
   

 

1 

 

 

 

Semesterprojekt  

    

2. semester - forår 2021   

    
Eksamensgruppenr.: S2124791086  

  
Projekt(arbejds)titel: De indre mekanismer af en onboarding-proces.  

  

  
Gruppens medlemmer:  
Jonas Mathias von Müllen (71318)  
Laurits Nymann Rasch (72063)  
Laust Nørskov Thygesen (71750)  
Nicklas Bachous (71410)  
Nikolaj Robert Fuglsang Andersen (71315)  

  
Vejleder: Katja Gry Carlsen  

Hold: Hum-Tek hold C  

Dato: 9. Juni, 2021  

   

  



   

 

2 

 

Abstract 

This project revolves around the onboarding-process on the website Thirdroom. Thirdroom is 

facing a problem due to its lack of resources, to maintain sufficient amounts of mentors for 

mentor driven onboarding. Currently this does not prove to be a problem, due to its small user 

base. But in the future Thirdroom is meant to be a collaborative tool, for the entirety of Roskilde 

University. To solve this problem, this project seeks to establish an IT-facilitated solution. In 

solving this problem, we applied theory about gamification, first impressions, nudging and 

more. We analyzed the current Thirdroom onboarding-process, to identify shortcomings and 

establish which elements to carry over. With these observations we build a proposal for a new 

onboarding-process, which we later iterated upon through user testing. Finally, we ended up 

with a design, that we hope spark inspiration for the future onboarding-process on Thirdroom.  
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Indledning og problemfelt 

Thirdroom er et værktøj udviklet til vidensdeling og kollaboration, som understøtter 

muligheden for at arbejde på tværs af videnssegmenter. Thirdroom er på nuværende tidspunkt 

kun umiddelbart tilgængeligt for studerende på ”HumTek”-bacheloruddannelsen, på Roskilde 

Universitet, og vil på sigt blive udviklet samt opdateret til at understøtte alle studerende på 

RUC. 

“Thirdroom is setup to recognize, reward and empower collaborative 

knowledge culture in the academic institutions, empowering new structures 

and methods of transdisciplinarity” 

(Katja Carlsen, Cofounder and Executive Director of Thirdroom - https://ruc-

thirdroom.dk/about/) 

 

I dette afsnit vil vi beskrive udgangspunktet for projektet, hvordan vi vælger at afgrænse vores 

arbejde, samt beskrive vores motivation for projektets emne. Derudover vil vi også præsentere 

problemformuleringen, og de arbejdsspørgsmål som har til formål at facilitere arbejdet med 

problemformuleringen.  

Dette projekt omhandler onboarding-processer i konteksten af websites, og behandler 

brugerens introduktion samt brugerens første berøring med Thirdroom. Med baggrund i viden 

omhandlende gamification, nudging og UX mm., vil dette projekt undersøge Thirdrooms 

onboarding-proces, og deraf kommer projektets problemformulering: 

”Hvordan kan man forbedre og udbygge onboarding-processen på Thirdroom, med henblik 

på at øge mængden af tilbagevendende brugere, samt forbedre interaktionen mellem 

Thirdroom og dets brugere?” 

For at muliggøre arbejdet med denne problemformulering, har vi udarbejdet et sæt 

arbejdsspørgsmål.  

Arbejdsspørgsmål:  

• Hvilke elementer består en fyldestgørende onboarding-proces af?  

For at kunne besvare dette arbejdsspørgsmål har vi fokus på ting som målgruppe, websitets 

image og andet teori på området. Vi har taget udgangspunkt i teori omhandlende emnet, samt 

https://ruc-thirdroom.dk/about/
https://ruc-thirdroom.dk/about/
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analyseret hvordan andre websites har udformet deres onboarding-processer. Dette 

arbejdsspørgsmål besvares bl.a. i afsnittet om indre mekanismer under TRIN-modellen. 

• Hvordan bidrager en fyldestgørende onboarding-proces til brugen af et givent 

website?  

Formålet med spørgsmålet er at besvare, eller forsvare, hvorfor det giver mening at lægge 

kræfter i udarbejdelsen af onboarding-processen. Her har vi taget udgangspunkt i teori 

omhandlende emnet, og lavet en redegørelse som begrunder onboarding-processers vigtighed. 

Med ordet fyldestgørende, menes her at onboarding-processen bidrager til at løse 

problematikken om introduktionen til anvendelsen af websitets funktioner. 

• Hvilke elementer gør Thirdrooms nuværende onboarding-proces brug af?  

For at danne grundlag for en iterativ designproces, gav det mening at få indsigt i hvordan 

Thirdroom har udfærdiget deres nuværende onboarding-proces. Dette arbejdsspørgsmål vil 

bl.a. blive besvaret i afsnittet om indre mekanismer under TRIN-modellen.  

• Hvordan oplever brugerne af Thirdroom deres nuværende introduktion til websitet?  

Her undersøgte vi virkningen af Thirdrooms nuværende design – hvordan påvirker 

introduktionen brugernes anvendelse af Thirdroom. For at undersøge dette arbejdsspørgsmål 

tager vi udgangspunkt i et spørgeskema.  

• Hvordan opbygger man en onboarding-proces som appellerer til Thirdrooms 

brugere?  

Med viden fra de ovenstående arbejdsspørgsmål, har vi udarbejdet et udkast til videre arbejde 

med Thirdrooms onboarding-proces. For at besvare dette komplekse spørgsmål, har vi 

inddraget teoretisk viden, samt viden indsamlet fra Thirdrooms skabere og brugere. 

Begrebsdefinition  

Brugertest……………….. Etnografisk undersøgelse der involverer brugere der tester et givent 

website.  

Onboarding……………… Processen efter brugeren har fundet et website, hvor brugeren 

opretter en konto, lærer websitet at kende og begynder at bruge det.  

Wireframe……………….. Oversigt over website med fokus på elementer, funktionalitet 

og brugerflow.  
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At onboarde……………... når en bruger gennemgår onboarding-processen.  

Motivation 

I vores semesterprojekt har vi valgt at fokusere på Thirdrooms onboarding-proces. Thirdroom 

er et socialt medie og kollaborationsplatform. Thirdroom kan bruges som et 

præsentationsværktøj, til kollaboration mellem studerende og andre interessenter. Måden 

studerende har lært at bruge Thirdroom, er ved hjælp fra Thirdroom-mentorer og under 

gruppedannelsen på første semester. Det har resulteret i, at det ikke er alle der har lært at bruge 

Thirdroom, og derfor ikke ser potentialet. Mange studerende bruger kun Thirdroom til 

forudsætningskrav, opgaveafleveringer og workshop. Lige nu bruges Thirdroom kun af 

HumTek studerende, hvor det på sigt skal bruges af alle RUC-studerende. Det ville betyde at 

kapaciteten af Thirdroom-mentorer skal udvides markant, hvis der ikke findes en anden 

løsning. Det vil også betyde, at der vil komme endnu flere studerende, som vil være frustrerede 

over Thirdroom og ikke ser platformens potentiale. Her mener vi, at vi kan finde en løsning 

igennem videreudvikling af Thirdrooms onboarding-proces. En onboarding-proces kan 

beskrives på mange måder, og der er mange meninger om hvad det egentlig er. Den mest 

repræsentative kilde af hvad vi mener en onboarding-proces er kommer fra bogen 

“Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps” af Gabe 

Zichermann og Christopher Cunningham. 

”Onboarding is the act of bringing a novice into your system. It is a carefully 

calculated way of thinking about how someone goes from zero to five miles per 

hour without crashing his car.” (Cunningham & Zichermann, 2011, p. 59) 

Det er her brugerens førstehåndsindtryk bliver skabt, og brugeren lærer at anvende systemet. 

Hvis et website har en dårlig onboarding-proces, og man får et dårligt førstehåndsindtryk, kan 

det skabe en negativ tilgang til websitet. Vi mener, at det er vigtigt at brugeren får lov til at 

gøre noget praktisk og hands-on, da en interaktiv oplevelse med websitet kan skabe værdi hos 

brugeren.  

Da vi fik præsenteret problemet til gruppedannelsen, kunne vi med det samme se potentialet i 

at beskrive og analysere Thirdrooms onboarding-proces og andre onboarding-processer.  På 

baggrund af analysen, ville vi kunne bruge den indsamlede viden til at opsætte en optimeret 

version af Thirdrooms onboarding-proces, i form af en prototype. Prototypen vil gennemgå 

flere iterationer, hvor vi løbende laver brugertest. En brugertest, er inddragelse og interview af 

brugeren, i designprocessen. Her vil vi for eksempel få brugeren til at sammenligne vores 
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version af Thirdrooms onboarding-proces med den oprindelige, og stille uddybende spørgsmål, 

hvor de også kunne komme med forslag. Her vil vi gøre brug af nogle af Steve Krugs metoder 

fra ”Rocket Surgery Made Easy”. 

