligatoriske del. Dette sker, når brugeren ud-
fylder en tidslinje, som opnår mere end de tre førnævnte obligatoriske brugsanvendelser. 
Dette kan eksempelvis være udførelse af ‘posts’. 
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Ud fra projektets workshops tyder det på, at den primære del af målgruppen befinder 
sig i det sidste segment af Rogers diffusionsmodel kaldet ‘laggards’. Denne del af mål-
gruppen, er de, som helst ser sig selv bruge eksisterende IT-systemer, de kender i forve-
jen. Derfor kan målgruppen være udfordrende, at få til at adoptere brugen af Thirdroom 
til inspirationssøgning: 
 

"Det [læs ‘Thirdroom’] er blot endnu en hjemmeside i bunken, som skal bruges - 
og så er denne den mindst vigtige (kontra digital eksamen, etc.)" (bilag 3, s. 5).  

 
Katja Carlsen fortæller i interviewet, at der er få brugere, som benytter Thirdrooms plat-
form til dets fulde potentiale: 

 

“Udfordringer: 
Manglende vilje til at anvende TR [læs: ‘Thirdroom’], og manglende viden om-
kring hvad TR kan bruges til” (bilag 4.2, s. 2) 

 

Disse brugere er dem, som kan bidrage til at skabe den kritiske masse og derved sprede 
innovationen mellem brugere. Idet platformen er en ny innovation, er platformens ind-
hold på nuværende tidspunkt begrænset og ufuldendt, sammenlignet med lignende kon-
kurrenter på området. Thirdrooms indhold afhænger af denne grund, af brugerens vilje 
til at dele projekter på platformen.   
Thirdrooms største udfordringer består i, at platformen endnu ikke er kultiveret. Før plat-
formen kan opnå den kritiske masse, skal de opnå tilstrækkelig positiv omtale. 
Thirdrooms mangler Innovators og Early adopters, idet de er de ibrugtagerkategorier, 
som sikrer spredning af innovationer i sociale systemer, og derved skaber den kritiske 
masse. 
   



 

 24 

Thirdrooms forretningsstrategi 
Metodelitteraturen for MUST-metoden (Bødker et al, 2008) foreskriver, at det ikke er 
formålet med IT-forundersøgelse, at udtænke nye forretningsstrategier for projektets 
samarbejdspartner. Formålet med at have forretningsstrategi på projektets agenda, er at 
afklare de eksisterende forretningsstrategier, og aktuelle IT-anvendelser, for kunne un-
derstøtte dette. Det kræver, med andre ord, indsigt i forretningsstrategien at kunne for-
holde sig kritisk til de aktuelle IT-anvendelser, og hermed indlede en såkaldt fokuserings-
fase i projektet (Ibid). Med Thirdroom er det ydermere vitalt at der er en klar og velargu-
menteret sammenhæng mellem forretningsstrategi, og IT-systemets nye anvendelsesmu-
ligheder. IT-systemet er af åbenlyse årsager grundlaget for Thirdrooms konkurrenceevne, 
da dette er det primære produkt (eller værdi) der tilbydes af organisationen. Dette betyder 
ligeledes, ifølge metodelitteraturen, at fokuseringsfasen bør få særlig opmærksomhed, og 
en stærk forankring hos ledelsen i organisationen. Der vil i denne del af rapporten blive 
redegjort for, hvordan projektgruppen har opnået dette, med en kombination af MUST-
metodelitteraturen samt teoretisk fortolkning af organisationen.  
 
I forlængelse af dette vil projektgruppen gerne understrege, at pågældende del af rappor-
ten vil omfatte det, som efter metodelitteraturen, foreskrives at være resultaterne fra både 
forberedelsesfasen og fokuseringsfasen, i en IT-forundersøgelse (Ibid.) Det ønskes med 
afsnittet at afdække både de gældende betingelser for løsningen, samt de forretningsstra-
tegiske omgivelser der skal være sammenhæng med. 

Thirdrooms omgivelser 

For at opnå indsigt i Thirdrooms forretningsstrategi, er det hensigtsmæssigt at kunne be-
skrive de omgivelser som organisationen skal navigere i. Sådan vil det blive gjort tydeligt, 
hvilke IT-anvendelser der kan understøtte disse. Det må derfor afklares, hvilke omfattede 
muligheder, krav og behov omgivelserne stiller til organisationen (Bødker et al, 2008). 
En kombination af interview og modelleringsteknikken Business Model Canvas (BMC) 
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(Osterwalder & Pigneur, 2009) ledte projektet i retning mod forankring hos en beslut-
ningskompetent medarbejder ved Thirdroom, administrerende direktør Katja Carlsen, og 
sikrede herigennem valid indsigt i organisationens forretningsstrategi. 
  
En vigtig indsigt i Thirdrooms forretningsstrategiske situation, kan opnås når organisati-
onen ses i relation til deres Key Partner (Ibid.), Roskilde Universitet (RUC). Thirdrooms 
fysiske tilstedeværelse er på universitetets campus, og dets primære brugerbase er stude-
rende på Instituttet for Mennesker og Teknologi (IMT), gennem obligatorisk anvendelse.  
 

 
Figur 4 -  Udsnit af BMC as-is (Jensen et al, 2020, bilag 1) 

 
Universitetet fungerer som en ressource til finansiering, i den forstand, at det er gennem 
RUC, at løn betales til de ansatte, samt en sum penge mod udvikling af platformen, så-
fremt Thirdroom kan dokumentere behovet for dette. RUC fungerer yderligere som et 
tilknytningsled mellem Thirdroom og dets Customer Segments (Ibid.), da det, på tids-
punktet for rapporten, primært består af studerende og vejledere, gennem obligatorisk 
anvisning.  
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Figur 5 -  Udsnit af BMC as-is (Jensen et al, 2020, bilag 1) 

 
Dette er et af de specielle forhold, som bør fremme kultiveringen af Thirdroom til brug i 
projektskrivningsprocessen, men, som det vil vise sig senere i projektet, har noget der 
kunne minde om den modsatte effekt. 
 
Som nævnt er Thirdrooms primære ressource selve platformen, og betingelsen for at 
denne ressource kan have positiv effekt, er at organisationen succesfuldt opmuntrer de 
studerende på RUC til at gøre en særlig indsats i at udfylde deres tidslinje. De key activi-
ties (Ibid.) som ansatte derfor må udføre, har rod i marketing, kommunikation og mar-
kedsføring af Thirdrooms fysiske tilstedeværelse på RUC.  

 
Figur 6 - Udsnit af BMC as-is (Jensen et al, 2020, bilag 1) 
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Dette indebærer digital tilstedeværelse, over mail og RUC studerendes ”officielle” gruppe 
på Facebook, organisering af konkurrencer omhandlende Thirdroom ved projekt show-
cases, samt oplæg under studerendes introduktion til uddannelsen. Ifølge Carlsen er or-
ganisationens primære ressource selve platformen, hvilket er svært at argumentere imod. 
Der kan dog her argumenteres for, at den adspurgte repræsentant for organisationen, 
glemmer en anden key resource (Ibid.) for platformen, nemlig den menneskelige res-
source. Dette afledes af, at de key activities (Ibid.) der udføres for at drive forretningen, 
har fokus på den personlige relation, som ansatte har mulighed for at tilbyde, for at 
fremme platformens integration i arbejdsgangen. 
 
Formålet med Thirdroom på sigt er at have effekt både under og efter uddannelse.  I sam-
menhæng med at RUC er organisationens vigtigste partner, og kilden til deres økonomi-
ske ressourcer, fungerer deres Revenue Stream (Ibid.) også i forlængelse af universitetets. 
Der kan argumenteres for, at RUCs ressource er de studerende på universitetet, og jo flere 
der går færdiguddannede derfra, som attraktive ansatte på fremtidige arbejdspladser, des 
mere attraktivt vil universitetet fremstå. 
 

 
Figur 7 - Udsnit af BMC as-is (Jensen et al, 2020, bilag 1) 

 
Thirdroom har potentiale til bedre at introducere eksterne aktører til det arbejde, og den 
uddannelse de studerende har som erfaring, som resultat af et studie på RUC. Dette skal 
opnås gennem Thirdrooms value propositions (Ibid.), som indbærer følgende:  

➢ CV/Portfolio funktionen til de studerende, som udføres i en visuelt indbydende og 
professionel tidslinje over udførte projekter.  
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➢ Ved at samle alle studerendes portfolio, samt afsluttede- og live projekter i frit til-
gængelige biblioteker på platformen. 

➢ På baggrund af ovenstående skal platformen også kunne fungere som en tværfaglig 
platform, hvor studerende kan stå på skuldrene af hinandens projekter, og drage 
inspiration. 

➢ Muligheden for et alternativt kommunikationsmodul, hvor spørgsmål kan stilles 
til samarbejdspartnere gennem platformen.  

➢ Og sidst med platformens visualitet er det muligt for tidslinjen, at virke som et 
visuelt præsentationsværktøj til mundtlig eksamen, eller lignende.  
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Thirdrooms forretningsmål 

Forrige afsnit opsummerer de vigtigste elementer af Thirdrooms forretningsmodel, som 
det foreskrives efter modelleringsteknikken, BMC (Osterwalder & Pigneur, 2009). Som 
supplering til disse resultater, udførte projektgruppen en understøttende modellering, 
som skulle have et fremadsigtet formål. Adspurgte repræsentant for Thirdroom, Katja 
Carlsen, blev bedt om at beskrive, hvordan Thirdrooms BMC (Ibid.) ville se ud om 3 år. 
Dette skulle gøre det muligt at aflede, hvad målene for organisationen er, og hvor i forret-
ningsmodellen de ser, at målene kan realiseres. Det ønskede scenarie er at efter 3 år vil 
det være muligt at kunne analysere Thirdroom ud fra, om en portfolio realiseret ved brug 
af deres redskaber, har haft positiv indflydelse for de studerende på arbejdsmarkedet. 
 

 
Figur 8 - FNs 17 verdensmål (Welt Hunger Hilfe (2019), sidst tilgået: 28/5/2020) 

  
Thirdrooms primære mål for fremtiden, er at indgå samarbejde med flere partnere. Dette 
er et initiativ under udarbejdning, kendt ved navnet Sustainable Development Goals 
(SDG) challenge board. Initiativet har til formål at bidrage til platformen med aktuelle 
cases, fra dets nye partnerskaber. Ønsket er at dette gøres muligt at realisere, gennem 
samarbejde med Roskilde Kommune, øvrige fakulteter på RUC og andre universiteter på 
sigt. Det skal være en funktion, der gør det muligt at kunne drage inspiration til projekter, 
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på baggrund af cases udenfor en universitets referenceramme, fremfor kun medstuderen-
des live- og afsluttede projekter.  
 

 
Figur 9 - Udsnit af BMC to-be (Jensen et al, 2020, bilag 1) 

 

Generelt er ønsket at udvide Thirdrooms funktioner, og mere specifikt ses det gerne at 
platformens kommunikationsmodul Backstage får vokseværk, og integreres i studeren-
des og vejlederes arbejdsgang. Yderligere ønskes det også at platformen, om 3 år, har fået 
ressourcer til at styrke søgefunktionen til platformen. 
 

 
Figur 10 - Udsnit af BMC to-be (Jensen et al, 2020, bilag 1) 

 
Ligeledes er det også en prioritet at have muligheden for mere personlig assistance. Det 
ses gerne at personalet om 3 år er udvidet, og at det derfor bliver muligt at tilbyde højere 
personlig assistance på andre fakulteter og uddannelser end IMT, ligeledes udenfor RUC. 
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Metodelitteraturen for MUST, foreskriver at en forundersøgelse kan effektiviseres, ved at 
have eksplicit fokus på de arbejdsområder der skal understøttes. Som en del af fokusering 
af projektet, som indbærer afklaring af forretningsstrategi, må arbejdsområdet til analyse 
specificeres. Jo bedre og mere præcist et arbejdsområde til undersøgelse er afklaret, og 
mere effektivt kan en analyserende fase af projektet indledes (Bødker et al, 2008). 
 

Hvilke arbejdsprocesser skal Thirdroom understøtte? 

Metodelitteraturen for MUST foreskriver, at en forundersøgelse kan effektiviseres, ved at 
have eksplicit fokus på de arbejdsområder der skal understøttes. Som en del af fokusering 
af projektet, som indbærer afklaring af forretningsstrategi, må arbejdsområdet til analyse 
specificeres. Jo bedre og mere præcist et arbejdsområde til undersøgelse er afklaret, des 
mere effektivt kan en analyserende fase af projektet indledes (Bødker et al, 2008). Som 
produkt af vores BMC-modellering med organisationen, blev det fremhævet at Thirdroom 
har potentiale til at skulle understøtte en længere liste af arbejdsområder, hvilket står i 
kontrast til platformens få ressourcer. Udtrykket ‘potentiale’, bliver i denne sammenhæng 
brugt, da projektgruppen herefter gjorde det til en prioritet at undersøge, hvorvidt dette 
er sandt i praksis. 
 