Målgruppe 

Vores målgruppe i dette projekt er Thirdrooms målgruppe, som primært består af studerende 

på Hum-Tek bacheloruddannelsen på Roskilde Universitet. Derudover dækker målgruppen 

også over en mængde undervisere og eksterne erhvervspersoner. På længere sigt skulle 

Thirdrooms målgruppe gerne vokse til alle RUC-studerende. På trods af dette valgte vi at 

fokusere på de nuværende brugere af Thirdroom, som ovennævnt: de bachelorstuderende på 

Hum-Tek, da de allerede har integreret med Thirdroom. 

Afgrænsning 

I dette afsnit vil vi forklare hvilke afgræsninger vi laver for projektet. Vi vælger at afgrænse 

projektet, fordi det ville være begrænsende at dække alle aspekter af onboarding-processer i 

dette projekt. 

Vi har valgt at afgrænse os til, at vi kun laver en prototype af vores produkt. Det skyldes at der 

ikke er tid til producere et færdigt website. Vi har yderligere valgt at holde det til at være en 

prototype af en ny onboarding-proces til Thirdroom. Da vores faste semesterbinding er TSA, 

har vi et stærkere fokus på perspektivet belyst af TRIN-modellen. En bivirkning af dette er et 

smallere fokus på brugerinddragelse i designprocessen. 

Under arbejdet med projektet har vi udarbejdet et spørgeskema, som vi har brugt til at få nogle 

mere generelle meninger om Thirdroom fra deres brugere. Formålet med spørgeskemaet er at 

understøtte den nedprioriterede inddragelse af brugerne. 

Opbygning  

Formål  

I dette afsnit vil forklare formålet med vores projekt.  

Formålet med vores projekt er at udforske de indre mekanismer i en onboarding-proces. Vi vil 

gerne kigge på både hvordan en onboarding-proces fungerer, men også finde ud af hvad der 

gør den vigtig på et website. Med TSA som den faste semesterbinding er de indre mekanismer 

i fokus, og vi kigger på Thirdrooms onboarding-proces. Vi vil se hvordan Thirdrooms 

onboarding-proces er lige nu, samt hvilke indre mekanismer den udnytter.  
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Formålet med projektet er også at kigge på, hvorfor Thirdrooms brugere ikke benytter sig mere 

af platformen. Dette undersøger vi ved at analysere det nuværende Thirdroom. Derudover 

udforsker vi de psykologiske aspekter bag et førstehåndsindtryk på et website, og ser hvordan 

det spiller en rolle i at fange brugeren. Målet er at lave et forslag til en bedre version baseret på 

teori om førstehåndsindtryk, gamification og webdesign. Vores hypotese er at vi gennem 

brugen af førnævnte teori, kan få brugerne til at interagere mere med Thirdroom.   

Teori og metode  

Her vil vi komme ind på hvilke teorier vi tager udgangspunkt i og hvorfor. Vi vil her også 

forklare hvis der er teori vi ikke direkte applicerer, men tager inspiration fra.  

Gamification  

Gamification omhandler metoden hvorpå man inddrager spillignede elementer i sit design. 

Teorien omhandler ikke hvordan man laver sit design om til et spil, men hvordan man kan 

trække elementer ind fra spilverden, til at forbedre brugeroplevelsen på et website. 

Grunden til vi vælger at arbejde med gamification er fordi, det er en god metode til at fastholde 

brugeren. (Chou, 2016) Det er centralt for hvad Thirdrooms problemstilling er. Thirdroom har 

svært ved at fastholde brugeren. Vi mener gamification er et ideelt værktøj til at løse denne 

problemstilling. Vi kommer til at applicere gamification direkte i vores løsning, både som 

tydelige elementer, men også som struktur der forekommer implicit.  

I vores gamification afsnit vil vi primært have fokus på Yu-Kai Chous bog ”Actionable 

Gamification: Beyond Points, Badges and Leaderboards”. Bogen går i dybden med hvad 

gamification er, og hvordan man kan applicere det. Samtidigt vil vi inddrage perspektiver og 

elementer fra bogen ”Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and 

Mobile Apps” af Christopher Cunningham og Gabe Zichermann. 

Førstehåndsindtryk  

Førstehåndsindtrykket bliver skabt millisekunder efter man første gang besøger et website 

(Reinecke et al., 2013). Det er derfor vigtigt, at Thirdroom har fokus på brugerens første 

interaktion. Vi vil sørge for at førstehåndsindtrykket spiller godt sammen med resten af 

Thirdroom. Det viser sig også, at det første indtryk spiller en rolle i hvordan ens holdning er til 

resten af websitet (Reinecke et al., 2013). Førstehåndsindtrykket er dog ikke kun de første 

millisekunder, men gælder hele brugerens første oplevelse med produktet, med det kommer 

der også introduktionen til websitet. Dette skal ses som det endelige førstehåndsindtryk. Der er 
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mange måder at udforme førstehåndsindtrykket på, men en af dem er gennem en onboarding-

proces.  

Teksten ”Predicting Users’ First Impressions of Website Aesthetics with a Quantification of 

Perceived Visual Complexity”(Reinecke K. et al, 2013) fra Havard University, er en artikel der 

går i dybden med førstehåndsindtryk på websites. Derfor mener vi, at den er relevant i forhold 

til projektet. 

Emelie Parflos og Hanna Erikssons tekst ” Mobile application onboarding processes effect on 

user attitude towards continued use of applications” handler om hvordan onboarding-processer 

fungerer og psykologien bag. Den er skrevet med fokus på smartphone applikationer, dog kan 

det stadig appliceres på websites. Artiklen forklarer også hvordan en onboarding-proces 

hænger sammen med førstehåndsindtrykket.  

Onboarding  

Onboarding er en proces, hvorpå man introducerer brugeren til værdien i ens website eller 

applikation (Parfarlo & Erikson, 2019). Onboarding-processen er det langvarige 

førstehåndsindtryk som skal introducere værdien i websitet, men også fremvise funktioner og 

mekanismer. Så Thirdrooms onboarding er vigtig, da det er her de skal introducere deres 

værdier og funktioner for brugeren. Onboarding-processen spiller sammen med 

førstehåndsindtrykket, i den forstand, at det er den første oplevelse brugeren skal have. 

Onboarding-processen kommer til at være det primære fokus, fordi det lader os etablere og 

videregive den første og vigtigste information, på en interaktiv måde som brugeren kan styre 

og følge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Brugerundersøgelse  

Brugerundersøgelserne er med til at skabe et billede af hvordan vores nuværende version bliver 

opfattet af brugeren. Derudover er det med til at skabe ændringer i vores design med baggrund 

i brugernes feedback. Brugerundersøgelsen lader os få et indblik i vores målgruppes perspektiv 

på vores prototype. Vi vil gribe fat i nogle af Steve Krugs metoder fra ”Rocket Surgery Made 

Easy” og få inspiration fra ham til hvordan vi kan effektivisere brugerundersøgelserne. Vi har 

valgt at nedprioritere mængden af brugertest grundet tidspres. Vores brugertest er udformet 

efter FEDS frameworket, og grundet førnævnte tidspres, vælger vi at arbejde efter 

evalueringsstrategien ’Quick and Simple’ (Venable et al, 2016). FEDS frameworket beskriver 

fire forskellige evalueringsstrategier, med tilhørende kriterier og omstændigheder. Afhængigt 

af produktet og ens målgruppe, kan de forskelligartede evalueringsstrategier være med til at 
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strukturere ens iterative designproces. (Venable et al, 2016) beskriver at ’Quick and Simple’ er 

effektiv under følgende omstændigheder: ”If small and simple construction of design, with low 

social and technical risk and uncertainty.” Eftersom produktet kun er en prototype, finder vi 

denne strategi passende.  

Kvantitativ undersøgelse 

Kvantitative undersøgelser er gode til at give indblik i hvad målgruppen kan have af 

holdninger, uden at dykke for dybt i hvorfor de svarer som de gør. Kvantitative undersøgelser 

er som regel brugt til at undersøge større grupper af mennesker. I vores projekt har vi brugt 

kvantitative undersøgelser, til at skabe et overblik over den generelle holdning til Thirdrooms 

nuværende onboarding-proces. 

Nudging  

Teori om nudging går ud på at som man designer, skubber brugeren til at tage en beslutning 

eller interagere med ens produkt med forventede konsekvenser. Grunden til vi vælger at bruge 

nudging her, er fordi nudging kan bruges til at facilitere valgprocesser. Eftersom deltagelse i 

onboarding-processen på nuværende tidspunkt er valgfri for brugeren, håber vi at motivere 

brugeren igennem applicering af nudging.  