Thirdroom bliver, i dette projekt, anskuet som en Information Infrastructure (II), da der 
er tale om åbent socio-teknisk system, idet det består af flere forskellige IT-funktioner og 
et fællesskab som står til grund for platformens indhold. Især fællesskabet, med andre 
ord brugerne af platformen, er kritiske overfor platformens udvikling og udvidelse. Et 
produkt som det Thirdroom tilbyder, kan ikke på traditionelt vis designes efter en liste af 
behov, da det snarere handler om at udvikle features, som peger brugen af platformen i 
en bestemt retning (Aanestad et al, 2017). Det primære mål med Thirdroom er at fremme 
kollaboration, hvilket er en relativt bred målsætning at forholde sig til i dette projekt. 
Deraf fokuserer dette projekt i stedet blot på de studerende, samt hvordan deres projekt-
arbejde kan understøttes ved brugen af Thirdroom. Der er mange praksisser der i dette 
arbejdsområde må tages højde for. Dette kaldes, som nævnt i teoriafsnittet, i en ‘Infor-
mation Infrastructure’-referenceramme for den installerede base. Vigtigt for II strukturer 
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er, af de ikke opstår på ny, men altid på et grundlag af eksisterende praksisser (Hanseth 
og Lyytinen, 2010). Af vore egne erfaringer, samt afledt af surveyen (bilag 2) og workshop 
(bilag 3 og 5) er det muligt at definere den installerede base for projektskrivning som føl-
gende: 
 
De studerende vil altid være nødsaget til at bruge en kombination af forskellige hjemme-
sider og platforme. Disse arbejdsområder omfatter: 

➢ Forskellige kommunikationsmoduler: 
○ Mail, til formel kommunikation med eksterne samarbejdspartnere og vejle-

der. 
○ Microsoft Teams, til mere dynamisk gruppearbejde og, under specielle for-

hold såsom Covid-19 krisen, til indsamling af empiri. 
○ Moodle, som modulet mellem forelæser og de studerende, i forbindelse med 

kursus beskrivelse og litteratur.  
 

➢ De skal finde en kompatibel vejleder, ved at undersøge deres erfaringsområde. 
○ Dette gøres gennem en kombination af Google, og RUCs officielle hjemme-

sider. 
 

➢ Brug af forskellige word processors, til forskellige formål. 
○ En kombination af Google Drev og Google Doc, til det ufærdige projekt og 

samling af indsamlet empiri. 
○ Microsoft Word, til formatering af det færdige projekt. 

 

➢ Aflevering af semesterprojektet. 
○ På RUCs officielle eksamensportal, eksamen.ruc.dk. 
○ Det Kongelige Bibliotekssystems søgemaskine (REX) 

 

➢ En kombination af forskellige platforme til at søge inspiration. 
○ REX til at drage inspiration til metode, teori og litteratur fra andre opgaver.  
○ RUB til samme formål.  
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○ Gennem gruppedannelse, og dermed sparring med medstuderende. 
○ Google til at søge emnerelevant litteratur.  

 
Thirdroom søger at understøtte disse installerede arbejdspraksisser, hhv. med funktio-
nerne Backstage, Portfolios, Timeline, og sidst Library.  
 
Det er dog her ikke nok blot at redegøre for, hvad den installerede base er udgjort af. 
Kritisk for at kunne have indflydelse på, hvilken retning II strukturen skal udvikle sig som 
ønsket, er at kunne forstå, hvad i den installerede base der er mest signifikant. Dette kan 
vurderes ud fra, hvilken effekt elementet har, når der indledes en forandring (Hanseth og 
Lyytinen, 2010). Ud fra projektgruppens egen interesse blev arbejdsområdet “Thirdroom 
til søgning af inspiration fra andre projekter” først vurderet, som et indflydelsesrigt ele-
ment af platformen. Dette vurderes ud fra øvelsen dødehavsrulle, en teknik der foreskri-
ves af metodelitteraturen for IT-forundersøgelse, når der skal skabes fælles forståelse for 
et arbejdsforløb der involverer flere aktører (Bødker et al, 2008).  
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Redegørelse for alternative platforme på markedet 

I forbindelse med den online survey (bilag 2), blev de studerende spurgt om, hvor de søger 
efter inspiration. Der vil derfor i dette afsnit blive foretaget en redegørelse for alternative 
platforme på markedet som minder om Thirdroom. Vi undersøger de to mest anvendte 
søgemaskiner til inspirationssøgning, foruden Thirdroom, baseret på surveyen; Google 
Scholar og Det Kongelige Bibliotekssystems søgemaskine (REX). 
 
Projektgruppen har valgt vores egen tilgang til undersøgelsen, da vi kun er interesseret i 
hvilke styrker og svagheder Thirdroom har ift. de to platforme. Redegørelsen fokuserer 
på selve platformenes målgruppe, samt konkrete beskrivelser af hvilke funktioner syste-
met har, design og kvaliteten af websitet, fordi at det er disse kvaliteter vi ønsker at belyse 
for at kunne konkretisere hvordan Thirdrooms formål bør adskille sig. Til sidst reflekterer 
vi desuden over, hvordan de indsamlede informationer kan forbedre designet hos 
Thirdroom. 

Google Scholar 

I forbindelse med surveyen og workshoppen observerede vi de studerende anvende 
Google Scholar frem for Thirdroom til inspirationssøgning til teori:  
 

“Der findes en artikel på Google Scholar om emnet - deltagerne melder klart ud, 
at de ikke ville søge inspiration til teori på Thirdroom, men vælge et andet fo-
rum.” (bilag 3, s. 3) 

 
De studerende meldte klart ud at Google Scholar er en mere pålidelig kilde end 
Thirdroom, fordi at kilderne er lavet af fagfolk. Dette understreges i citatet, at Google 
Scholar en fast del af den studerendes inspirationssøgning, som de kan stole på. Derfor 
har vi valgt at undersøge overordnet, hvad platformen kan og hvilke aspekter af platfor-
men, som synes at være attraktive at anvende ift. inspirationssøgning. 
Afsender:  
Google 
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Formål:  
Google scholar er en gratis søgemaskine, som hjælper med at søge bredt blandt videnska-
belig litteratur. Dens kilder består af bøger, afhandlinger, speciale, udtalelser og artikler 
som er udgivet af professorer, akademikere, universiteter, samt andre akademiske for-
eninger og forlag (Google, 2020).  
 
Målgruppe:  
Alle kan bruge Google Scholar, men selve platformen er rettet mod studerende, akademi-
kere og andre faglige som søger litteratur, eller andet, med videnskabelig grundlag.  
 
Tekniske funktioner: 
Samler alt udgivet videnskabeliget litteratur på ét sted, hvor brugere kan søge efter lige 
det de har brug for. Google Scholar tilbyder også at finde relaterede værker, udgivelser, 
forfattere og citater. Google Scholar viser videnskabelige artikler, som brugeren har søgt 
efter, i rækkefølge efter relevans, og alt efter hvor mange gange den valgte kilde er citeret. 
Brugeren kan derfor nemt og hurtigt finde relevante og troværdige kilder. Brugeren kan 
desuden via sin google konto gemme udgivelser i sin egen private samling, og dermed 
gemme dem til senere. Selve Google Scholars søgealgoritme søger både blandt indhold, 
titel og forfatter, samt hvor udgivelsen er citeret, og derfor får brugeren en meget mere 
udvidet søgning listet i resultaterne. Det betyder at hvis brugeren finder en relevant tekst, 
og ønsker at finde relateret materiale er dette lige så nemt.  
 
Design af website:   
Meget enkelt design med en søgbar i midten, og med et logo placeret lige ovenover. På 
den måde er brugeren hurtigt i stand til at forstå hvad man skal, da Google Scholars for-
side er opbygget ligesom Googles egen søgemaskine. Ved søgning vises resultaterne alt 
efter hvad man sorterer dem efter, og derfra kan man direkte tilgå publikationen eller 
vælge en af følgende muligheder: Stjerne den (gemme den til ens samling), citere den, se 
relaterede artikler, se de artikler den enkelte artikel er citeret i eller se alle de versioner 
der findes af publikationen. Det er dog ikke alle publikationer, som Google referer til, som 
er gratis og brugeren kan risikere at den ønskede publikation ikke kan læses alligevel, eller 
få adgang til den fulde tekst. 
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Kvalitet:  
“Stå på skuldrene af giganter” er deres slogan, som referer til kollaboration. Sloganet 
giver en klar fornemmelse af at søgemaskinen er til for at understøtte ens egen videnska-
belige undersøgelser, ved at man som bruger har adgang til materiale og data som er ud-
arbejdet af pålidelige fagfolk.  
Google Scholar har en database på mere end 389 millioner optegnelser (Gusenbauer, 
2018), hvilket gør den til en af de mest omfattende akademiske søgemaskiner i verden. 
Den er dog også blevet kritiseret for at medtage udgivelser som ikke er blevet verificeret, 
hvilket desværre betyder at brugere skal være kritiske over for søgeresultaterne (Ibid).  
 

Hvorfor foretrækker de studerende andre platforme frem for Thirdroom?  
Google har en meget større database end Thirdroom, og der kan søges blandt mange flere 
typer af værker. Google søger på tværs af udgivelser og forskellige slags publikationer, 
hvilket tilbyder brugeren en mere omfattende søgning. Google Scholars design er enkelt 
og forklarer sig selv, og derfor er det et nemt værktøj til inspirationssøgning. Brugeren er 
ikke begrænset af typer af søgninger (søgeord, hashtags, længde etc.) hvilket også betyder, 
at alt relevant materiale, uanset type, præsenteres for brugeren, så længe at de indtastede 
søgeord indgår i udgivelsen.  

Rex (RUb) 

Roskilde Universitetsbiblioteks søgemaskine, er de studerendes genvej til tidligere ud-
givne studenterrapporter, samt andet videnskabeligt materiale. Under vores tænke-højt 
forsøg i workshop 1, blev deltagerne spurgt, hvor de, udover på Thirdroom, kunne søge 
inspiration til deres projekter: 
 

“En deltager nævner hurtigt RUb - Roskilde Universitetsbibliotek. Her kunne 
man søge inspiration til projekter.” (bilag 3, s. 3) 

 
Derfor har vi valgt også at undersøge REX, og hvilke funktioner søgemaskinen har, og 
hvad der gør den attraktiv at anvende til inspirationssøgning.  
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Afsender:  
Roskilde Universitet (Det Kgl. Bibliotek) 
 
Formål: 
Roskilde Universitetsbibliotek også forkortet RUb er et forskningsbibliotek, der giver stu-
derende og ansatte adgang til materialer og informationer, der kan være nødvendige i 
deres forskning, læring og undervisning (RUC, under ‘Om Biblioteket’, n.d.). For at søge 
i RUb’s online bibliotekets database, gør man det gennem Det Kgl. Biblioteks hjemmeside 
(REX). Denne hjemmeside indeholder elektroniske materialer fra netop Roskilde Univer-
sitet, udover det indeholder den også materialer fra nationalbiblioteket, samt universite-
terne: Aarhus Universitet, IT-Universitetet og Københavns Universitet. Man skal være 
oprettet som bruger, for at få adgang til denne hjemmeside (Det Kgl. Bibliotek, n.d.). 
 
Målgruppe:  
Studerende og ansatte på RUC 
 
Tekniske funktioner: 
REX samler videnskabeliget litteratur og matrialer på ét sted, her kan brugerne søge efter 
det de har brug for. De materialetyper der findes i databasen og kan søges på er følgende: 
Tidsskrifter, bøger, artikler, billeder, noder, lydoptagelser, video/film, håndskrifter og af-
handlinger/specialer m.m.  
REX viser de resultater, som brugeren har søgt efter, i rækkefølge efter relevans. Selve 
søgealgoritmen søger både blandt emne, titel, forfatter/ophav, årstal og sprog. På den 
måde får brugeren en meget mere udvidet søgning liste i resultaterne. Brugeren kan også 
lave en afgrænset søgning ved at aktivere nogle filtre ved at vælge og afkrydse mellem 
følgende: Vis kun, Materialetyper, Forfattere/Ophav, Biblioteker, Emner, Årstal, Sprog, 
Tidsskriftstitler, Digitale specialsamlinger, Fysiske specialsamlinger og Studenterrappor-
ter på den måde kan brugeren få et meget præcist resultat når der søges på noget materi-
ale (Det Kgl. Bibliotek, n.d.).  
 
Design af website:   
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Meget enkelt design med en søgbar, og med et logo placeret øverst i venstre hjørne. Web-
sitet er bygget op på den måde at brugeren hurtigt er i stand til at forstå, hvad man skal 
gøre. Når brugeren søger, vises resultaterne efter om man søger i alt materiale eller om 
man laver en afgrænset søgning ved at afkrydse de forskellige filtre/områder som er pla-
ceret ude i venstre side af skærmen. Derfra kan brugeren tilgå til viste publikationer som 
der er søgt efter. For at tilgå materialet, skal brugeren være logget ind, login funktionen 
er flere steder på websitet.   
 
Kvalitet:  
Websitets søgemaskine kan hjælpe og understøtte ens forskning og egne videnskabelige 
undersøgelser, ved at brugeren har adgang til materiale og data som er udarbejdet af på-
lidelige fagfolk.  
 
 
Hvorfor foretrækker de studerende andre platforme frem for Thirdroom?  
REX database er meget større end Thirdroom, og der kan søges blandt mange flere typer 
af værker og materialetyper. REX søger på tværs af udgivelser og forskellige slags publi-
kationer, hvilket tilbyder brugeren en mere omfattende søgning. REX’s design og mulig-
heder er et godt værktøj til inspirationssøgning, da brugeren er ikke begrænset af typer af 
søgninger medmindre de selv vælger det.  
 

Opsummering af redegørelse for alternative platforme  

Begge førnævnte platforme har en større database end Thirdroom, hvilket er et genta-
gende problem som ansatte på Thirdroom er bevidste om. Dog er formålet, at Thirdrooms 
database af projekter, vokser i takt med at flere studerende benytter platformen. REX helt 
klart den fordel, at den indeholder studenterrapporter fra flere år tilbage, det har 
Thirdroom ikke. Thirdrooms fordel er at de gør studenterrapporterne visuel spændende 
at kigge på, som REX ikke formår. Når vi ser på Google Scholar kan brugerne nemt finde 
relevante videnskabelige artikler til deres projekt via den store database pga. dens intui-
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tive design og store overskuelighed. I modsætning til REX skal de studerende være kilde-
kritiske over for de resultater Google Scholar viser, da de ligesom på Google ikke kan være 
sikker på at kilderne er pålidelige eller verificeret af fagpersoner (Gusenbauer, 2018). 
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Visionsudvikling 
Denne fase af projektet har til formål at sammenfatte de aktiviteter, som projektgruppen 
har udført, i løbet af undersøgelsen af Thirdroom. Projektgruppen vil nu tage opnået vi-
den om platformen, dets udfordringer og omgivelser i brug, og skabe  en samlet vision for 
forandring. Forhåbningen er at der på baggrund af denne viden, er opnået et stærkt og 
bæredygtigt beslutningsgrundlag for designvalg. Hensigten i denne del af rapporten er, at 
fremlægge de iterationer af forandringsvisionen, som projektgruppen har udviklet og mo-
dificeret i samarbejde med platformens brugere og ledelsen i Thirdroom.  
 

Resultater fra 1. Workshop 

Der vil i følgende afsnit, i forbindelse med projektgruppens 1. workshop og dertilhørende 
resultater, blive belyst en række udfordringer ved brugen af samt interaktionen med 
Thirdroom. Udfordringerne er fundet frem til, på baggrund af tænke-højt forsøget, der 
blev gennemført som en del af workshoppen med brugerne. Forsøget havde til hensigt at 
give indblik i, hvordan brugerne interagerer med platformen, med fokus på at søge inspi-
ration til både emne, teori, metode og problemformulering til semesterprojekter. Dog blev 
en række udfordringer, og forstyrrende elementer opdaget under forsøget. 
 
En af de udfordringer som brugerne stødte på i forbindelse med tænke-højt forsøget, og 
inspirationssøgningen, var ‘udstillingen’ af projekterne på Thirdroom. Flere af deltagerne 
gav udtryk for, i forbindelse med inspirationssøgningen, at den generelt negative tone 
omhandlende Thirdroom har en indvirkning på, hvorvidt brugerne udnytter platformens 
potentiale. Brugerne gav udtryk for, at mange projekter ikke virkede gennemarbejdede:  
 

“De fleste projekter er ikke så godt gennemarbejdet - mange dele af projekterne 
er gemt under dårlige/halvfærdige navne, fordi folk ikke er sikre på, hvordan 
platformen virker” (bilag 3, s. 4). 
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Denne manglende forståelse for Thirdrooms egentlige formål og egenskaber resulterer 
altså, ifølge brugerne, i mange halvfærdige og ikke særligt gennemarbejdede projekter. 
Dette ligger i kontrast til idéen om, at platformen skal fungere som et ‘inspirationskatalog’ 
for de studerende. Hvis ikke projekterne er gennemarbejdede og inspirerende at se og 
læse, så fungerer konceptet med inspirationssøgning og kollaboration studerende imel-
lem ikke optimalt. Derfor vil et essentielt fokus for forandringsvisionen være, at give plat-
formen et tydeligt og meningsbærende formål for brugerne, hvilket bør resultere i, at flere 
brugere vil udarbejde mere gennemførte og inspirerende projekter. I forlængelse heraf, 
kunne et fokus for forandringsvisionen være egenskaben med ‘Staff picks’. Staff picks gør 
det muligt for ansatte i Thirdroom at udvælge og fremhæve projekter, som springer i øj-
nene, er godt gennemarbejdet etc. Dette ville kunne være et skridt i retning af, at gøre 
inspirationssøgningen nemmere og mere ligetil for brugerne. Dog kræver det ydermere, 
ifølge deltagerne, at der skabes et tydeligere formål med brugen af platformen: 
 

“Deltagerne er enige om, at det ikke rigtig giver mening at bruge Thirdroom - 
så hvis man skulle begynde at bruge det ordentligt og virkelig se en mening med 
det, så ville man skulle finde et behov/problem, som de studerende rent faktisk 
har eller gerne vil have opfyldt” (bilag 3, s. 5). 
 

Netop udseendet og det første indtryk af projekterne er ligeledes vigtigt, da projekterne 
på platformens forside er forholdsvis små, og i sig selv ikke specielt sigende, idet de ude-
lukkende består af et forsidebillede, en titel og nogle hashtags. Af den grund skal de en-
kelte projekter være indbydende og spændende for brugerne at se på - da netop det første 
indtryk fanger brugerens opmærksomhed: 
 

“En deltager giver udtryk for, at projektet ikke ser særlig spændende ud - og in-
teressen falder derfor hurtigt. [...] En deltager siger, at de bør lede efter et projekt, 
som har et flot billede - altså som ser spændende og inspirerende ud” (bilag 3, s. 
2).  

 
Ligeledes blev netop størrelsen og udstillingen af projekterne på platformen nævnt i for-
bindelse med workshop-deltagernes inspirationssøgning: 
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“Projekterne er meget små, så det kan være svært at blive 'fanget' i sin søgning” 
(bilag 3, s. 4).  
 

Fremstillingen og displayet af projekterne på Thirdroom kan derfor ligeledes være et fo-
kusområde for forandringsvisionen eller en senere prototype/mock-up (Bødker et al, 
2008). Dog giver en deltager udtryk for, at fordi mange projekter minder om hinanden 
eller har lignende udgangspunkt, skaber det gode muligheder for at finde flere forskellige 
aspekter på det samme emne. Dette ligger i forlængelse af, at Thirdroom på nuværende 
tidspunkt kun er blevet udbredt ved et enkelt fakultet på Roskilde Universitet - den hu-
manistisk-teknologiske bacheloruddannelse (humtek). Dog er det, som det fremgår af det 
udarbejdede as-is Business Model Canvas (bilag 1) meningen af Thirdroom med tiden 
skal udbredes til flere fakulteter på Roskilde Universitet, og senere hen på andre univer-
siteter.  
 
Endnu en udfordring, som blev belyst under tænke-højt forsøget var deltagernes mang-
lende forståelse for ‘Live Projects’-funktionen på platformen. Netop fordi ‘Live Projects’ 
er placeret i øverste venstre hjørne af skærmen, er dette et element som brugerne af plat-
formen hurtigt får øje på. Dette resulterede i, at netop Live Projects var det første, som 
deltagerne i workshoppen undersøgte, i forbindelse med inspirationssøgning. Dog forvir-
rede funktionen deltagerne mere, end det gavnede deres søgning: 
 

“En deltager giver udtryk for, at det ikke giver mening at kigge på Live Projek-
terne, fordi der ikke kan drages direkte inspiration til projekter, som ikke er fær-
dige og gennemarbejdet” (bilag 3, s. 4). 
 

Deltagerne giver altså tidligt i forsøget udtryk for, at netop funktionen med Live Projects, 
for dem, ikke er et meningsbærende element på platformen. Ligeledes blev backstage-
funktionen nævnt som et forvirrende element på platformen, som for deltagerne, ikke gav 
mening at have fokus på:  
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“Backstage-funktionen bliver bragt på banen - men deltagerne bliver hurtigt 
enige om, at backstage ikke ville give mening at bruge, fordi de allerede benytter 
mail eller Microsoft Teams” (bilag 3, s. 5). 
 

Netop fordi der findes andre lignende alternativer til Thirdrooms backstage-funktion, 
som brugerne har bedre indsigt i og har gjort brug af over længere tid, gives der blandt 
deltagerne udtryk for, at denne funktion er mere forvirrende end gavnlig for platformen. 
I forlængelse af brugernes diskussion om elementer med manglende mening og formål 
for platformens funktionalitet, bliver ‘tags’ ligeledes nævnt. Tags har som udgangspunkt 
til formål at gøre søgning og sortering af projekter nemmere og mere overskuelig for bru-
gerne. Dette er fordi tags kan knytte nogle nøgleord på projektet, omhandlende projek-
ternes tematik, fakultet, kursus, semester, etc.: 
 

“Platformens funktioner (såsom tags) bliver brugt til useriøse ting og kan derfor 
virke ukontrolleret og svært at tage seriøst ved reel brug af platformen - man får 
altså ikke en følelse af, at man kan få noget godt, brugbart og fagligt materiale 
til egne projekter - fordi folk er lidt ligeglade og ikke bruger det ordentligt” (bilag 
3, s. 4). 
 

Der ses altså en tendens til, at brugerne ikke tager platformen helt seriøst, og derfor bliver 
indholdet/projekterne som deles på platformen ikke udarbejdet ordentligt. Når brugerne 
ser andre offentliggøre mindre seriøse og gennemarbejdede projekter, skaber dette ikke 
motivation til selv at gøre et større stykke arbejde med eget projekt. Netop dette resulterer 
i, at brugerne af platformen ikke ser en reel mening og formål med at udnytte platformens 
egentlige potentiale. En forandringsvision for Thirdroom vil derfor også kunne indebære 
et fokusområde omhandlende hele kultiveringen, og opfattelsen af Thirdroom blandt bru-
gerne. Så længe brugerne ikke ser et tydeligt og meningsfuldt formål med brugen af plat-
formen, bliver projekter og dertilhørende tidslinjer ikke gennemarbejdet af alle brugere, 
og heraf falder kvaliteten af projekter på platformen. Derfor, hvis kvaliteten af platfor-
mens indhold ikke opretholdes, vil brugerne miste interesse og motivation for at bruge 
platformen som et redskab til deres projektarbejde. 
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Designrationale: Forandringsvision 1 

På baggrund af survey (bilag 2) og den uddybende workshop (bilag 3), kunne følgende 
konklusioner drages om brugernes nuværende forhold og brug af Thirdroom. Indsats 
brugt på en Thirdroom tidslinje er spildt arbejde, i deres overbevisning, da deres indsats 
alligevel ikke vurderes på dette arbejde, og kulturen er generelt negativ. Dette kommer af 
at platformen ikke er umiddelbart nyttig at tage i brug for de studerende, og blot virker 
som en spændende idé, fremfor en løsning til et behov. Holdningen her er at der sågar 
slet ikke opfyldes noget behov af Thirdroom, det er en løsning på et problem der ikke 
eksisterer. Projektgruppen behandler heraf Thirdroom, ud fra muligheden for at 
Thirdroom søger at løse for mange forskellige behov, og hermed ender med ikke at løse 
nogle behov, til deres fulde potentiale.  
 
Af denne årsag vil projektgruppen forsøge at frame platformen til et fokuseret brug mod 
inspirationssøgning. Dette er et behov som platformen søger at opfylde, men det er ikke 
umiddelbart tydeligt for brugere, hvordan Thirdroom gør dette. Opgaven at søge inspira-
tion vha. Thirdroom var ikke nem for deltagerne at løse, i den forstand at det kom natur-
ligt for de studerende hurtigt at skifte over til Google for at afgrænse projektet, efter at 
have taget udgangspunkt i kun én opgave på Thirdroom. Dog giver deltagerne udtryk for 
at de fandt det nyttigt at tage Thirdroom i brug i begyndelsen af deres uddannelse, da 
platformens indhold gav et godt indtryk af hvordan man skriver et projekt, og hvad et 
emne kunne være.  
Af denne årsag vurderer projektgruppen at arbejdsprocessen at søge inspiration vha. 
Thirdroom stadig er relevant for forandringsvisionen (Bødker et al, 2008).   
 

 
Figur 11 - Udsnit af Thirdrooms aktuelle forside (tilgået d. 10/4/2020) 

 

Ud fra den uddybende workshop, hvis formål blandt andet var at teste platformens bru-
gervenlighed, rejser der sig en mulighed for at hjemmesidens mange funktioner gør den 
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for kompleks. Kompleksiteten gør her, at formålet med at bruge hjemmesiden bliver uty-
deligt. Første eksempel på dette er funktionen ’Live Projects’, som fremstår som den før-
ste funktion på siden, idet knappen til siden findes øverst i venstre hjørne på alle sider, se 
figur 11. De deltagende studerende i workshoppen valgte at gå ind på ’live projects’ som 
det første, da de skulle udføre opgaven ’find inspiration til projekt vha. Thirdroom’. Dette 
medførte et ringe indtryk af platformens indhold, og dermed frustration. Deltagerne 
kunne derfor ikke se formålet ved at se projekter der endnu ikke er afsluttet, især ikke i 
en proces til at søge inspiration. 
 

Backstage er et værktøj på Thirdroom, som skulle kunne samle nogle af RUCs kommuni-
kationsmoduler. De deltagende studerende fandt ikke funktionen ’backstage’ nyttig, og 
havde sågar ikke hørt om den. Projektgruppen måtte derfor forklare tanken bag backs-
tage, og forklare funktionen, under workshoppens afrunding. Feedback fra de studerende 
lød på, at det ikke var en funktion de kunne se pointen i at udnytte i deres arbejdsproces. 
Det føltes mere naturligt for dem at tage andre praksisser i brug for at løse tilsvarende 
opgaver, dvs. deres mail, eller Microsoft Teams: 
  

“Backstage-funktionen bliver bragt på banen - men deltagerne bliver hurtigt 
enige om, at backstage ikke ville give mening at bruge, fordi de allerede benytter 
mail eller Microsoft Teams” (bilag 3, s. 5) 

 
Feedback fra de studerende afslørede også at funktionen ‘tags’ er problematisk, i forbin-
delse med hvilket indtryk det kan give af platformens indhold. En deltager nævner at 
funktionen er smart, men ikke særligt kendt. Dog efter yderligere evaluering af funktio-
nen viser det sig dog, at den kan og bliver brugt til useriøse ting. Dette får indholdet af 
hjemmesiden til at virke ukontrolleret, og derfor dets indhold svært at tage seriøst. Det 
brugerne fik indtrykket af, er en hjemmeside, som de kan være ligeglade med og ikke be-
høver bruge ordentligt. Med henblik på ikke at belaste Thirdrooms søgefunktion, skulle 
afskaffelsen af dette træde i kraft, vurderer projektgruppen at det er mere hensigtsmæs-
sigt måske blot at skjule disse tags, i denne iteration.  
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Forandringsvisionen (Bødker et al, 2008) for Thirdroom lyder derfor på at flere funktio-
ner bør tages ud af Thirdroom, for at sikre et design med mindre støj, og fremme de funk-
tioner som brugerne finder mere nyttige i deres arbejdsproces. Dette er, på baggrund af 
workshop, funktionerne ‘Live Projects’, ‘Backstage’, ‘Recently Active Users’ og funktionen 
‘Tags’. Yderligere, for at modvirke indtrykket af at ingen ønsker at ‘bruge hjemmesiden 
ordentligt’, har projektgruppen valgt at rykke ‘Staff Picks’ op på hjemmesiden. Den øn-
skede effekt er her, at det er umiddelbart nemmere at få indtrykket af potentialet ved at 
bruge tid på sin Thirdroom tidslinje, ved at med det samme vise eksempler på fuld udnyt-
telse af dette værktøj. Projektgruppen har under undersøgelser opnået indsigt i denne key 
task (udvælgelse af projekter til ‘staff picks’), og derfor foreslås det at indføre en shuffle 
mekanisme i dette element. Det er nemlig begrænset hvor mange projekter der kan vur-
deres som særligt gode, grundet platformens udfordringer med at opfordre til dette.  
 