Thaler og Sunsteins bog omkring nudging der hedder ”Nudge: Improving Decisions about 

Health, Wealth, and Happiness” analyserer tilfælde af nudging og hvordan det fungerer, samt 

hvordan det har påvirket brugere, både negativt og positivt. Vi tager inspiration fra nudging til 

at udvikle vores prototype. 

Gamification 

”Effective gamification is a combination of game design, game dynamics, 

behavioural economics, motivational psychology, UX/UI, neurobiology, 

technology platforms, as well as ROI-driving business implementations.” (Chou, 

2016, p. 1) 

Dette er den definition af gamification, som bliver givet i Yu-Kai Chous bog Actionable 

Gamification. Yu-Kai Chou er en figur af betydelig størrelse, som er svær at komme uden om 

i arbejdet med gamification. Chou har igennem mange år arbejdet med implementering af 

diverse gamification elementer, i samarbejde med firmaer som LEGO, Uber, 

Volkswagen/Porsche med flere. (Chou, 2021). (Cunningham & Zichermann, 2011, p. 14) 
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definerer gamification som:” The process of game-thinking and game mechanics to engage 

users and solve problems.” Altså er Cunningham & Zichermanns definition meget lig Chous 

definition.  

Actionable Gamification 

Yu-Kai Chou præsenterer i sin bog Actionable Gamfication hans Octalysis Framework. 

Frameworket er baseret på otte drivkræfter og en niende gemt drivkraft. Frameworket bygger 

på, at mange systemer er function focused, hvilket betyder at de er designet til at klare en 

opgave så hurtigt som muligt. Chou mener, at human focused design er et mere beskrivende 

begreb for gamification. Brugen af definitionen human focused design erkender, at mennesker 

har følelser og deres egne grunde til deres handlinger (Chou, 2016).  

I sammenhæng med gamification beskriver Chou otte core drives. De otte core drives, eller 

drivkræfter, beskriver tilsammen en brugers motivation for at bruge en platform, spille et spil, 

oprette sig på et website, mm. Chou deler drivkræfterne op i otte dele, som hver bidrager til 

den samlede motivation brugeren har. 

1. Epic Meaning & Calling: Denne drivkraft beskriver hvorvidt en bruger tror på, at de 

medvirker til noget der er større end dem selv, og/eller at de er blevet valgt til at udføre 

en opgave. Dette ses for eksempel på Wikipedia, hvor brugere vedligeholder artikler 

uden at få andet end anerkendelse for det. Det er også denne drivkraft der kan sættes i 

forbindelse med begynderheld. (Chou, 2016) 

2. Development & Accomplishment: Denne drivkraft beskriver brugernes trang til at se 

fremskridt. Det er her man giver brugere en mulighed for at måle deres udvikling. Det 

er vigtigt, at man her belønner brugerne for deres fremskridt. Dette ses ofte igennem 

”Points, Badges og Leaderboards” (PBL) som ifølge Chou er nemt at implementere i 

de fleste systemer. (Chou, 2016) 

3. Empowerment of Creativity & Feedback: Denne drivkraft beskriver, når en bruger er 

engageret i en kreativ proces. Det gælder om at give brugerne feedback på de kreative 

løsninger de kommer med, så de kan iterere på deres løsninger. Det er denne drivkraft 

der bidrager med det sjove, i aktiviteter som at male og bygge med LEGO. Det er også 

denne drivkraft der bidrager til det Chou kalder ”Evergreen Mechanics” hvor 

spildesigneren ikke længere skal tilføje noget til spillet, men det er spillerne selv der 

holder spillet frisk og engagerende. (Chou, 2016) 
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4.  Ownership & Possession: Denne drivkræft beskriver brugeres følelse af ejerskab over 

noget. Chou siger, at når en bruger føler ejerskab over noget har de en inderlig trang til 

at gøre det bedre og arbejde på det. Det er denne drivkraft man kan sætte i forbindelse 

med trangen til at spare op. Samtidigt er det denne drivkraft der giver brugere en følelse 

af ejerskab over deres profil, på f.eks. Facebook, når de har brugt tid på at tilpasse den. 

(Chou, 2016) 

5. Social Influence & Relatedness: Denne drivkraft beskriver alle de sociale 

sammenhænge. Dette inkluderer både de gode sociale faktorer, såsom andres sociale 

accept af brugeren, social feedback, venskaber mm. Men drivkræften omhandler også 

de negative aspekter af det sociale såsom misundelse. Denne drivkraft ser vi i spil når 

brugere bruger meget tid på at opsætte deres profil på LinkedIn, Facebook osv. (Chou, 

2016) 

6. Scarcity & Impatience: Denne drivkraft beskriver brugernes længsel efter noget, som 

følge af sjældenhed eller eksklusivitet. Chou beskriver, at mange spil har ”Torture 

Breaks” som er hvor spilleren må vente på at få deres belønning. Chou siger, at dette 

gør spillere mere tilbøjelig til at tænke på spillet, da de har en belønning ventende på 

dem. Denne drivkraft blev brugt af Facebook da de startede, hvor det først kun var 

studerende fra Harvard der måtte bruge det, derefter åbnede Facebook gradvist op for 

flere og flere brugere. Dette skabte en længsel for dem der ikke var på Facebook, til at 

komme på ligeså snart de fik muligheden. (Chou, 2016) 

7. Unpredictability & Curiosity: Denne drivkraft beskriver hvorfor brugere vælger at 

blive på en platform længere tid, da de er interesserede i hvad det næste der sker er. 

Denne drivkraft virker på samme grundlag, som når man bliver opslugt af en 

spændende film eller bog. Dette er også den primære drivkraft bag ludomani. Chou 

sætter denne drivkraft i forbindelse med de berømte Skinner Box forsøg, hvor dyr ofte 

trykker på en knap, på det grundlag at udfaldet af handlingen er uberegneligt. (Chou, 

2016) 

8. Loss & Avoidance: Denne drivkraft hænger sammen med, at brugerne helst vil undgå 

tab. Det kan være at miste tidligere arbejde, som f.eks. når man bliver slået hjem i Ludo 

eller går bankerot i Matador. Det kan også være når man indser at alt tiden man brugte 

på et spil eller en platform går tabt, fordi man nu stopper med at spille eller forlader 

platformen. Det er dog også denne drivkraft der er i spil når vi ser et tidsbegrænset 

tilbud, hvor man føler at man mister muligheden hvis man ikke køber produktet med 

det samme. (Chou, 2016) 
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Disse otte drivkræfter stiller Chou op i en ottekant han kalder Octalysis: 

 

Figur 1 - Yu-kai Chous “Octalysís” ottekant 

Der er dog også en niende gemt drivkraft: 

9. Sensation: Sensation beskriver den fysiske fornøjelse man får på baggrund af en 

handling. Det er denne drivkraft der er skyld i, at man givet valget mellem to retter, vil 

vælge den man synes smager bedst. Chou kalder sensation for den gemte drivkraft, da 

det er den eneste drivkraft der beskriver noget fysisk, de andre drivkræfter beskriver 

psykologiske effekter. ”However, sensation by itself also has limitations without the 8 

core drives.” (Chou, 2016, p. 33) Her nævner Chou, at f.eks. sex uden andre drivkræfter 

så som Curiosity eller Relatedness bliver utiltalende. (Chou, 2016) 

Left Brain vs. Right Brain drivkræfter 

Chou beskriver hvordan de forskellige drivkræfter er af forskellig natur. Den første opdeling 

Chou laver er mellem de drivkræfter, der står mod venstre i Octalysis ottekanten, og dem der 

står mod højre. Chou kalder dem henholdsvis ”Left Brain” og ”Right Brain” drivkræfter. Her 

refereres der ikke til den biologiske inddeling af hjernen, men derimod to forskellige 

tankegange. 

”Left Brain” drivkræfter er dem der forholder sig til logik, analytisk tankegang og ejerskab. 

Disse drivkræfter falder ofte tilbage på udefrakommende belønningsdrevet ageren, at man er 

motiveret fordi man gerne vil opnå noget. F.eks. hvis en bruger får et badge for at gennemføre 

et videospil. (Chou, 2016) 
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”Right Brain” drivkræfter er dem der fokuserer på kreativitet, selvudfoldelse og det sociale. 

Disse drivkræfter falder tilbage på den indre motivation. Her har man ikke brug for 

udefrakommende mål og belønninger, men i stedet ses de aktiviteter der aktiveres af disse 

drivkræfter som belønningerne i sig selv. F.eks. beskriver Chou følelsen af uforudsigelighed, 

som en belønning i sig selv. (Chou, 2016) 

Chou siger, at det er bedst for firmaer at designe efter ”Right Brain” drivkræfter, da det er 

disse drivkræfter der i sig selv giver brugerne belønninger. Derfor skal drivkræfterne heller 

ikke vedligeholdes på samme måde, som hvis man skulle give brugerne en udefrakommende 

belønning. Samtidigt siger Chou at de udefrakommende belønninger ikke er gode i det lange 

perspektiv, da brugermotivation i mange tilfælde vil falde når man stopper med at give 

brugeren belønninger. (Chou, 2016) 

Black Hat og White Hat drivkræfter 

Black hat og white hat drivkræfter er den måde (Chou, 2016) har valgt at inddele hans 

drivkræfter på baggrund af etik. Baggrunden for inddelingen er forankret i forståelsen af disse 

drivkræfter, som havende en etisk karakter, eftersom man som designer igennem 

implementering danner visse rammer for brugeren. White hat drivkræfter er dem der står mod 

toppen af Octalysis ottekanten, og black hat drivkræfter er dem der står mod bunden af 

ottekanten. White hat drivkræfterne skal ses som positiv motivation, f.eks. er det positiv 

gamification hvis man kan få brugere til at gøre noget på baggrund af første drivkræft: Epic 

Meaning & Calling, bare fordi brugerne tror de gør noget der er større end dem selv. På samme 

måde beskriver Chou black hat drivkræfter som de negative drivkræfter. Den ottende drivkræft: 

Loss & Avoidance er den mest negative drivkraft, da den bygger på, at brugerne ikke vil miste 

noget de har opbygget. F.eks. hvis man gennem en længere periode har logget ind på et spil, 

for at få en daglig bonus, og man nu føler en træng til at logge ind hver dag, for ikke at miste 

den streak man har opnået. På denne måde kan brugerne føle sig fastlåst. Dette er en drivkræft 

man typisk ser på gratis mobilspil, da spillene tjener flest penge ved at vise brugerne reklamer, 

og der vises selvfølgelig flere reklamer til tilbagevendende brugere. (Chou, 2016) beskriver 

Zynga Games som et firma der gør brug af black hat drivkræfter. Chou forklarer dog, at Zynga 

Games overdrevne brug af black hat drivkræfter gør, at brugerne ikke har det godt med at spille 

spillene. Dette betyder, at brugerne, med høj sandsynlighed, vil gribe den første mulighed for 

at stoppe spillet de ser. Ifølge Octalysis frameworket er det bedst at helgardere, og inddrage så 

mange af drivkræfterne som muligt, og altså ikke satse al sin gamification på at blive drevet af 

black hat drivkræfterne, da det kan have en ødelæggende effekt for brugeroplevelsen. 
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På denne vis har Chou opstillet alle drivkræfterne i Octalysis, og man kan på den måde få et 

overblik over etikken i brugen af gamification. Hvis en brugeroplevelse primært gør brug af 

black hat drivkræfterne, kan man diskutere hvor etisk brugeroplevelsen er. 

Progress bar 

Et af de gamification elementer man oftest ser, er progress baren. Progress baren indgår i det 

(Chou, 2016) kalder Implicit Gamification. 

”Implicit Gamification is a form of design that subtly employs gamification 

techniques and the 8 core drives of Octalysis into the user experience.”  

(Chou, 2016, p. 54) 

Det grunder i, at de fleste brugere ikke vil opfatte en progress bar som et spilelement. Progress 

baren stiller dog et mål op, og mange brugere vil arbejde hen imod at få baren fyldt. Chou siger, 

at implicit gamification er nemt at implementere, da det virker i de fleste sammenhænge, uden 

designere skal gøre det store ved resten af designet. Dog siger Chou også, at dovne 

implementeringer af implicit gamification kan virke sjuskede, og derfor have en demotiverende 

effekt for brugeren. (Chou, 2016) 

Til forskel fra implicit gamification er eksplicit gamification, hvor brugerne åbenlyst ved at de 

spiller et spil. Dette ser vi f.eks. i spillet FoldIt, som faciliterede AIDS forskning gennem 

gamification. 

Steve Krug 

Don’t Make Me Think 

I bogen Don’t Make Me Think skriver Steve Krug om hans tre love for anvendelighed. Følger 

en webdesigner Krugs love, vil det resulterende website være mere anvendeligt, end hvis det 

var designet uden. Eftersom dette projekt undersøger onboarding-processer, og i det 

sammenhæng Thirdroom, en webbaseret platform – mener vi, vi kan drage nytte af Krugs 

pointer.  

Krugs første lov om anvendelighed lyder: ”Don’t make me think”. (Krug, 2014, p. 24) Krug 

uddyber loven ved at forklare, at det der skaber friktion i brugeroplevelsen, er når brugerne 

skal tænke for meget over de valg de laver på et givent website. Krug mener, at man ikke skal 

lave fjollede formulering på sit website, men holde det kort og kontant.  
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”For instance, it means that as far as is humanly possible, when I look at a Web 

page it should be self-evident. Obvious. Self-explanatory.” (Krug, 2014, p. 24) 

Krug siger, at hvis et website ikke lever op til hans første lov om anvendelighed, så kommer 

brugerne til at tænke mere over hvordan man benytter websitet, end de kommer til at benytte 

det (Krug 2014). Krugs første lov om anvendelighed beskæftiger sig også med clickability, sagt 

på en anden måde, det er vigtigt at man gør det helt klart for sine brugere hvor man kan klikke. 

Hvis brugerne ikke kan se hvor på et website de kan klikke, kommer de til at spilde tid, men 

også klik, på at finde ud af hvordan de kommer til deres mål. Derfor siger Krug, at brugerne 

aldrig bør bruge dyrebare millisekunder på at overveje om et element kan klikkes eller ej (Krug, 

2014). I det store hele skal man eliminere alle elementer i brugeroplevelsen, der vil få brugerne 

til at tænke. Krug siger, at dette er fordi at den gnidningsløse brugeroplevelse får alle websitets 

andre elementer til at stå i et bedre lys.  

” Making every page or screen self-evident is like having good lighting in a store: 

it just makes everything seem better.” (Krug, 2014, p. 29) 

Hvis brugeroplevelsen foregår uden alle de små frustrationer, vil brugerne have en overordnet 

bedre tilgang til websitet. 

Krugs anden lov om anvendelighed lyder: ”It doesn’t matter how many times I have to click, 

as long as each click is a mindless, unambiguous choice.” (Krug, 2014, p. 54) Dette skal forstås 

som, at man ikke måler hvor mange klik det tager brugerne at komme til deres mål på dit 

website, men derimod hvor svært det er at lave et klik.  

”In general, I think it’s safe to say that users don’t mind a lot of clicks as long as 

each click is painless and they have continued confidence that they’re on the right 

track” (Krug, 2014, p. 54) 

Dette er også hvad Krug kalder ”scent of information”, hvis brugerne har færden af, at de er 

på vej det rette sted hen, vil de have nemmere ved at lave en masse klik uden at tænke. Som 

tommelfingerregel, siger Krug, at ét klik brugerne skal tænke over, vægter det samme som tre 

brugerne ikke skal tænke over. Dette stiller selvfølgelig nogle krav til hvordan de valg brugerne 

skal tænke over opstilles. Her siger Krug, at man skal give brugerne præcis så meget hjælp som 

de får brug for, men ikke mere. Hvis man prøver at forære brugerne for meget information om 

valget de er ved at tage, kommer man ofte ud for at brugerne overvejer om de i virkeligheden 

har lyst til at bruge websitet, i stedet for at overveje mulighederne i valget (Krug, 2014).  
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Krugs tredje og sidste lov om anvendelighed lyder: ”Get rid of halt the words on each page, 

then get rid of half of what’s left.” (Krug, 2014, p. 59) Dette ligger sig til, at Krug mener 

brugere ikke læser det der står på websites, men derimod ”scanner” indholdet. ”Scanning” 

opstår, når brugerne prøver at komme til deres mål på websitet hurtigst muligt. Brugerne laver 

hurtige kig på siderne, og trykker på det første de tror bringer dem tættere på deres mål. Derfor 

mener Krug også, at websites skal formateres sådan at de bedst muligt faciliterer denne måde 

at opfange informationer på. Krug kalder alt det overflødige på et website for ”noise”, og ved 

at holde formuleringer så korte som muligt holder man samtidigt støjniveauet lavere. Udover 

at reducere støj på websitet, sætter det også fokus på det vigtige indhold der er på websitet 

(Krug, 2014).  