De adspurgte studerende udtrykte også, på baggrund af refleksion over hvad der gør 
Thirdroom mindre attraktivt at bruge frem for RUCs andre IT-systemer, at det visuelt 
ikke føles som en platform lavet til RUC studerende.  

 
Visuelt adskiller platformen sig meget fra RUCs andre systemer, hvilket ifølge deltagere i 
workshop, ikke fremmer deres lyst til at bruge platformen. Forankringen i brugerbasen 
forsøges derfor fremmet visuelt, ved at fremhæve partnerskabet med RUC, ved at tilføje 
organisationens logo på forsiden. Dette er på baggrund af at logoet er et tydeligt del af 
designet på samtlige af organisationens IT-systemer, som allerede er en integreret del af 
de studerendes installerede base.  
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Figur 12 - Prototype 1 (Jensen et al, ruc-thirdroom.com, Brugerdrevet Analyse af Thirdroom, 

tilgået: 19/5/2020) 

 
Prototypen er lavet som en horizontal type, med henblik på at visualisere de overvejelser 
som projektgruppen har lavet, på baggrund af workshop (bilag 3) og survey (bilag 2). Teg-
ningen skal give den generelle idé om, hvordan feedback fra workshoppen kunne imple-
menteres i hjemmesidens forandringsvision, og samtidig indtryk af at der stadig er plads 
til videre iteration, grundet mediet.  
 

Feedback på Thirdrooms funktion som en portfolio er meget blandet. Deltagerne i work-
shoppen udtrykte at idéen med at opbygge en portofolio ved hjælp af Thirdroom er god, 
da hjemmesiden har et professionelt udtryk. Dog var konklusionen at de lige så godt 
kunne sende en portofolio over mail, da dette føltes mere naturligt. Projektgruppen har 
dog valgt at beholde denne funktion i prototypen, med henblik på organisationens forret-
ningsstrategi og forretningsmål.  
 
Til afrunding af designrationalet for projektgruppens første iteration af løsningsforslaget, 
må der reflekteres over hvordan denne prototype tager højde for IT-forundersøgelsens 
principper (Bødker et al, 2008). Den første vision har til formål at tage højde for princip-
pet om, at arbejdspraksis skal opleves. Projektgruppen har opnået observerbar indsigt i, 
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hvordan studerende udfører opgaven at søge inspiration både generelt, og med fokuseret 
brug af Thirdroom. Hvad denne første iteration ikke tager forbehold for, er samspillet 
med princippet om en samlet vision, og forankring (Ibid.) Prototypen er som nævnt afledt 
af projektgruppens egen tolkning af indsamlet empiri, og er endnu ikke blevet vurderet af 
hverken beslutningskompetent ledelse eller af brugere. Ydermere er interationen udbyg-
get med en mangelfuld indsigt i de økonomiske implikationer af implementering, og helt 
konkret hvilke ressourcer det vil kræve af de ansatte. Af disse årsager indledes et evalue-
rende interview med Katja Carlsen, for at afklare disse, og opnå et mere stærkt forankret 
design.   

Designrationale: Forandringsvision 2 

Dette designrationale indledes med et fokus på, at opnå den forankring som foreskrives 
af metodelitteraturen for IT-forundersøgelse (Bødker et al, 2008). Forandringer kan 
nemlig først bliver realiseret, hvis der er en sammenhæng mellem visionen, blandt andet 
indsigter fra ansatte med beslutningskompetence. Forankring er nemlig ikke noget som 
kun må være en prioritet i slutning af projektet, og dermed kan visionen for forandring 
ikke vurderes som færdig, da resultaterne af projektgruppens undersøgelser ikke er blevet 
evalueret med ledelsen i Thirdroom. Iteration 1 skal i denne fase af projektet, tolkes som 
en sammenfatning af undersøgelsens resultater, dog med understregelse af, at dette er 
tolket gennem projektgruppens linse. Yderligere foreskrives generelt, at det vil være hen-
sigtsmæssigt at afprøve en idé i form at mock-up, da vi således opnår et stærkt beslut-
ningsgrundlag, og dermed et bæredygtigt design (Bødker et al, 2008).  
 
2. Iteration af forandringsvisionen er udviklet i samarbejde med Thirdrooms leder, Katja 
Carlsen, i den forstand at det er hendes feedback på iteration 1 der står til grund for tweaks 
af designet. Dette samarbejde fungerede som et interview, hvor henholdsvis resultaterne 
fra survey, workshop og fortolkning af disse (i form af mock-up) blev formidlet, på struk-
tureret men uformel vis. Dette interview var præget af en konstruktiv dialog, og generelt 
positiv modtagelse af projektgruppens overvejelser. Hovedpointerne der fra dette inter-
view kan fremhæves, og som står til grund for 2. iteration af designet, lyder på at forsiden 
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bør blive mere menneskelig, og at fællesskabet som menes at stå til grund for Thirdroom 
bør fremhæves.  
 

“Hvad med det her med menneskene? [...] En grund til at vi jo har menneskerne 
på [aktuel forside], og disse live projects, det er jo fordi vi gerne vil fremme kol-
laboration. [...]. Det var det vi ville have skulle fremmes på siden. Så netop det vi 
tænkte var at man så der var en anden projektgruppe der arbejdede med noget 
lignende, det kan være vi skulle tage en kop kaffe.” (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 1) 

 

 
Figur 12 - Udsnit af Prototype 2 (Jensen et al, 2020) 

 
Først og fremmest foreslår projektgruppen en modificering af projektgruppens idé om 
mere tydeligt at signalere, at denne Thirdroom er specifikt målrettet Roskilde Universitet. 
Det fremgår på denne måde, for at kunne fortælle potentielle samarbejdspartnere at dette 
er RUCs tredje rum for samarbejde. På sigt er det som nævnt at Thirdroom konceptet 
også bliver initieret på andre universiteter, som informant Katja Carlsen også understre-
ger under interview.  
 

“[...] Nu kommer der nok flere Thirdrooms, for der er flere universiteter som er 
interesseret i at få en Thirdroom. Så for at man også skal kunne se hvor man så 
er henne, Så ville det være smart at tage universitetets farve. Vi har sådan en 
fantastisk blågrøn. [...] og lægge det oppe i banneret.” (Katja Carlsen, bilag 4.1, 
s. 1) 

 
Det er dermed hensigten at tydeligt signalere hvilket universitets Thirdroom der er tilgået 
for eksterne partnere og signalere til brugerne, at der er tale om en platform, hvor de kan 
føle ejerskabet, som før manglede.  
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Figur 13 - Udsnit af Prototype 2 (Jensen et al, 2020) 

 
Staff picks vil i denne iteration stadig fremgå som det første element på forsiden af 
Thirdroom, da der er klar enighed om at Thirdrooms bedste indhold bør fremhæves. 
Blandt andet implementeringen af en shuffle funktion, blev særligt godt modtaget.  
 

“Det giver super god mening. Til at starte med var vi jo også meget mere ambiti-
øse, og ville gerne skifte ud meget oftere, og lave nyhedsbreve omkring det. Og så 
fandt vi jo ud af at vi er et lille teams, og at der var mange andre opgaver. Så blev 
det jo bare [udskiftet] de gange hvor det var indlysende, altså når i har afleveret, 
og været en workshop [...].” (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 1) 
 

Her er dermed opnået et stærkt beslutningsgrundlag for et af designets elementer, og dy-
bere indsigt i denne arbejdsopgave (udvælgelse af særligt gode projekter), som vil komme 
til gode i en senere iteration. Yderligere vil det fremgå i dette element, hvordan projekt-
gruppen tager højde for ledelsens behov om stærkere signalering af fællesskabet bag 
Thirdroom. Under hvert projekt vil forfattere, med profilbillede, fremgå tydeligt i stedet 
for tags. 
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“Det jeg har hørt fra folk er at de føler de kender hinanden lidt bedre, når det er 
de har set hinanden på billederne [...]. Så der kan måske skabes en lidt større 
følelse af samhørighed, på for eksempel en årgang, [...] også dem man måske ikke 
hænger ud med til dagligt. [...] Det har jeg i hvert fald lagt mærke til, og det var 
en af de positive effekter vi havde i starten da vi indførte Thirdroom. [...] Det er 
også nogle der fortalte mig de har taget fat i hinanden, på baggrund af at de har 
været inde og kigget på hinanden, på Thirdroom. Det har en lille smule effekt, 
men slet ikke den vi havde håbet.”  (Katja Carlsen, Bilag 4.1, s. 2) 

 
Som tilføjelse til dette vil det i dette mockup ikke længere hedde Staff Picks, men Camilla 
Recommends. Vigtigt er det her at notere at det stadig signaleres at Camilla er ansat, med 
et særligt identificerende ikon.  
 

“[...] Min drøm til at starte med var jo at skulle involveres meget mere, jer stude-
rende. Jeg har jo selvfølgelig nogle gode studentermedhjælper, [...]. Men kunne 
man tænke sig en slider et eller andet sted, hvor der var et billede af Camilla 
[medlem af projektgruppen, og ansat ved Thirdroom], og så stod der ‘Camilla 
anbefaler’, i stedet for staff picks?” (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 3) 

 
Dette er også for at nedbryde det som Carlsen kalder for, den “umenneskelige barriere”, 
der skabes ved samarbejde bag computerskærme. I relation til dette vil profilbillede mar-
keres ved en grøn ring, for at indikere om vedkommende er aktiv (eller med andre ord 
online) på Thirdroom.  

 
“[...] da vi jo ikke kan have jer live på Thirdroom hele tiden [...], har vi prøvet at 
skabe det der er tættest på og næstbedst, og det er først og fremmest et billede af 
jer. Og da idéen er at det også kan fungere som en personlig portfolio, [...] så 
tænkte vi at strukturere det med CV og ansigt. Det skulle også nedbryde disse 
umenneskelige grænser“ (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 3) 
 
“[...] Hvis man kan tænke sig til en måde der kan gøre det endnu bedre... Jeg har 
for eksempel tænkt på, at det kunne være lidt fedt hvis man kunne se at folk var 
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live. [...] Kender i det det når i skriver i Google Docs, så kommer der sådan en rød 
ring om de folk der er på?” (Katja Carlsen, bilag 4, s. 5)  

 
Den umiddelbare nyttighed af at omdøbe Staff Picks kan også afledes af den opnåede ind-
sigt i organisationens forretningsstrategi, hvor det tydeliggøres hvor vigtig den menne-
skelige ressource er for platformens virken. Det er som nævnt den personlige relation som 
organisationen har mulighed for at tilbyde, der menes at kunne fremme integrationen i 
de studerendes arbejdsgang, i form af personlig assistance.   
 
Næst tilføjes Most Bookmarked til Thirdrooms forside, på projektgruppens eget initiativ. 
Dette er med henblik på, at give indtrykket af mere indhold på hjemmesiden, en blot hvad 
der er udvalgt som særligt godt af ansatte. Hertil noteres det at projektgruppen i denne 
iteration justerer rækkefølgen af hjemmesidens elementer.  
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Figur 14 - Udsnit af prototype 2 (Jensen et al, 2020) 

 
Denne modificering er yderligere på projektgruppens eget initiativ, og ikke afledt af Carl-
sens feedback. Elementet bestående af infovideo, og nedenstående 3 billeder med tilhø-
rende tekst, er nu adskilt og fremgår forskellige steder på forsiden. Elementerne er hen-
holdsvist omdøbt af projektgruppen til Info-video og Info-billeder.  
 

 
Figur 15 - Udsnit af Thirdrooms aktuelle forside (tilgået: 21/5/2020) 

 
Projektgruppen vil hertil notere en ny indsigt opnået i relation til elementet Info-video, 
med henblik på den tilhørende tekst. Som et påbud fra RUCs administration, er det vigtigt 
at bogstaveligt signalere relationen til Roskilde Universitet. Dette understreges, da det 
både fungerer som grundlaget for hvorfor teksten og videoens tilstedeværelse på forsiden 
fortsat er uændret, og da det skaber et stærkere beslutningsgrundlag for at modificere 
Thirdrooms øverste menulinje.  
 
Til afslutning vil prototypen med disse modificeringer, stadig have til formål at opfordre 
brugere af Thirdroom til at søge inspiration med dets værktøjer. Det kan nu argumenteres 
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for at forandringsvision er langt mere stærkt forankret hos ledelsen i Thirdroom som re-
sultat af denne iteration, og dermed er beslutningsgrundlaget for visse implementeringer 
også stærkere. Prototypen er dog ikke på noget tidspunkt blevet forankret hos målgrup-
pen, idet første iteration kun var et resultat af hvad projektgruppen har afledt. I dette 
stadie af projektet er brugernes behov stadig ikke fuldt afdækket, og derfor ikke repræ-
senteret i prototypen. Dermed indledes en 3. Iteration af forandringsvisionen, i som re-
sultat af en supplerende workshop med studerende.  