Rocket Surgery Made Easy 

I Krugs bog “Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing 

Usability Problems”. Beskriver Krug, hvordan man på et budget, stadig kan have råd til at lave 

brugertests på sit IT-produkt. I bogen beskriver Krug, både hvordan man finder brugerne og 

tester produktet. Meget af bogen er ikke til at bruge for os, da den forudsætter at man har et 

stramt budget, men stadig noget. Vi har valgt ikke at bruge penge på vores brugertests, og 

derfor er der elementer fra bogen vi ikke kan benytte. Derfor kommer dette afsnit til at handle 

om måden hvorpå selve brugertesten bliver udført. 

Steve Krug benytter metoden ved navn tænke-højt test til at udføre sine brugertests. I tænke-

højt tests er der tre medvirkende parter:  

• Facilitatoren: Det er facilitatorens arbejde at styre brugertesten. Facilitatoren skal 

minde testpersonen om at sige sine tanker højt, samt minde testpersonen om de opgaver 

hans skal udføre. Det er også facilitatoren der bør stå for al den praktiske planlæggelse 

af brugertesten. Det er vigtigt at facilitatoren ikke stiller ledende spørgsmål til 

testpersonen, samt forholder sig neutralt til feedback fra testpersonen. (Krug, 2010) 

• Testpersonen: Testpersonen er som oftest en udefrakommende, der skal teste det 

produkt facilitatorens virksomhed udvikler. Testpersonen skal udføre den liste af 

opgaver, som facilitatoren har givet dem. Normalt kræver man ikke noget specifikt af 

testpersonen, medmindre man har i sinde at teste noget specifikt på sit produkt, eller 

man vælger at teste produktet på en bestemt målgruppe. (Krug, 2010) 

• Observatører: Observatørerne er de andre der måtte have interesse i brugertestene. 

Krug skriver, at brugertestene virker bedst hvis observatørerne sidder i et andet lokale 
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end brugertesten bliver lavet i. På den måde har observatørerne ikke nogen indvirkning 

på udfaldet af brugertesten. I gruppen af observatører ses ofte de andre udviklere, samt 

andre interessenter. Observatørerne opfordres til at tage noter til det testpersonen 

påpeger undervejs i testen. (Krug, 2010) 

Metoden går ud på, at testpersonen siger alle tanker der kommer ind i hans hoved, imens han 

udfører et opgavesæt, facilitatoren har givet testeren. Imens skriver observatørerne og 

facilitatoren noter til de tanker testpersonen siger. Når tiden er gået, eller listen af opgaver er 

løst, vil facilitatoren spørge testpersonen om han har nogle afsluttende kommentarer, hvorefter 

brugertesten vil være afsluttet. 

Steve Krug opstiller nogle retningslinjer til at hjælpe med at behandle den data brugertestene 

indsamler. Disse retningslinjer går ud fra at følgende er sandt: 

1. ”All sites have usability problems.” 

2. “All organizations have limited resources to devote to fixing usability problems.” 

3. “You’ll always have more problems than you have the resources to fix.” 

4. “It’s easy to get distracted by less serious problems that are easier to solve, which 

means the worst ones often persist.” (Krug, 2010, p. 104) 

På baggrund af, at disse erklæringer oftest er sande, siger Krug, at man skal arbejde målrettet 

med at løse de mest seriøse problemer.  

”Take my word for it: it’s usually pretty obvious which ones are the worst. That’s 

one of the best things about usability testing.” (Krug, 2010, p. 104) 

For at finde ud af hvilke problemer fra brugertestene, som er de værste skriver Krug: 

• ”Will a lot of people experience this problem?” 

• “Will it cause a serious problem for the people who experience it, or is it just a 

inconvenience?” (Krug, 2010, p. 105) 

Dette uddyber Krug med, at problemer som kun en lille del af brugerne oplever, stadig kan 

være ødelæggende for brugernes oplevelse. F.eks. hvis brugerne ikke kan fuldføre en 

transaktion. (Krug, 2010) 
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Hooked 

Hvordan et website bliver brugt, og hvor tit det bliver brugt, har ikke kun noget med 

onboarding-processen eller gamification at gøre. Nir Eyal og Ryan Hoover har opsat en model 

ved navn The Hooked Model i deres bog ”Hooked: How To Build Habit Forming Products”. 

Modellen består af punkterne: 

1. ”Trigger” 

2. ”Action” 

3. ”Variable reward” 

4. ”Investment” (Eyal & Hoover, 2014) 

Bogen handler om hvordan man ved hjælp af disse fire punkter, kan få en bruger til at bruge 

ens website mere. Hver gang en bruger tilgår et website, gennemgår brugeren denne model. De 

mener, at det er etisk at bruge denne model, hvis hensigten er god, hvilket man kan argumentere 

for Thirdrooms er. (Eyal & Hoover, 2014) 

Trigger: 

Brugeren er nødt til at få påmindelser om at websitet eksisterer. Der er indre påmindelser og 

ydre påmindelser. De ydre påmindelser er reklamer, omtale i pressen, mund til mund 

påmindelser og notifikationer. Den indre påmindelse er trangen til at bruge websitet. Trangen 

er ofte forbundet med FOMO, fear of missing out. (Eyal & Hoover, 2014). Det kunne for 

eksempel være, at man følte sig tvunget til at lægge et billede op på Instagram, for at følge 

moden og være ligesom resten af sit netværk. 

Action: 

Dette er brugerens valg om at tilgå og bruge websitet. Det skal være så nemt som muligt for 

brugeren at bruge websitet. Dette kan gøres ved at fjerne antallet af trin for at handle, og derved 

opnå større simplicitet. Simplicitet måles på seks punkter ifølge Dr. B. J. Fogg, som er forfatter 

og forskerassistent på Stanford University.  (Eyal & Hoover, 2014) 

• Tid 

Hvor lang tid tager det at tilgå websitet og udføre en handling. 

• Penge 

Hvor meget det koster det at udføre en handling. 

• Fysisk indsats 
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Hvor meget fysisk indsats kræver det at udføre en handling. 

• Hjernecyklusser 

Hvor meget mental indsats og fokus det kræver at udføre en handling. 

• Sociale afvigelser 

Hvor accepteret handlingen er af andre personer. 

• Non-rutine 

Hvor meget handlingen forstyrrer eller ligner allerede eksisterende rutiner. 

(Eyal & Hoover, 2014) 

Variable Rewards: 

Brugeren anvender oftest et website med hensigt på at få en belønning. Det er faktisk ikke 

belønningen som frigiver dopamin, men tanken om at få en belønning. Hvis brugeren ved hvad 

han/hun får i belønning, kan det betyde at spændingen er lav. Derfor er man nødt til at skabe 

belønninger, som ikke forventes af brugeren. Overraskende variabler er dog ikke en hurtig 

lappeløsning, til at optimere brugen af et website. Det er vigtigt at belønningerne hænger 

sammen med websitets formål. Hvis brugeren ikke forstår belønningen, bliver de ikke belønnet. 

Belønninger kan komme i form af interaktioner fra andre brugere (likes, delinger, kommentarer 

for eksempel.). Man kan også blive belønnet ud fra de informationer man tidligere har udfyldt 

og give respons på det (Eyal & Hoover, 2014). På for eksempel LinkedIn, får man anbefalet 

jobs ud fra de præferencer man har svaret på i onboarding-processen.  

Investment: 

Et website som man har investeret tid og personlighed i, har oftest en højere affektionsværdi. 

Dette er Ikea effekten som betyder, at noget man selv har været med til at lave, har en højere 

værdi. (Eyal & Hoover, 2014). Det er derfor vigtigt, at brugeren besøger ens platform og ikke 

forlader den uden at have tilføjet noget eller lavet en ændring. Affektionsværdien skal hele 

tiden blive højere og højere, så brugeren til sidst tager sit eget incitament til at bruge websitet, 

og modellen gentages. 

Nudging og konformitet 
 

I dette afsnit vil vi beskrive hvordan teori om nudging, kan bidrage til udarbejdelsen af diverse 

menneskeinteragerende design – i vores tilfælde onboarding-processer. Dette afsnit vil på den 
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måde, være med til at besvare vores arbejdsspørgsmål vedrørende opbygningen af onboarding-

processer. 

Inddragelse af teori om nudging bygger på, at man som designer overvejer hvilke 

beslutningsprocesser, brugeren af ens produkt bliver mødt af i interaktionen med produktet, 

samt hvilke konsekvenser disse beslutninger kan have. Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein, 

forfatterne bag bogen ”Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness”, 

beskriver disse processer med deres baggrund i de adfærdsmæssige videnskaber. 

For at tegne et billede af indbegrebet af nudging, bruger Thaler og Sunstein termerne 

”Libertarian Paternalism” og ”Choice Architect” (Thaler & Sunstein, 2008). Libertarian 

paternalism dækker over tilblivelsen af beslutningsprocesser, som forsøger at gavne brugeren, 

men samtidigt opretholder brugerens frihed til at vælge for sig selv. Denne tilblivelse af 

beslutningsprocesser faciliteres af designere, eller som ovennævnt af ”Choice Architects” – og 

udarbejdes med henblik på at skabe valg, som leder brugeren i den ”rigtige” retning. Ordet 

nudge omfatter denne ledende, eller opmærksomhedssøgende adfærd, og ordets definition kan 

skrives som følger: ’to push mildly or poke gently in the ribs, especially with the elbow’. Et 

eksempel på nudging, som Thaler og Sunstein beskriver i ”Nudge: Improving Decisions about 

Health, Wealth, and Happiness”, er valget omhandlende standardindstillingerne for ansattes 

401(k) konti. Eksemplet udspringer fra University of Chicago, og tankerne og arbejdet med 

udarbejdelsen af standardindstillinger, som har til formål at facilitere en forbedret valgproces 

– med henblik på, at de ansatte i sidste ende står med en bedre pensionsordning. 

Standardindstillingerne har flere styrker, dels understøtter de den del af de ansatte som ikke 

vælger, trods påmindelser, at undersøge hvilke valg som er de rigtige for dem. Derudover kan 

standardindstillingerne være udarbejdet på baggrund af undersøgelser, som tager højde for 

hvad størstedelen af de ansatte normalt ville vælge, og vil derfor oftere være i 

overensstemmelse med den ansattes valg. 

Et andet perspektiv som påpeger værdien i anvendelsen af viden vedrørende nudging, er tanken 

om det at følge efter flokken, forstået på den måde, at man vælger på baggrund af hvad andre 

mennesker vælger i en given situation.  

”Humans are not exactly lemmings, but they are easily influenced by the 

statements and deeds of others” – “If you see a movie scene in which people are 

smiling, you are more likely to smile yourself (whether or not the movie is funny); 

yawns are contagious, too.” (Thaler & Sunstein, 2008, pp. 53-54) 
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Thaler og Sunstein pointerer vigtigheden af den sociale indflydelse i arbejdet med 

valgprocesser, og sætter fokus på hvordan de fleste valg man tager som menneske, er påvirket 

af de mennesker man omgiver sig med. Social indflydelse, i dette sammenhæng, vælger Thaler 

og Sunstein at inddele i to kategorier: information, og gruppepres. Kategorien information 

dækker over den indflydelse det har, når andre mennesker tænker og gør - hvilket overbringer 

viden til individet, vedrørende hvad der måtte være det rigtige at gøre eller tænke i situationen. 

Den anden kategori, gruppepres, dækker over de valg man måtte tage for at undgå konflikter, 

eller at blive udstødt fra sociale fællesskaber. Tilfælles for de to kategorier, er deres udspring 

– konformitet. Mennesket ønsker ikke at skille sig ud, og strømliner derfor dets valg. Thaler 

og Sunstein pointerer endvidere konformitets indvirkning på kulturelle og politiske segmenter. 

Her kunne man for eksempel fremhæve det moderne brug af ordet influencer – som refererer 

til individer på sociale medier, som erhverves af firmaer til portrættering af diverse produkter 

eller tankegange, med henblik på at ændre forbrugerens adfærd.   

 

Men hvordan kan denne viden om nudging, konformitet mm. appliceres? 

Grunden til at nudging, og ideen om udarbejdelse af valgprocesser, kan have relevans i 

onboarding sammenhæng, er grundet i udviklerens ønske om et korrekt brug af et givent 

website. En korrekt anvendelse, skal i dette sammenhæng forstås, som værende korrekt i 

udviklerens perspektiv. Ved at give brugeren tilbuddet omkring onboarding eller oplæring, og 

gøre det attraktivt for brugeren at takke ja, vil der potentielt kunne skabes ting som større 

tryghed, dybere forståelse, og lignende. En måde at facilitere måden hvorpå brugerne af et 

givent website bliver introduceret til websitets funktioner, kunne skabes grundet i de 

ovennævnte pointer omhandlende standardindstillinger, flokmentalitet osv. 

Vi vil senere i rapporten redegøre for de pointer og tanker, som vi implementerede i arbejdet 

med prototype og wireframe.  

  

Førstehåndsindtryk 

I dette afsnit vil vi kigge på hvad et førstehåndsindtryk er, og hvordan førstehåndsindtrykket 

påvirker vores tilgang til et website. Vi vil også komme ind på hvordan det hænger sammen 

med onboarding-processen.  
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Præsentation er vigtigt for et førstehåndsindtryk, som ordet antyder betyder det, at det er det 

første indtryk vi får af en anden person (Zemliansky og St.Amant, 2008). Ligesom det er vigtigt 

at have en god præsentation overfor en anden person, så er det også vigtigt at have et godt 

førstehåndsindtryk af et website. Forskning viser også, at vi allerede danner vores 

førstehåndsindtryk millisekunder efter, at man første gang ser websitet. Hvis man ikke finder 

websitet appellerende, så ender man med en negativ konnotation til websitet (Reinecke et al., 

2013). De punkter man fokuserer mest på, når man møder et website er farver, og symmetri 

(Reinecke et al., 2013).  Det viser sig, at for meget farve på et website er med til at skabe 

informations overbelastning. Vi har derfor valgt, for vores produkt, at have fokus på 

Thirdrooms allerede eksisterende design, som overholder de her regler, så som valget af farver 

på websitet samt strukturen og opbygningen. 

Det betyder, at disse ting er vigtige at have fokus på, når man designer et førstehåndsindtryk 

på websites. Det er dog også vigtigt at huske, at selvom brugeren får et godt førstehåndsindtryk, 

betyder det ikke, at man får en bruger som kan eller har lyst til at bruge ens website. (Reinecke 

et al., 2013). Her bruger vi en anden form for førstehåndsindtryk, som skal lære brugeren at 

bruge Thirdroom. Det kalder vi onboarding-processen. 

Metode 

I dette afsnit vil vi sætte fokus på hvordan vi udnytter onboarding-processen, samt hvilken rolle 

den spiller i forhold til førstehåndsindtrykket på Thirdroom. Her vil vi også præsentere, hvorfor 

det er vigtigt at have fokus på Thirdrooms forskellige værdier.  

Onboarding-processen som del af førstehåndsindtrykket er vigtig, fordi det giver os mulighed 

for at vise specifikke værdier overfor brugeren. Det er også her vi kan fremvise de værdier og 

funktioner som websitet har (Parfarlo og Erikson, 2019). Det er vigtigt, at man ikke forvirrer 

brugeren med ligegyldig information. Derfor prøver vi at nudge brugeren imod onboarding-

processen med det samme, da det er her vi skal vise Thirdrooms værdi. 

”One important aspect of onboarding is making your users understand the core 

value, or value proposition of a product.” (Parfarlo og Erikson, 2019 s.12) 

Med udgangspunkt i citatet ovenfor, vil vi her tage et kig på onboarding-processens værdi i et 

førstehåndsindtryk. Onboarding-processen er en del af førstehåndsindtrykket, dog ikke i den 

forstand, at det skal tage millisekunder at gå igennem. Onboarding-processen skal ses som det 

første af brugeren. Citatet nævner to værdier, som er to sider af samme mønt. ”the core value” 

er kerneværdien, den primære funktion på websitet. ”value proposition of a product” er hele 
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websitets værdi. Vi vælger at have fokus på kerneværdien, ikke fordi vi mener, at 

helhedsværdien ikke er vigtig, men fordi Thirdroom selv har valgt at lægge vægt på 

kerneværdien, i deres nuværende onboarding-proces. Hvis værdien bliver præsenteret godt 

nok, kan den give brugeren en følelse af at produktet er bedre end konkurrentens (Parfarlo og 

Erikson, 2019). Det er også vigtigt, at brugerne får øjnene op for websitets værdi, så de kan se 

fordelene ved at bruge produktet. Her er det vigtigt at påpege, at værdien ikke kun er hvad vi 

anser den som, men faktisk mest den værdi brugeren tilskriver websitet (Parfarlo og Erikson, 

2019). 

Flow 
Dette afsnit vil danne grundlag for forståelsen af diverse websiteelementers virkning, med 

udgangspunkt i teori om flow præsenteret af Mihaly Csikszentmihalyi, med henblik på at lave 

korrekte designvalg i arbejdet med websiteelementer.  

Flow, som det præsenteres af Mihaly Csikszentmihalyi, dækker over de følelser som opstår, 

når man som person bliver stillet overfor en udfordring. Værdien i at målrette sit design til en 

målgruppe, og designe sit produkt med flow in mente, bygger på at man kan opnå forøget 

motivation og engagement fra brugeren. 