Resultater fra 2. workshop 

I dette afsnit vil vi redegøre for vores workshop 2, og hvad de følgende resultater var. 
Formålet denne gang var at få feedback på vores 2. udkast af prototypen, som vi havde 
udformet ud fra vores interview med Katja. Derfor planlagde vi at udføre workshoppen 
således, at prototypen ville være i centrum for snakken og spørgsmålene.  
 
En udfordring som blev endnu mere synlig denne gang var, at de studerende ikke bruger 
platformen fordi at den primært anvendes til at aflevere semesterprojekter, og dermed 
ikke ser formålet med platformen. De oplevede alle tre Thirdroom som et bump på vejen, 
og derfor hæmmer deres skriveproces. En af deltagerne udtrykte at:  
 

“Det er ikke fedt at fremvise sit projekt, hvis man ikke er motiveret til at fremvise 
det, og rent faktisk ikke har dokumenteret processen” (bilag 5, s. 2) 
 

Thirdroom føles derfor som en belastning for informanternes kreative proces, i stedet for 
at understøtte den. De blev spurgt om det ville ændre noget hvis Thirdroom blev mere 
officiel sammenlignet med eksamen.ruc.dk. Her svarede en af deltagerne:  
 

“[...] det ville være mærkeligt, da Thirdroom er mere fremvisning og design af 
ens projekt, og derfor ikke føles som “det endelige for” projektet sammenlignet 
med eksamen.ruc.dk” (bilag 5, s. 1)  
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For informanterne at se, så ville det være bedre, hvis Thirdroom ikke var obligatorisk, da 
det ville betyde, at Thirdroom ville blive anvendt af studerende som ser et formål med 
platformen.  

Derefter viste vi vores prototype til deltagerne. Efter sidste workshop blev vi opmærk-
somme på, at udseendet af projekterne skulle ændres. Vi håbede derfor at dette ville være 
mere tydeligt i vores prototype. Desværre mente de, at der stadig er behov for mere blik-
fang, og at projekt forsiderne skal være mere tiltalende. En af deltagerne udpegede desu-
den også at titlerne skal være mere beskrivende, da forside billederne ikke alene kan for-
klare hvad projekterne handler om. Han siger således:  

“ Titlerne er ikke særligt beskrivende, hvis man bruger tagsene i stedet til at skrive 
“STS II - marts bla bla” i tagsene, kan man i titlen skrive noget mere iøjnefaldende 
og inspirerende” (bilag 5, s. 5) 

 
Informanterne foreslår derfor, at de studerende anvender tagsene til at konkretisere i te-
maer, hvad projektet handler om, og bruger titlen i stedet til at fange læserens opmærk-
somhed. En anden deltager tilføjer: 

 
“Det er også for at gøre det hurtigere for brugeren at gennemskue hvad projektet 
handler om, og om det er relevant at undersøge nærmere” (bilag 5, s. 5) 

 
Projektgruppen havde i prototypen forsøgt at fremhæve medmenneskeligheden, ved at 
tilføje flere af studerendes navne på forsiden. Dette mente de tre deltagere dog ikke er 
relevant, en af deltagerne sagde endda:  
 

“Når man bare leder efter inspiration, så er man ligeglad med hvem der har skre-
vet projektet” (bilag 5, s. 6) 

 
Informanterne er derfor ikke interesseret i dette, men synes derimod godt om at “staff 
picks” er blevet rykket længere op på forsiden. De syntes heller ikke om det tweak, som 
fremhæver aktive brugere med en grøn ring rundt om profilbilledet.  
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“Recent active users ikke relevant, synes de. De havde ikke gættet, at de grønne 
ringe indikerer at brugeren er aktiv“ (bilag 5, s. 7) 

 
Informationerne syntes desuden ikke, at det er en god ide med aktive brugere, da det ikke 
er noget RUC generelt gør noget ud af. Det ville ydermere kunne give en følelse af forplig-
telse til at skulle være aktivt tilstede, hvis andre studerende skulle skrive.  
 
Andre generelle ting der blev diskuteret var “live projects”. Informanterne var glade for 
at den blev udelukket for prototypen, da den i deres øjne:   
 

“[...] var virkelig irriterende og ikke spor interessant. “Der står en helt masse 
dumt” udtaler en af deltagerne” (bilag 5, s. 7)   
 

De lagde desuden heller ikke mærke til at der stod “Roskilde Universitet” øverst i header 
bjælken. Da de blev spurgt ind til den, mente de at platformen føltes mere integreret på 
RUC, og i deres eksisterende IT-systemer.  
 
Til sidst spurgte vi deltagerne om vores prototype ville kunne forbedre Thirdroom, i deres 
øjne, hvilket de overordnet svarede, at det syntes de. De mente at prototypen synliggjorde 
potentialet for at anvende Thirdroom til at søge inspiration.  
 

“Den ene udtaler at det er bedre, at designet viser projekterne frem mere end det 
nuværende design. En anden deltager synes at vi skal bruge designet til at skrive 
‘søg inspiration’ ” (bilag 5, s. 7) 

 

De syntes om, at projekterne blev vist mere frem end hvad de på nuværende tidspunkt 
gør, da det er med til at fremme formålet med platformen. Dog udpeger en af deltagerne, 
at der intet står om at søge inspiration, derfor havde de ikke tænkt over at man kan bruge 
thirdroom til at søge inspiration. Det ville derfor fremme formålet, hvis brugeren kan læse 
hvad brugeren konkret kan bruge platformen til. Han foreslår at skrive “søg inspiration” 
ligesom at der står “staff picks” eller “most bookmarked”.  
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Men udover det, så syntes de at layoutet havde mere fokus på brugeren end det nuvæ-
rende design:  
 

“Det virker som om at der er mere tanke på brugeren, der er blevet mere klart at 
Thirdroom kan bruges til mere end bare at aflevere sit projekt. Det virker mere 
brugervenligt“ (bilag 5, s. 8) 
 

Netop dette betyder at vi er nået ind på rette spor med vores tweaks, selvom at vores pro-
totype stadig skal redigeres før vi har en endelig prototype. Dog mener de stadig, at det 
ikke ville ændre på det fakta at Thirdroom stadig er obligatorisk, for nogle studerende, og 
bare et sted hvor de studerende skal aflevere deres projekt. Dermed indledes rationalet 
for næste design, ud fra denne sidste undersøgelsesresultater.  
 

Designrationale: Forandringsvision 3 

 
Figur 16 - Udsnit af prototype 3 (Jensen et al, 2020) 

 
Projektgruppen havde i iteration 3 søgt at gøre forsiden mere menneskelig, på baggrund 
af Katja Carlsens forespørgsler. Om dette kommer til udtryk, og har den ønskede effekt af 
fællesskabsfølelse, blev under workshoppen sat på prøve. Først og fremmest blev infor-
manterne gjort opmærksomme på at Staff Picks, nu var omdøbt “Camilla recommends”. 
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Dette var en ændring, som informanterne ikke fandt umiddelbart nyttig. Feedbacken lød 
blandt andet på, at det giver et bedre indtryk, når det mere konkret indikeres, at vedkom-
mende er ansat ved Thirdroom: 
 

 “Jeg føler bare at hvis man ikke rigtigt ved hvem Camilla er, så ved man heller 
ikke hun arbejder for Thirdroom. Så måske bare skrive Thirdroom recommends. 
[...] Du kan lige så godt skrive Thirdroom, siden det har en mere gældende auto-
ritet, og folk ved jo heller ikke rigtigt hvem du [Camilla] er [...]” (bilag 5, s. 9) 
 
“Det personlige er jo ikke det man leder efter” (bilag 5, s. 9) 
 
“Personlighed [...] er fint når man rent faktisk klikker ind på projektet, og man 
så kan se hvem der har lavet det. Men umiddelbart så tror jeg bare man skal 
holde det konkret som i; ‘Det her er hvad projekterne handler om’, når der søges 
inspiration” (bilag 5, s.9) 
 

Projektgruppen tog hermed beslutningen om at rette titlen på dette element, så det tager 
hensyn til denne feedback. For stadig at imødekomme Carlsens indsigter, og dermed et 
mere bæredygtigt beslutningsgrundlag, vælges titlen “Camilla from Staff recommends”, 
i fællesskab med informanterne. I forlængelse af dette, vurderede projektgruppen at iko-
net der indikerede Staff status i iteration 2, til at være gjort irrelevant. Næst blev infor-
manterne opfordret til at notere ændringen fra tags til profilbilleder og forfatternavn. 
Denne funktion blev vurderet til at være meningsløs for informanterne, de er ikke inte-
resserede i at vide dette før de aktivt vælger at læse mere om projektet. I forlængelse af 
dette, er muligheden for at se om en bruger er online, eller ej, også vurderet unyttig af 
informanterne. Rationalet for dette er, at med deres brug af Thirdroom er der ofte kun 
tale om et kort visit. Informanterne ser muligheden for at bliver kontaktet uopfordret på 
baggrund af dette, til at være meget negativt.  

 
“Ville det ikke være sådan lidt trashy for dem der nu er online, og så kommer der 
måske 3 mennesker og skriver til personen. Hvad nu hvis personen bare gerne 
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lige hurtigt ville checke Thirdroom, men nu er der 3 mennesker der regner med 
at personen svarer tilbage” (bilag 5, s.9) 
 
“Jeg føler ikke online activity er nødvendig for Thirdroom. [...] Når man tænker 
på det så er et studie sådan lidt business, og du svarer når du arbejder.” (bilag 5, 
s.9) 

 
Projektgruppen konkluderer, at der ikke ligger behov til grund for funktionen at kunne se 
forfatter, og det vil dermed ikke indgå i den 3. Iteration af designet. Projektgruppen væl-
ger derimod at vende tilbage til, hvad der fremgår på Thirdrooms aktuelle forside, og gen-
indfører tags på forsiden på informanternes anbefaling. Projektgruppen gjorde her infor-
manterne opmærksomme på, at de ved sidste workshop var kritiske overfor tags. Dialo-
gen leder til en løsning, der lyder på at brugere, ikke frit kan tilskrive deres projekt et tag. 
I stedet bør det være muligt kun at tilskrive projektet et tag, udvalgt af Thirdroom.  
 

“Umiddelbart tror jeg forfatter er lidt irrelevant for dem som søger inspiration, 
jeg tror det vil være bedre at have tagsne fra projekterne med. [...] Tags beskriver 
jo hvad projektet handler om, så hvis man søger inspiration, så får man et umid-
delbart overordnet [indtryk]” (bilag 5, s. 10) 
 
“Jeg synes det er et problem med alle de navne, altså jeg ved ikke hvad jeg kan 
bruge det til” (bilag 5, s.10) 

 
Hvad angår mulighed for kommunikation til brugerne imellem, vurderer informanterne, 
at deres behov er tilstrækkeligt dækket, ved muligheden for formelle kontaktinformatio-
ner via profilfunktionen.  
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Figur 17 - Udsnit af Prototype 3 (Jensen et al, 2020) 

 

Generelt om funktionen Staff Picks, er informanterne ved denne workshop kritiske. Selve 
formålet med dette element, findes der ifølge informanterne et behov for. Problemet lig-
ger hos ansatte ved Thirdroom, og hvordan projekter udvælges.  
 

“Det jeg tror man skal fokusere på, er faktisk at gøre titlerne mere beskrivende, 
så man bare kan se hvad nogle af de her projekter handler om” (bilag 5, s. 10) 
 
“[...] Når det er man går ind på YouTube, hvad er det så der tager ens opmærk-
somhed? Det har meget at gøre med farverne på billederne, og de forskellige tit-
lers tumbnails. [...] Der er rigtig meget af det der clickbait, og der får jo en til at 
gå ind på det. Det er der ikke så meget af her [iteration 2 af Thirdrooms forside].” 
(bilag 5, s. 10) 
 
“Der er intet af det [billederne] der appellerer til mig. Et af dem er et udstrakt 
billede af jorden, jeg får jo ikke lyst til at klikke på det!” (bilag 5, s.10) 

 
Denne 3. Forandringsvision, vil derfor indebære en kvalifikationsudvikling hos den an-
satte, som udvælger projekter til dette element. For at kunne give et indtryk af umiddelbar 
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nyttighed, vurderer informanterne at der bør tages langt mere højde for hvor meget blik-
fang projekterne har. Da projektgruppen er udgjort med en ansat ved Thirdroom, må det 
understreges at dette ikke er en nem arbejdsopgave at udføre, grundet platformens ud-
fordringer med engagement. Funktionen der shuffler titlerne i dette element, vurderes 
derfor stadig til at være kritisk, for at give indtrykket af mere indhold.  
 

 
Figur 18 - Udsnit af Prototype 3 (Jensen et al, 2020) 

 
Info elementet forekommer i denne iteration som det 3. element på forsiden. Feedback 
fra informanterne lød på, at det fungerer godt at separere dette og infovideo. På den ak-
tuelle forside, fremgår det ikke tydeligt for informanterne at der overhovedet er mere ind-
hold at finde (omfatter ved udarbejdelse af denne rapport staff picks, recent publications 
og recently active users). Dog, på baggrund af de konventioner for webbaserede IT-syste-
mer som informanterne er vant til, virkede det kontraintuitivt for dem at billederne her 
ikke fungerede som hyperlinks til den beskrevne funktion. Projektgruppen foreslår der-
med at implementere hyperlinks i elementet, fremlagt i figur 18.  
 