“According to the flow model, experiencing flow encourages a person to persist 

at and return to an activity because of the experiential rewards it promises, and 

thereby fosters the growth of skills over time.” (Csikszentmihalyi, 2014, p. 249) 

Det er dog ikke nok at sætte en person overfor en udfordring. For at udfordringen danner de 

rette omstændigheder for flow, skal udfordringen ligge inde for specifikke kriterier. Rammerne 

for udfordringen skal være genkendelige, for at der ikke opstår usikkerhed, men de må ikke 

være kedelige, da interessen for udfordringen derfor kan falde. Hvis udfordringen, i dette 

projekts tilfælde onboarding-processen, formår at skabe et miljø som er nyt og spændende, men 

samtidig intuitivt – da vil man som bruger være i flow, eller i hvert fald i en kategori nær flow. 

For at komme tilbage til pointen bag flow, så vil man igennem facilitering af et sådanne miljø, 

kunne skabe engagement og motivation fra brugeren til at interagere med onboarding-

processen.  

Præsentation af empiri 

I dette afsnit vil vi gennemgå de tanker vi har haft på baggrund af vores 

spørgeskemaundersøgelse. Vi vil kort komme ind på målgruppe og kriteriet for 
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spørgeskemaundersøgelsen. Vi vil også her komme ind på brugertesten, og hvad vi havde af 

tanker inden brugertestene.  

Baggrund for brugertests 

Brugertesten er et værktøj, med hvilket man kan indhente data fra målgruppen gennem en test 

på det potentielle løsningsforslag. Vi vælger at have fokus på en metode fra Steve Krugs bog 

”Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability 

Problems”. Den metode vi griber fat i, er tænke-højt testen. Den går ud på at brugeren tester 

vores produkt, og imens de gennemgår produktet, siger de hvad de tænker. Dem vi har testet 

produktet på er nuværende RUC-studerende, mere præcist Hum-Tek studerende. Vi vælger 

dem, da de har prøvet Thirdrooms nuværende onboarding samt er i målgruppen for projektet. 

Så de er unikt egnet til at give os feedback på Thirdrooms nuværende onboarding-proces, og 

vores løsningsforslag. 

Baggrund for spørgeskemaundersøgelse  

Grunden til vi vælger at bruge brugerundersøgler er, at vi godt kunne tænke os at få noget vide, 

der skal give os en overordnet ide ud fra nogle bestemte kriterier. Kriterierne for 

spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet på baggrund af vores arbejdsspørgsmål. Ud fra vores 

arbejdsspørgsmål har vi lavet en række spørgsmål, som giver os indblik i hvad vores målgruppe 

har af holdninger til Thirdroom. Spørgeskemaundersøgelsen skal også behandle hvordan 

brugernes oplevelse med Thirdrooms nuværende onboarding-proces har været.  

Vi har brugt SurvetXact, og delt spørgeskemaet på HumTeks C’s facebook-gruppe. 

Vi startede ud med nogle opvarmende spørgsmål, som havde til formål at kategorisere hvem 

der svarer. Spørgeskemaet var anonymt, og vi spurgte ikke ind til personlige oplysninger som 

kunne identificere hvem der svarede. De opvarmende spørgsmål var personens alder, hvilket 

semester man er på, samt hvilket køn man identificerer sig mest som.  

Efter det kom vi med nogle generelle spørgsmål om Thirdroom. dernæst spørger vi ”Hvordan 

var dit førstehåndsindtryk”, hvor brugeren kan svare fra 1 til 10, eller ”ved ikke”. 1 var meget 

negativt, 5 var neutral og 10 var meget positiv. Det giver et klart billede af hvad deres indtryk 

af websitet var. Brugerne danner deres førstehåndsindtryk af Thirdroom på første semester, så 

det kan være svært at huske. Det er derfor deltagerne kan svare ”ved ikke”. Derefter spørger vi 

hvor tit personen bruger Thirdroom. Her er mulighederne 1 til 4 gange om måneden, 1 til 4 

gange om ugen, over 4 gange om ugen og ”ved ikke”. Spørgsmålet giver et billede af brugerens 
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aktivitetsniveau på Thirdroom. Derefter spørger vi hvad brugeren bruger Thirdroom til. Her 

præsenteres brugeren for en liste over forskellige muligheder, med alle de funktioner 

Thirdroom har. Deltagerne i spørgeskemaet kunne vælge flere muligheder. 

Derefter kommer vi ind på Thirdrooms onboarding-proces. Vi nævner ikke ordet ”onboarding-

proces”, da det er et ord som ikke alle kender til. Vi spørger først om personen selv anmodede 

om en invitation, eller blev inviteret af en medstuderende, første gang de skulle bruge 

Thirdroom. Om man anmodede selv, eller blev inviteret af en medstuderende, har indflydelse 

på onboarding-processen. Vi spørger derefter, personen der svarer, om det var dem der skabte 

deres første projekt i Thirdroom, eller om det var en anden. Det giver indblik i hvor stor en del 

af de studerende, der arbejdede med Thirdroom under oprettelsen af deres første projekt. 

Dernæst kom vi ind på hvad deltagernes indtryk af Thirdroom var, inden de begyndte at bruge 

platformen, da det har indflydelse på brugernes førstehåndsindtryk. Her kunne man svare fra 1 

til 10. Slutteligt spørger vi om deltagerne var klar over, at man kan udforske Thirdroom uden 

at oprette sig som bruger. Det kunne føre til et bedre førstehåndsindtryk, hvis brugeren var klar 

over dette. 

Indledning – TSA og TRIN-modellen  
Dette semesterprojekts faste binding er dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter. 

Dimensionen TSA gør brug af TRIN-modellen, som består af seks punkter:  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer  

2. Teknologiske artefakter  

3. Teknologiers utilsigtede effekter  

4. Teknologiske systemer  

5. Modeller af teknologier  

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier  

TRIN-modellen er ikke en analysemodel, men mere en guide til at beskrive en teknologi. 

Modellen lægger ikke op til at man bruger hvert eneste trin, men enkelte man selv vælger. I 

forbindelse med onboarding-processer, mener vi at det er mest relevant at bruge:  

1. Teknologiers indre mekanismer og processer  

3. Teknologiers utilsigtede effekter  

4. Teknologiske systemer  

Under teknologiers indre mekanismer og processer, vil vi redegøre for hvad en onboarding-

proces er og hvad den gør, ud fra teori og metode. Derefter vil vi bruge den indsamlede viden 
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til at analysere Thirdrooms onboarding-proces. I afsnittet ”udarbejdelse af wireframe” vil vi 

bruge den indsamlede viden til at opsætte en optimeret onboarding-proces.  

I afsnittet teknologiers utilsigtede effekter, vil vi undersøge hvilke utilsigtede effekter 

en onboarding-proces kan have, og hvordan det kan kompromittere anvendelsen af et website. 

Efter det vil vi analysere de utilsigtede effekter af Thirdrooms onboarding-proces. Slutteligt vil 

vi redegøre for teknologiske systemer, og beskue Thirdrooms som et teknologisk system og 

onboarding-processen som et teknologisk artefakt. 

For at komme i gang med dette afsnit, kunne man vælge at kigge på definitionen af en 

teknologi, som den præsenteres af Niels Jørgensen i ”Digital signatur. En eksemplarisk 

analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.” (Jørgensen, 2020). Artiklen er en 

eksemplarisk analyse af teknologien digital signatur, og introducerer til TRIN-modellens 

analysepunkter, samt motivationen og udgangspunktet for modellens tilgang til analyse af 

diverse teknologier. Trinmodellen er primært udarbejdet på baggrund af to definitioner af 

teknologi, Mitchams og Müllers (sidstnævnte er udarbejdet af Müller og medforfatterne af 

”Hvad er teknologi?” (1984)). Definitionerne kan ses nedenfor:   

 

Figur 2 Mitchams definition (Jørgensen, 2020, p. 3) 

 

 

Figur 3 Müllers definition (Jørgensen, 2020, p. 4) 

De ovennævnte måder at forstå teknologi på, tager udgangspunkt i nødvendigheden bag 

’menneskelig’ indvending. Forstået på den måde, at man som menneske har en evne til at se 

objekter og systemer i sammenhænge, og forandre omgivelserne med henblik på en specifik 

målsætning. Definitionerne skal forstås som en funktion. I tilfælde af et objekt eller et produkt, 

bliver påvirket eller kvalificeret, igennem tilføjelsen af viden, vilje, aktivitet og organisation, 

da opstår teknologi. Et lignende, mere evolutionært grundet perspektiv, beskrives af David Nye 

i ”Technology Matters: Questions To Live With”. 
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”Defining technology as inseparable from human evolution suggests that tools 

and machines are far more then objects whose meaning is revealed simply by 

their purpose. As the great stone circle at Stonehenge reminds us, they are part 

of systems of meaning, and they express larger sequences of actions and ideas.” 