 
Figur 19 - Udsnit af Prototype 3 (Jensen et al, 2020) 
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Som det fremgår i iteration 2, er infovideo blevet flyttet ned til at være det sidste element 
vist på forsiden, med den tilhørende tekst: “Welcome to the collaborative community at 
Roskilde University”. Det forekom bizart for nogle af informanterne at denne velkomst-
video først er synlig som det sidste element. Her startede en dialog, om dette element 
overhovedet bød på nogen værdi til forsiden. Enighed blev opnået, om at en tekst der 
konkret indikerer et “kollaborativt fællesskab på Roskilde Universitet” er en nødvendig-
hed, da det påbydes af samarbejdspartneren RUC. Der opstår dog en diskussion omkring 
den tilhørende video, som umiddelbart synes værende meget abstrakt, og ikke en nøjagtig 
refleksion af hvad Thirdroom tilbyder. En informant udtrykker dog følgende: 
 

“Jeg synes faktisk det er godt at have, fordi uanset hvad, når man har brugt 
Thirdroom mere end en gang, så lærer du at ignorere det. Men det er godt at have 
første gang man går ind på siden” (bilag 5, s. 10) 

 
Elementet beholder dermed videoen, dog nu med en revideret tilhørende tekst: “This is 
the collaborative community at Roskilde University”, efter at brugeren først har fået et 
indblik i noget af det særligt gode indhold på Thirdroom. Til dette bliver det vurderet af 
informanterne, at de to hyperlinks Get an Invite og How it Works er overflødige, og i 
værste fald forvirrende. Linket til at få en invitation er stadig tilgængeligt, da det vil fore-
komme frem for brugerens navn, på headeren såfremt brugeren ikke er logget ind.  
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Figur 20 - Udsnit af Prototype 3 (Jensen et al, 2020) 

 
Som en afrunding af selve designet, har projektgruppen opnået følgende indsigt i effekten 
af elementernes rækkefølge på forsiden. Som nævnt var informanterne tidligere slet ikke 
klar over, at der var mere indhold af finde efter infoelementerne. Den nye rækkefølge har 
den ønskede hensigt, at bedre fremhæve det brugerskabte indhold (Staff Picks) på hjem-
mesiden. Ydermere synes Most Bookmarked at være en meget naturlig tilføjelse til forsi-
den, såfremt formålet er at markere det særligt gode indhold på Thirdroom. Sidst blev 
beslutningen om at mere klart signalere RUC tilstedeværelse på Thirdroom meget positivt 
modtaget af informanterne. 
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Figur 21 - Udsnit af Prototype 3 (Jensen et al, 2020) 

 
“Det føles mere integreret i vores universitet.” (bilag 5, s. 10) 

 
Projektgruppen har med vores 3 iterationer søgt at opnå forankring hos både brugere på-
virket af den konkrete IT-løsning (heriblandt studerende, og ansatte), og hos organisati-
onen Thirdroom, gennem en beslutningskompetent ansat. Med den indsamlede empiri 
har det været formålet at opnå så bæredygtigt et design som muligt, indenfor projektets 
tidsramme. Da det ikke er muligt for projektgruppen at foretage flere undersøgelser, vil 
denne 3. Iteration være det endelige forslag til forandring.  
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Figur 22 - Prototype 3 (Jensen et al, 2020)  



 

 66 

Modellering af inspirationssøgningsprocessen  

På baggrund af den samlede vision for forandring (Bødker et al, 2008), og den endelige 
prototype, er det desuden relevant at kigge på, hvilke tiltag der skal foretages inden for de 
systematisk-tekniske rammer. Forandringsvision er efter designrationalet på et statisk 
niveau, og derfor vil følgende afsnit søge at drage forandringsvisionen mod et dynamisk 
niveau; herunder, hvordan brugeren interagerer med systemer før og efter de ændringer 
som blev præsenteret i foregående afsnit. Projektgruppen har valgt at benytte use-case 
diagrammet til at modellere relationerne mellem brugeren af Thirdroom, samt de funkti-
oner platformen tilbyder i forbindelse med inspirationssøgning. Endvidere bidrager use-
case diagrammerne til at skabe overblik over den proces, som foregik mellem de forskel-
lige iterationer, samt hvilket initiativ der skal til, før implementering på IT-systemet kan 
finde sted. 

Det skal ydermere nævnes, at Thirdroom kan bruges til flere formål. Denne use case tager 
dog afsæt i brugen af Thirdroom til at søge inspiration til semesterprojekter. Derfor for-
udsætter use casen, at brugeren søger inspiration til sit projekt. 

 

Use case sektion 1 - Hvordan søger brugerne inspiration i Thirdroom på nu-
værende tidspunkt? 

I følgende use case er der blevet taget udgangspunkt i Thirdrooms nuværende situation, 
set i øjenhøjde med brugerne fra vores første workshop, og herunder tænke-højt forsøg 
(Bødker et al, 2008). I nedenstående use case sektion beskrives standard-proceduren 
med udgangspunkt i tænke-højt forsøget (bilag 3), samt Thirdrooms nuværende design. 
Use casen beskriver 3 forskellige processor; standard-, succes- og alternativ proces. Suc-
ces og alternativ proces udspringer af standard-processen, som enten ender i en succes-
fuld eller alternativ udførelse af use-casen. Den alternative proces er baseret på resulta-
terne fra tænke-højt forsøget, og ligeledes de handlinger deltagerne udførte. 
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Use case sektion Beskrivelse 

Use case Thirdroom som inspirationskilde 

Beskrivelse Den studerendes mål er at finde inspiration til sit næste pro-
jekt (emne, teori, metode, etc.), vha. Thirdrooms projekt-da-
tabase 

Område Thirdrooms platform/bibliotek 

Primary actor Den studerende (bruger) 

Success guarantee - De studerende føler sig inspireret og godt klædt på til 
projektstart 

- De studerende kan navigere ubesværet rundt på plat-
formen  

- De studerende ser en mening med at bruge platfor-
men - og er motiverede til at bruge den 

- De studerende har mulighed for, at bygge videre på 
eksisterende problemstillinger 

Precondition Før use casen eksekveres befinder brugeren sig på 
Thirdrooms forside, hvor brugeren beslutter sig for hvad ved-
kommende ønsker at søge inspiration til. Men før at use ca-
sen kan eksekveres, skal en betingelse være opfyldt.  
Indholdet på Thirdroom skal være fyldestgørende. Med det 
menes der, at Thirdrooms database skal indeholde brugere 
som opretter projekter, samt tidligere projekter  

Postcondition Efter en succesfuld udførelse af use casen, hvor brugeren er 
blevet inspireret af andres projekter, til sit eget, har systemet 
samme tilstand som før  

Error situation  Brugeren er ikke blevet inspireret, og finder ikke Thirdroom 
meningsgivende 

System state in the event 
of an error  

Ved en fejlslået use case, er der ikke materiale på Thirdroom 
om det tiltænkte brugeren søgte efter. Systemet kan desuden 
også have været for svært for brugeren at navigere rundt i 

Standard process Brugeren går ind på Thirdrooms hjemmeside, hvor brugeren 
lander på startsiden. Her kan brugeren vælge at undersøge 
“staff picks” og “recent publications” på startsiden, samt at 
bruge søgefunktionen i navigationsbaren ved at bruge emne-
ord og/eller hashtags. Brugeren kan her finde inspiration til 
sit projekt ved at navigere rundt på platformen, hvor proces-
sen kan gentages indtil brugeren finder det vedkommende 
ledte efter. Brugeren kan dog også risikere ikke at finde hvad 
vedkommende ledte efter, og derfor være nødt til at benytte 
øvrige IT-systemer. 
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Success process Brugeren går ind på Thirdrooms hjemmeside, hvor brugeren 
lander på startsiden. Her kan brugeren vælge at undersøge 
“staff picks” og “recent publications” på startsiden, samt at 
bruge søgefunktionen i navigationsbaren ved at bruge emne-
ord og/eller hashtags. Via de kriterier brugeren har sat, væl-
ger brugeren at gå ind på et projekt, hvor brugeren får et kort 
overblik over projektet, hvor brugeren derefter kan vælge en-
ten at “process timeline” eller at hente projektrapporten ned.  
Processen kan gentages lige så mange gange som brugeren 
ønsker, indtil brugeren har opnået sit mål. 

Alternative process Brugeren går ind på Thirdrooms hjemmeside, og derefter ind 
på “live projects”. Her bliver brugeren forvirret over de 
mange lukkede og ufærdige projekter, og søger derfor efter 
flotte forsidebilleder i stedet. Brugeren anvender søgefunkti-
onen til at søge efter projekter med hashtagget “STS”. Bruge-
ren finder et interessant projekt, og henter den endelige pro-
jektrapport ned, i stedet for at kigge på tidslinjen, som ikke er 
til gavn for inspiration søgningen. Brugeren anvender andre 
IT-systemer til afgrænsning af sit projekt, og søgning. Bruge-
ren opnår derfor ikke at blive inspireret.  

Tabel 1 - Use case sektion 1 

 
Thirdrooms succes- og standardproces repræsenterer de to processer, hvori brugeren op-
når succes med sin inspirationssøgning. Standard-processen beskriver generelt,  hvordan 
brugeren navigerer rundt på hjemmesiden. Da den alternative proces er en afvigelse af 
standard-processen, resulterer den nødvendigvis ikke i en succesfuld inspirationssøg-
ning, som observeret i tænke-højt forsøget (bilag 3). Brugeren kan derfor adskille sig fra 
Thirdroom, og anvende andre IT-systemer, f.eks. Google Scholar, til at afgrænse sin in-
spirationssøgning og projekt.  
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Diagram 1 - Jensen et al, Use-Case Diagram, 2020 

 
Ovenstående use-case diagram visualiserer processen, hvor den studerende søger efter 
inspiration på Thirdroom. Diagrammet er udarbejdet på baggrund af use case sektion 1. 
Den blå entitet betegner starten af processen, som leder ud til de fem gule entiteter, der 
hver beskriver de muligheder brugeren har, i forsøget på at finde inspiration på 
Thirdroom. De grønne entiteter betegner succes-scenariet, hvor brugeren opnår succes 
og derved kan påbegynde eller fortsætte projektet, med den inspiration vedkommende 
har tilegnet sig. De røde entiteter er ‘errors’, eller ‘error situations’, hvilket vil sige det 
scenarie, som forekommer, hvis brugeren netop ikke opnår inspiration til projektet. 
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Dette use-case indeholder desuden et alternative scenario, som vi oplevede under tænke-
højt forsøget i workshop 1. Her valgte informanterne at klikke ind på ‘Live projects’, i hå-
bet om at blive inspireret til deres næste projekt. Efterfølgende prøvede informanterne 
sig frem via platformens søgefunktion, hvor de søgte inspiration til et problem, en teori, 
samt en metode. Der beskrives altså både standard-processen ved brug af Thirdroom til 
inspirationssøgning, samt den førnævnte alternative proces, som forekom under work-
shoppens tænke-højt forsøg. 
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Use case sektion 2 - Forventet effekt af design, ved en eventuel implemente-
ring 

Use case sektion Beskrivelse 

Use case Thirdroom som inspirationskilde 

Beskrivelse Den studerendes mål er at finde inspiration til sit næste pro-
jekt (emne, teori, metode, etc.), vha. Thirdrooms projekt-da-
tabase 

Område Thirdrooms platform/bibliotek (ny version, er lavet som pro-
totype) 

Primary actor Den studerende (bruger) 

Success guarantee - Projekterne på forsiden ser interessante ud og staff 
picks er nøje udvalgt 

- De studerende ser en mening med at bruge platfor-
men - og er motiverede til at bruge den 

- De studerende føler sig inspireret efter deres søgning 
på Thirdroom 

- De studerende kan navigere ubesværet rundt på plat-
formen  

Precondition Thirdrooms database skal indeholde projekter.  

Postcondition Systemet registrerer flere bogmærker, eller viderestiller bru-
geren til det valgte projekts rapport. 
Systemet forbliver det samme og brugeren finder det ved-
kommende søgte efter 

Error situation   Brugeren er ikke blevet inspireret og finder ikke Thirdroom 
meningsgivende 

System state in the event 
of an error  

Der er ikke materiale på Thirdroom om det tiltænkte man sø-
ger efter. 
Thirdroom er for svært at navigere rundt i 

Main success scenario Brugeren klikker ind på Thirdrooms startside, hvor en række 
muligheder præsenteres for brugeren: Staff recommendati-
ons, most bookmarked eller latest publications. Brugeren un-
dersøger de viste projekter på forsiden, som er særligt ud-
valgt til at inspirere, ved at bruge pilene, brugeren kan under 
hvert projekt se udvalgte hashtags, der passer til projektet. 
Derudover kan brugeren også vælge at klikke på “portfolios”, 
“library” og søgefunktionen.   
 
Ved et interessant projekt kan brugeren enten klikke på selve 
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projektet, eller på de enkelte hashtags. Inde i projektet vises 
en kort beskrivelse af projektet, hashtags samt relaterede 
projekter. Brugeren kan også vælge at kigge på projekt tids-
linjen for at undersøge nærmere f.eks. hvilke metoder, teo-
rier, problemstillinger etc. der er anvendt i projektet. Bruge-
ren kan også vælge at hente projektrapporten ned, hvis pro-
jektet er relevant.  
Processen kan gentages indtil brugeren er inspireret til sit 
eget projekt.   

Tabel 2 - Use case sektion 2 

 
Den 2. use case sektion er beskrevet ud fra projektets anden workshop. Denne sektion er 
skrevet på baggrund af den evaluerende workshop som tager afsæt i use case sektion 1. Se 
diagrammet nedenunder for visualisering af use casen.  
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Diagram 2 - Jensen et al, Use-Case Diagram, 2020 

 

Ovenstående diagram er udformet med afsæt i vores tredje prototype som er lavet efter 
en evalueringsworkshop med brugerne. 
 

Sammenlignet med det første use-case diagram, er modellen blevet udvidet med funktio-
nerne “most bookmarked” og “hashtags”, som entiteter. Yderligere er “live projects” ble-
vet fjernet helt, idet funktionen ikke gav mening i en inspirationssøgningsproces, på bag-
grund af designrationale 2. Entiteten hashtags fungerer således, at brugeren kan klikke 
på de anvendte hashtags, når vedkommende har trykket ind på et projekt på Thirdroom, 
som henviser brugeren til de projekter der er tilknyttet til hashtagget. Brugeren kan nemt 
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og hurtigt finde lignende projekter. Af den grund er entiteten hashtags en måde at søge 
inspiration på i forlængelse med “staff picks”, “search field”, “library”, “recent publicati-
ons” og “most bookmarked”. Derfor har projektgruppen valgt at placere hashtags, som 
vist i use-case diagram 2, da den ikke nødvendigvis indgår i inspirationssøgninsproces-
sen, og fungerer som en ekstra funktion.  
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Styrker og svagheder ved endeligt design 

Omkostninger ved implementering 

“I skal holde jer for øre, at selvom det måske ikke koster alverden, så er det ikke sikkert 
jeg får det godkendt” (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 4) 

 
Under andet interview, som stod til grund for 2. iteration af forandringsvisionen, bidrog 
administrerende direktør Katja Carlsen med nye indsigter i organisations cost structure. 
Implementering af projektgruppens forslag ville kræve relativt få økonomiske ressourcer, 
hvis Thirdroom kunne analyseres som en traditionel virksomhed. Organisationen er dog 
non-profit og, ved udarbejdelsen af denne rapport, som en forlængelse af Roskilde Uni-
versitets IT-systemer. Af denne årsag fungerer Thirdrooms økonomiske rådighedsrum 
også, som en forlængelse af deres.  
 

“Det der har været lidt problematisk, at vi har en bureaukratisk vej der hedder 
sig at jeg skal foreslå min leder nogle nye tiltag, som jeg så måske kan få penge 
til, hvis de også synes det er en god idé. Og hvis jeg bliver ved med at argumentere 
for det, og behovet for det. [...]” (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 3) 

 
RUC finansierer også andre projekter, hvor de, ligesom Thirdroom, må argumentere for 
at få flere ressourcer. Som Carlsen forklarer det, fungerer dette som et hierarki alt efter, 
hvilke projekter der er vigtigst for universitetets udvikling: 
 

“Normalt når man [RUC] laver et budget til næste år, så kigger man på hvad 
koster det f.eks. At holde IT kørende, eller hvad koster det at holde biblioteket kø-
rende, og så får de godkendt et budget. Så ved biblioteket når de starter ud i ja-
nuar, at de har den her kasse penge” (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 4) 
 

Thirdroom har dog ikke samme status, når det omhandler budget, eftersom organisatio-
nen både ved opstart og på nuværende tidspunkt, anses som værende et eksperiment. 
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Thirdroom skal derfor igennem en proces om ansøgning, og godkendelse, for at modtage 
finansiering af nye projekter. 

 
“[...] der er ikke reelt set afsat nogle penge midler til at køre Thirdroom” (Katja 
Carlsen, bilag 4, s. 4) 

 
Yderligere vil det tage lang tid, da Carlsen altid må overveje, hvad hun vil søge finansie-
ring til. Denne proces af ansøgning, og muligt afslag, har en tidshorisont på omkring et 
halvt år. Senest har Carlsen søgt om finansiering til at hyre flere ansatte ved Thirdroom, 
og ønsker yderligere ressourcer til projektet omhandlende fornævnte SDG Challenge 
Board. 

Bæredygtighed 

Metodelitteraturen for MUST (Bødker et al, 2008), hvorpå primære dele af projektet er 
struktureret, foreskriver, at der skal være bæredygtighed mellem udvikling, udnyttelse og 
beskyttelse af virksomhedens ressourcer. Bæredygtighed betyder, i konteksten af en IT-
forundersøgelse, at organisationens mål hele tiden må være for øje, når en forandringsvi-
sion fremlægges. Den reviderede forside (den endelige prototype) har potentiale til at 
styrke førstehåndsindtrykket af platformen, som ifølge studerende aktuelt er overvejende 
svagt. Iterationen udarbejdet med disse kritiske brugere (Iteration 3), som Thirdroom 
mangler, har, ifølge brugerne, mulighed for at løse disse problemer. Yderligere opnås et 
stærkt beslutningsgrundlag for revideringerne, som resultat af iterationen udarbejdet 
med Katja Carlsen, og indsigter opnået herigennem. Projektgruppen har søgt at udnytte 
organisationens primære ressourcer (platformen og deres personale), ved at fremme syn-
ligheden på forsiden, fremfor at fremlægge et innovativt fokuseret forandringsprojekt. 
For at beskytte virksomhedens ressourcer, blev dette nemlig vurderet til ikke at være hen-
sigtsmæssigt. 
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Sammenhæng med forretningsstrategi 

Thirdrooms strategi for at tilegne sig flere brugere, er at fokusere på de nye studerende. 
Disse studerende bliver herved påbudt at uploade deres projekt til Thirdroom, og med 
dets unikke redskaber, opbygge en visuelt interessant portfolio. Det er denne portfolio, og 
i forlængelse af biblioteket af uploadede projekter, der skal opfordre til kontinuert brug 
af platformen. Dog bliver Thirdroom, som resultat af måden, hvorpå den obligatoriske 
brug formuleres, tolket som blot endnu en projektafleveringsplatform. Projektgruppen 
har dermed forsøgt at imødekomme denne betingelse af Thirdrooms strategi, ved at fo-
kusere på førstehåndsindtrykket af platformen. Hensigten er at nu forekommer mere 
klart for en ny bruger, at ibrugtagelse af Thirdroom kan mere end blot opfylde det påbudte 
mindstekrav.  
 
Som nævnt søger denne forandringsvision også at fremhæve organisationens primære 
ressourcer, platformen, dets indhold og deres menneskelige ressourcer. Nye funktioner 
har ikke været det tiltænkte formål med forundersøgelsen, da det fra begyndelsen har 
været klart for projektgruppen, at ressourcerne ikke ville være der til dette - ergo ikke en 
bæredygtig sammenhæng mellem strategi (dertil omgivelser) og vision. I stedet er hen-
sigten at fremhæve, hvad allerede er til at finde af umiddelbare nyttige funktioner.  
 
Sidst har projektgruppen under fordybelsesfasen (Bødker et al, 2008) foretaget en mar-
kedsundersøgelse, med udgangspunkt i websider som deler funktionen at gøre færdige 
universitetsrapporter tilgængelige til inspirationssøgning. Disse konkurrenter har langt 
større databaser tilgængelig, og visuelt dårlige indtryk er ikke et problem for disse. Pro-
jektgruppens strategi for den nye udnyttelse af IT-systemet, søger at fremhæve netop or-
ganisationens visuelle kvaliteter, som Thirdroom har til fordel over sine konkurrenter, 
samt mindske bagsiden af denne. 
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Styrker 

Med Thirdrooms begrænsede rådighedsrum, hvad angår finansiering, vurderer projekt-
gruppen følgende som klare styrker ved den endelige forandringsvision: 

➢ Hele designet er baseret på konkrete refleksioner udarbejdet under dialog med ak-
tive brugere af Thirdroom, og på baggrund af observeret arbejdsgang i forbindelse 
med førnævnte tænke-højt forsøg.   
 

➢ Designet er, efter projektgruppens vurdering, forankret både hos brugere påvirket 
af teknologien, men også hos ledelsen ved Thirdroom. Projektgruppen vurderer, at 
Katja Carlsens feedback, samt den indsigt der under dialog er blevet videregivet 
om Thirdrooms hensigter og organisatoriske virken, har været har haft stor ind-
virkning på den endelige forandringsvision.  
 

➢ Med Carlsens indsigt vurderer projektgruppen denne forandringsvision til at 
være relativt omkostningsfri. I forlængelse af dette, vurderes det at alle tweaks 
fremlagt i designet, ikke behøves implementeret samtidigt, for at få effekt. 
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Svagheder 

Måden, hvorpå Thirdrooms proces mod finansiering er organisering, byder på flere ud-
fordringer ved implementeringen af et design, som det fremlagt i denne forandringsvi-
sion. Projektgruppen vurderer, at følgende svagheder må tages i betragtning, før imple-
mentering initieres:  
 

➢ Forandringerne er diskrete og lavpraktiske, hvilket medfører lav omkostning, men 
også en risiko for svag effekt. Projektgruppen oplevede sågar under workshops, at 
forandringer i designet ikke blev bemærket. Det må dog her understreges, at dette 
også kan være resultatet af, at brugerne har lært at bevæge sig på en hjemmeside 
på en bestemt måde, når opgaver udføres.  
 

➢ Der er mange små tweaks til hjemmesiden, det vil dog tage lang tid at implemen-
tere dem alle, som informant og leder Katja Carlsen forklarer: “Hvis de så finder 
ud af at det vil de gerne give nogle penge til, så går der rigtigt rigtig lang tid de 
så finder ud af hvor mange [...], til jeg så får pengene til det. Og på det tidspunkt 
er der med garanti opstået et eller andet på Thirdroom, som kræver meget mere 
akut opmærksomhed. F.eks. GDPR. Det vil der så gå ind og sluge budgettet, og 
sluge opmærksomheden.” (Katja Carlsen, bilag 4.1, s. 3-4) 
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Opsummering af visionsudvikling 

Denne sidste fase foreskrevet af MUST-metodelitteraturen, vil afsluttes af en opsumme-
ring af, hvad projektgruppen lærte under processen omhandlede udvikling af foran-
dringsvision. Projektgrupperne opnåede indsigt i de behov der opstår i praksis, når påvir-
kede brugere (studerende på Roskilde Universitet IMT) tager i Thirdroom i brug, for at 
søge inspiration til projektskrivning. Projektgruppen vurderede at disse behov havde po-
tentiale til at blive mødt med modificeringer af hjemmesiden, frem for et innovativt for-
andringsprojekt. Dette var blandt andet med henblik på, at imødekomme organisationens 
begrænsede økonomiske ressourcer.  
 
Visionsudviklingens primære mål var yderligere at opnå en stærk forankring hos ledelse 
og de påvirkede brugere. Projektgruppens strategi blev dermed at planlægge flere iterati-
oner af designet, og dermed lade det endelige design være en sammenfatning af både le-
delsens og brugernes feedback. Dette blev afviklet gennem en kombination af workshop 
og interview, hvor projektgruppen i forlængelse opnåede forståelse for, hvordan foran-
dringen ville påvirke ansattes arbejdsområder, samt forståelse for den bureaukratiske 
proces som ledelsen på prioritere nye projekter ud fra.   
 
Især denne mere omfattende viden om Thirdrooms økonomiske omgivelser, har været 
vigtige for at forstå implikationerne ved at fremlægge så simpel en forandringsvision. Den 
lange tidshorisont for uddelegering af projekter betyder nemlig, at det måske vil være 
mere hensigtsmæssigt for ledelsen af prioritere mere omfattende projekter.   
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Diskussion 
Følgende afsnit har til hensigt at diskutere, hvilke faktorer der har (haft) en indvirkning 
på den negative kultur omhandlende Thirdroom, som opleves blandt de studerende. Li-
geledes søger diskussionen at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan denne negative kultur 
kan omvendes.  
 
På den ene side fremgik der, gennem projektgruppens workshops samt interviews med 
hhv. brugere af platformen og en beslutningskompetent ansat i Thirdroom, et tydeligt 
indtryk af, at platformen er tiltænkt til ét formål, men brugt til et andet. Thirdroom er 
skabt til at være en personlig portfolio, samt at skabe kollaboration og samarbejde de stu-
derende imellem. På nuværende tidspunkt bliver platformen dog i stedet brugt, som et 
sted hvor de studerende skal aflevere projekteksamener, fordi dette er blevet gjort obliga-
torisk. Men kan netop denne ‘forkerte’ brug af platformen have en indvirkning på den 
negative kultur, som tydeligt fremgår blandt de studerende, der benytter platformen - 
frem for tekniske mangler? 
 
Da Thirdroom blev skabt var formålet at kreere en platform, som skulle fremme digitalt 
samarbejde mellem studerende på Roskilde Universitet, på tværs af både semestre og fa-
kulteter, eksterne samarbejdspartnere, og på sigt andre universiteter. Thirdroom er tænkt 
til til at være i øjenhøjde med de studerende:  
 

“Det er aldrig nogensinde tænkt til at være top-down, lidt ligesom de andre plat-
forme; Moodle og Intra […] hvor det kollaborative [...] er tænkt til, at vi er men-
nesker, at vi er i øjenhøjde, og at vi samarbejder på tværs og det gør vi ligevær-
digt. Platformen er tiltænkt til at fremme jer (læs; de studerende)“  (Katja Carl-
sen, bilag 4.1, s. 2) 

 

Men opleves Thirdroom egentlig som værende i øjenhøjde med de studerende? Og er der 
reelt et behov hos de studerende, om at kunne kollaborere på tværs? Thirdroom prøver, 
fra de studerende starter på universitetet, at kommunikere ud, hvad Thirdroom kan bru-
ges til og hvor smart platformens egenskaber er, gennem workshops og nyhedsbreve (på 
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mail). Ydermere bliver de studerende, ved semesterstart, tildelt en Thirdroom-mentor, 
som har til formål at hjælpe projektgruppen med at forbedre og optimere brugen af 
Thirdroom. Her opstår dog en udfordring, eftersom det er frivilligt for de studerende, 
hvorvidt de vil benytte sig af tilbuddet eller ej. Dette resulterer ofte i, at mange af de stu-
derende ikke opnår den viden om, hvad Thirdroom egentlig kan bruges til, fordi de enten 
ikke er interesserede, motiverede eller simpelthen ikke er opmærksomme på det. Det kan 
i den forbindelse diskuteres, hvorvidt frivillige workshops og nyhedsmails egentlige har 
den virkning, som Thirdroom forsøger at opnå.  
 
Gennem udarbejdelsen af projektet, er projektgruppen blevet mødt med en vis uforståen-
hed over, hvad Thirdrooms egentlige formål og mening er - fra de involverede brugere. I 
workshop 1, gav de studerende eksempelvis udtryk for følgende:  

 

“Deltagerne er enige om, at det ikke rigtig giver mening at bruge Thirdroom - så 
hvis man skulle begynde at bruge det ordentligt og virkelig se en mening med det, 
så ville man skulle finde et behov/problem, som de studerende rent faktisk har 
eller gerne vil have opfyldt” (bilag 3, s. 5) 

 

I workshop 1 og 2 adspurgtes informanterne ligeledes, hvor meget de har brugt 
Thirdroom i pågældende semester. Her var svaret tydeligt - at Thirdroom kun blev brugt, 
når det var obligatorisk: 

 
“2 af deltagerne bliver enige om, at på dette semester har de ikke rigtigt brugt 
Thirdroom, ud over det obligatoriske” (bilag 5, s. 1). 

 

Derved kan der argumenteres for, at den nuværende, obligatoriske brug af Thirdroom har 
en negativ indvirkning på de studerende. Den obligatoriske brug af Thirdroom, er der en 
generel utilfredshed overfor, blandt de studerende. Gennem de to workshops var det ty-
deligt, at deltagerne ikke kunne se forbi det faktum, at Thirdroom er obligatorisk, og bru-
gen af Thirdroom udspringer dermed ikke af en oprigtig interesse og motivation fra de 
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studerende, men derimod fordi det er obligatorisk. Der kan argumenteres for, at de stu-
derende mister interessen og motivationen for at udforske og afprøve Thirdrooms mange 
egenskaber, netop fordi fokus er, at projektafleveringen er obligatorisk og skal overstås.  
 

“En deltager siger, at hvis ikke Thirdroom var obligatorisk, ville de fleste nok 
ikke bruge det overhoved” (bilag 3, s. 1). 

 
Der er et tydeligt mismatch mellem Thirdrooms oprindelige formål og hvad de stude-
rende egentlig anvender platformen til. Er dette mismatch skabt i den kontekst som 
Thirdroom anvendes under? I workshop 1 udtaler en af deltagerne således:  
 

“[...] de fleste har en negativ tone ift. Thirdroom, og derfor gider deltagerne ikke 
at bruge særlig meget tid på det” (bilag 3, s. 1) 

 

Netop denne negative konsensus omkring Thirdroom påvirker de studerendes lyst til at 
anvende platformen, hvilket ligeledes understøtter, hvorfor deltagerne kun anvender 
platformen 1-2 gange pr. semester. Som redegjort for i teoriafsnittet, opnår artefakter sin 
værdi gennem sociale konstruktioner. Det kan derudfra diskuteres, hvorvidt Thirdroom 
opnår sin værdi gennem de studerendes negative holdning til platformen - samt hvorvidt 
denne holdning ydermere påvirkes af, at brugen af platformen er obligatorisk, eller tvun-
gen, for de studerende.  
 
På den anden side, er det ligeledes værd at vurdere, hvorvidt formålet med Thirdroom 
egentlig opfylder et behov hos de studerende, eller om behovet er et helt andet. 
Thirdrooms formål har fra starten været, at skabe kollaboration mellem de studerende på 
Roskilde Universitet, eksterne samarbejdspartnere og senere hen, andre universiteter. 
Men er dette egentlig et behov hos de studerende? Informanterne gav, i workshop 1 ud-
tryk for følgende: 
 

“Tanken bag Thirdroom er fin, men det virker ikke 'færdigt', fordi projekterne 
ikke bliver gennemarbejdet og det derfor ikke fremmer inspirationen” (bilag 3, 
s. 4). 
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Informanterne giver altså tydeligt udtryk for, at idéen om at søge inspiration i andres tid-
ligere projekter ville være givende og meningsbærende for semesterprojekter. Dog kræver 
dette, at de studerende bliver ordentligt introduceret for Thirdroom og det egentlige for-
mål med brugen af platformen. Netop behovet for at søge inspiration hos andre stude-
rende, læner sig op ad Thirdrooms egentlige udgangspunkt - kollaboration. Men hvis 
Thirdrooms formål og brugernes behov stemmer forholdsvis overens, hvorfor er der så 
alligevel opstået en negativ holdning til brugen af Thirdroom - udover den tvungne brug?  
 
Som tidligere nævnt, har Thirdroom som udgangspunkt en lang række value propositions 
- altså værdier og egenskaber som platformen kan/skal give brugerne. Dog kan der argu-
menteres for, at netop fordi Thirdroom har mange egenskaber og muligheder at tilbyde 
de studerende, har forvirring omkring formålet i stedet været oplevelsen hos de stude-
rende, når de har skullet gøre brug af platformen. Dette ses i bilag 2, i resultaterne fra den 
online spørgeskemaundersøgelse. Her bliver deltagerne både spurgt, hvilke egenskaber 
de kender til ved Thirdroom samt hvad de reelt bruger Thirdroom til personligt. Svarene 
på, hvilke egenskaber brugerne kender til er meget forskellige. Der bliver bl.a. nævnt per-
sonlig portefølje, aflevering af projekt og inspirationssøgning. Dog indikerer mange af 
svarene på spørgsmålet om, hvad Thirdroom reelt bruges til, ikke at de studerende benyt-
ter Thirdroom til inspirationssøgning på nuværende tidspunkt. I stedet er der primært 
fokus på, at Thirdroom er obligatorisk til aflevering af projektet.  
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Konklusion 
Denne rapport har på baggrund af undersøgelser, workshops samt udvalgt teori  søgt at 
besvare følgende problemformulering: 

 
“Hvordan kan Thirdroom styrkes som en inspirationssøgning platform, og der-
med opnå kultivering i de studerendes arbejdsgang?” 

 
Denne afgrænsning resultatet projektgruppens forberedelsesfase, en kritisk del af projek-
tets metodiske tilgang til problemet. Casen om Thirdrooms udfordringer, søgtes besvaret 
med MUST-metodens principper om IT-forundersøgelse, og tilhørende teknikker til op-
nåelse af disse. Den tekniske afgrænsning af problemet, søgtes videre opvejet med sup-
plering af teori, der skulle sætte den tekniske visionsudviklings anskuelse på spidsen. 
SCOT blev i rapporten, projektgruppens redskab, oprindeligt til at se på problemet som 
et produkt af kultur, fremfor teknologiske mangler. Projektets forberedelsesfase viste, at 
dette var et yderst relevant perspektiv, resulterende i en bekræftelse af antagelsen om en 
manglende kritisk masse for platformen. Dette resultat viste sig senere i projektet yderst 
nyttigt, under samarbejde med påvirkede brugere.  
 
Før projektgruppen var forberedte på dette, måtte en omfattende fokuseringsfase indle-
des, og i sammenhæng med dette, fordybelsesfasen. Dette fik særlig opmærksomhed, for 
at sikre sammenhæng mellem kommende forandringsvision og forretningsstrategi. Heraf 
kunne det konkluderes, at Thirdrooms partnerskab med RUC har stor indflydelse på, 
hvilke ressourcer de har tilgængeligt mod nye udviklingsprojekter. Samtidigt viste under-
søgelser, foretaget i denne fase, at Thirdroom har stærkt brug for forandring, såfremt der 
skal kunne vinde fordel over dets største konkurrenter. Platformene Google Scholar og 
REX er ifølge projektgruppens informanter, nemlig de foretrukne steder at søge inspira-
tion fra andre projekter. Det afledes af undersøgelsen som værende et resultat af platfor-
menes indhold, både på kvantitet og kvalitet, af tilgængelige rapporter til inspiration.  
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Med en konkret forståelse af de omgivelser Thirdroom, som organisation, må navigere i, 
blev projektgruppen forberedt til at skabe en samlet vision for forandring. Vigtigt for pro-
jektgruppen var det her, at tage højde for MUST-metodens principper. Især princippet 
om reel brugerdeltagelse, oplevet arbejdspraksis og forankring havde indflydelse på  pro-
jektgruppens planlægning af aktiviteter i denne fase. Resultatet af dette blev en foran-
dringsvision, med et simpelt formål; at fremme de konkrete funktioner Thirdroom har til 
fordel over deres konkurrenter, nemlig deres menneskelige ressourcer og visuelt blikfang. 
Denne forandringsvision blev fremlagt som et mock-up, som følge af 3 iterationer, skabt 
i samarbejde med ledelse af Thirdroom og påvirkede brugere. Hertil viste det sig produk-
tivt at erkende Thirdrooms sociale status blandt studerende, for at opnå en produktiv di-
alog med adspurgte studerende, og opnå forståelse for hvad der ville styrke motivationen 
til tage Thirdroom i brug. 
 
Projektgruppen måtte dog her se i øjnene, at selvom projektgruppens forandringsvision 
har sammenhæng med organisationens forretningsstrategi, så vil det være en stor udfor-
dring at implementere. Denne konklusion afledes af Thirdrooms status som et eksperi-
ment, i RUC’s interne vurderinger når økonomiske ressourcer skal frigives.   
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Perspektivering 
Perspektiveringens omdrejningspunkt vil være de andre perspektiver, som projektet al-
ternativt kunne have draget nytte af. Eksempelvis ville projektets visionsudvikling kunne 
tage udgangspunkt i andre konkrete funktioner, og sider ved platformen, der i denne rap-
port ikke har fået særlig opmærksomhed.  
 
Allerede inden projektets opstart, fremgik det tydeligt, at organisationen Thirdroom stod 
overfor et kultiveringsproblem. Dette fremstod tydeligt ved af antallet af brugere, og lige-
ledes disses holdning samt udtalelser om platformen. Dette har på flere måder optrådt 
som en stopklods for platformens mulighed for at opnå etablering i målgruppens arbejds-
gang.  
 
Som adresseret tidligere i rapporten, i forbindelse med de udarbejdede workshops, var 
netop manglende mening og formål ved platformen, ifølge brugerne, en af organisatio-
nens udfordringer. I projektet blev netop det teknologiske aspekt af forundersøgelsen og 
ligeledes samarbejdsorganisationens udfordringer sat i fokus, eftersom en teknologisk 
ændring potentielt vil kunne gøre platformen mere attraktiv for brugerens arbejdsproces. 
En teknologisk ændring vurderes desuden til at være realistisk idet projektgruppens for-
bedringsforslag tager hensyn til Thirdrooms begrænset mængde kapitale ressourcer. De 
ændringer som præsenteret i dette projekt består af flere tweaks, som kan implementeres 
en ad gangen. På den måde vil organisationens økonomi ikke belastes for meget på 
samme tid. Implementering af disse tweaks vil desuden afhænge af et samarbejde med en 
ekstern web-udvikler og derfor ikke berøre organisationens interne arbejdskraft. Dog 
kunne man, i modsætning til det teknologiske, have fokuseret på andre aspekter ved un-
dersøgelsen af organisationens udfordringer og problematikker samt udviklingen af et 
løsningsforslag.  
 
Et andet aspekt, som kunne have været inddraget i projektet, er Thirdrooms søgefunk-
tion. Søgefunktionen, som projektgruppen fandt relevant for platformens formål og ud-
formning, synes som dog stadigvæk mangelfuld. I IT-forundersøgelsen, blev det ligeledes 
fremlagt og undersøgt, hvilke af Thirdrooms mange funktioner, som virker effektivt og 
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meningsbærende for brugerne. Den nuværende søgefunktion tillader brugeren at søge 
rundt i platformens database og dermed lokalisere projekter, hashtags samt portfolier, 
som indeholder bestemte søgeord.  
 
Udfordringen med søgemaskinen er dog, at den, på baggrund af simple SQL-forespørgs-
ler, undlader at vise alle projekter, som står i relation til søgeordet. Eksempelvis kunne 
informanterne fra den første workshop, lokalisere projekter forankret i ‘STS’, men ikke 
finde projekter som ligefrem ender på eller indeholder ‘STS’. På den måde kan der argu-
menteres for, at søgemaskinen endnu ikke fungerer optimalt. Derved kunne netop udvik-
lingen af søgefunktionen være en anden vinkel eller tilføjelse til projektet. 
 
Et sådant projekt ville eksempelvis vha. modelleringsteknikker og tilføjelse af enkelte da-
tabaseforespørgsler, kunne udvide maskinens og brugerens søgemuligheder. Dette ligger 
umiddelbart i forlængelse af det nuværende projekts fokus - inspirationssøgning, og der 
kunne derved argumenteres for, at netop dette aspekt kunne være relevant og spændende 
at inddrage. I forlængelse heraf vil det være relevant at understrege, at platformen endnu 
er en forholdsvis ny innovation, og indeholder af den årsag ikke ret mange projekter på 
nuværende tidspunkt. Netop af den grund, ville en mere optimeret og effektiv søgefunk-
tion øge muligheden for at finde projekter, som indeholder netop den teori, metode eller 
lignende, som vedkommende ønsker at drage inspiration fra. Implementering ville kunne 
bidrage til at gøre platformen endnu mere attraktiv i en inspirationssøgningsproces, og 
derved styrke projektet. Dog at tidsmæssige årsager og begrænsede ressourcer har det 
ikke været muligt, at inddrage en effektivisering af søgefunktionen i vores produkt på 
dette semester. 
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