(Nye, 2006, pp. 2-3)  

Mennesker forstår altså at sætte ting i sammenhæng, med henblik på nyskabelse og innovation. 

Disse definitioner er med til at vurdere hvorvidt det sammenhæng man vælger at undersøge, 

kan beskues som værende en teknologi, og videre undersøges, ved hjælp af TRIN-modellen. 

Dette projekt står på skuldrene af flere teknologier. Helt grundlæggende faciliteres projektet af 

internettet, som bidrager til at muliggøre deling af information til Thirdrooms brugere. For at 

optimere førnævnte information, tilføjes der viden omhandlende fysiske- og psykologiske 

aspekter, alt imens der arbejdes mod ét defineret mål. Derfor kan projektets tema, websites 

onboarding-processer, defineres som en teknologi.  

De indre mekanismer  

Hvad er de indre mekanismer og processer?  

De indre mekanismer og processer defineres af Niels Jørgensen, i hans udgivelse ”Digital 

signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre mekanismer og processer.” 

(Jørgensen, 2020) som: 

”De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde 

teknologiens formål.”   

De indre mekanismer og processer er på den måde tæt knyttet til teknologiens formål, og der 

vil af den grund blive præsenteret en redegørelse for onboarding-processer i starten af næste 

afsnit. Redegørelsen vil fokusere på de elementer som faciliterer onboarding-processen, og 

specifikt præsentere hvordan disse elementer fungerer, med henblik på onboarding-processens 

formål som helhed.  

Hvad er en onboarding-proces?  

En onboarding-proces er det første møde med et website, og der hvor brugeren lærer at bruge 

websitet (Zichermann & Cunningham, 2011, kap 4). Der er flere faktorer som skal opfyldes for 

at skabe en god onboarding-proces:  

• Det første minut på websitet  

• Mængden af information  



   

 

30 

 

• Teoretisk- vs. Praktisk indlæring 

• Guidet brugeroplevelse og ingen muligheder for at fejle 

• Belønning af brugeren  

(Cunningham & Zichermann, 2011, kap 4)   

Det er det første minut på et website, som former det fremtidige brug af websitet. (Zichermann 

& Cunningham, 2011, kap 4). Derfor er det vigtig at websitets onboarding-proces ikke har for 

meget information, er praktisk, at man bliver guidet igennem, og man bliver belønnet. 

Hvorfor er mængden af information vigtig når det kommer til en onboarding-proces? Mængden 

af information en ny bruger bliver mødt af betyder meget, da der skal bruges tid på at forstå 

informationen. De lærer om platformen og om hvordan man bruger platformen. Men de lærer 

det teoretisk, hvor de burde lære det praktisk i stedet. Det lærer derfor ikke hvordan man bruger 

websitet selv, men igennem andres viden (Zichermann & Cunningham, 2011, kap 4). Brugeren 

har oftest hellere lyst til at gøre det selv og eksperimentere sig frem, end at få at vide af andre 

hvordan man gør.  

Der er en forskel på læring helt generelt. Man kan lære noget teoretisk eller praktisk. Et godt 

eksempel på forskellen af teoretisk og praktisk læring kunne være et forsøg i fysik. Hvis du 

læser og studerer hvordan man udfører et eksperiment, har du lært det teoretisk, hvor hvis du 

udfører et eksperiment har du lært det praktisk. Oftest får man mere ud af at lære noget praktisk, 

end at lære det teoretisk. I dette tilfælde af en onboarding-proces er de teoretiske elementer ting 

som at se videoer og læse tekster, hvor praktiske elementer er ting som at udfylde informationer 

og bruge websiten. En website skal stræbe efter at have så mange praktiske elementer som 

muligt og så få teoretiske som muligt, så brugeren lærer bedre og ikke mister interessen.  

Mange websites guider deres brugere igennem så de sikrer sig, at brugerne ikke misforstår 

noget. Udviklerne af websitet skal sørge for at brugeren ikke kan begå fejl. Brugerne skal ikke 

kunne komme udenom onboarding-processen, da det er her de lærer at bruge websitet. 

(Zichermann & Cunningham, 2011, kap 4). Det er her brugeren får lov til at gøre det praktiske, 

og det er ofte en meget striks guide på den måde, at brugeren ikke har særlig meget frihed. I de 

fleste onboarding-processer, kan brugeren kun trykke sig igennem specifikke ting, som er 

bestemt af websitets udviklere. Et eksempel på dette kunne være LinkedIn og Quora, som vi 

også vil kigge på senere under indre mekanismer og processer. Det er her udviklerne skal 

vurdere, hvad der er vigtig at lære i onboarding-processen, og hvad der er vigtigt at lære når 

man bruger websitet på et senere tidspunkt. Det kan nemlig resultere i for meget information, 
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hvis man skal lære alle funktioner af et website. Hvor lang ville Facebooks onboarding-proces 

ikke være, hvis man skulle lære at bruge alle tilgængelige funktioner?  

For at understøtte indlæringen under onboarding-processen, gør nogle websites brug af 

gamification, f.eks. har Quora en progress-bars hvor man kan se hvor langt man er i 

onboarding-processen.  Når brugeren er i gang med onboarding-processen, og ser potentialet, 

skal de anerkendes for det. Anerkendelse kan for eksempel komme via progress-bars, hvor man 

ser hvor langt man er i onboarding-processen, eller igennem emblemer hvor man får et emblem 

for at udrette noget specifikt. Brugere kan også blive belønnet ud fra den information de 

udfylder i onboarding-processen. På Quora bliver ens forside udfyldt med de interesser man 

oplyste under onboarding-processen (Zichermann & Cunningham, 2011, kap 5). Der findes 

også andre former for belønning, for eksempel likes og delinger fra andre brugere. Det har 

oftest ikke noget at gøre med onboarding-processen, men det fremtidige brug af websitet. Disse 

former for belønninger har vi beskrevet i teoriafsnittet om bogen Hooked af Nir Eyal og Robert 

Hover.    

Analyse og sammenligninger af onboarding-processer 

For at få en idé om, hvordan en gennemsnitlig onboarding-proces virker, har vi oprettet brugere 

på flere forskellige websites. Vi har samtidigt dokumenteret onboarding-processerne. De 

websites vi har kigget på og dem vi mener er relevante er:  

• Google  

• Facebook  

• Pinterest  

• LinkedIn  

• Duolingo  

• Quora  

• Thirdroom  

Sådan her har vi sat dem op. I dette tilfælde er det Pinterest:  
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Figur 4- Pinterest onboarding proces 

Et overblik over Thirdrooms onboarding-proces ser sådan ud:   

 

 

Figur 5 - Thirdrooms onboarding-proces 

Thirdrooms onboarding-proces: 

På Thirdroom mødes man af denne forside:  
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Figur 6 - Screenshot af Thirdroom 

  

Her står brugeren mellem flere valg, som blandt andet “GET AN INVITE”, “HOW IT 

WORKS” og flere underkategorier. Her er det oplagt, at man som ny bruger trykker på “HOW 

IT WORKS”, hvor man bliver mødt af en forklarende video.   

Videoen fortæller om Thirdrooms funktioner og platformens formål. Videoen har en voice-

over, som formidler websitets funktion og værdier. Det ville være oplagt hvis videoen fortalte, 

at man skulle benytte “REQUEST INVITE” funktionen for at oprette en profil, men det 

initiativ skal man selv tage. Dette er teoretisk læring, og brugeren skal ikke selv gøre noget. 

  

 

Figur 7- Screenshot af Thirdroom 
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Figur 8 - Screenshot af Thirdroom 

Efter at man har sendt sin anmodning, skal man vente på at få svar. Anmodningen skal 

verificeres og det har Thirdroom et team til, så derfor kan verifikationstiden variere. For denne 

profil vi har oprettet, fik vi svar næste hverdag. Når brugen har været igennem denne del af 

Thirdroom, har man tilbragt et godt stykke tid på websitet, og man kan derfor argumentere for 

at førstehåndsindtrykket allerede på det tidspunkt er skabt. Man kan invitere sine 

medstuderende til Thirdroom, hvilket omgår “REQUEST INVITE” trinnet af onboarding-

processen. Det er stadig oplagt for brugeren, der er blevet inviteret af en medstuderende, at se 

“HOW IT WORKS” videoen.  
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Figur 9 Screenshot af Thirdroom 

Når man har oprettet sin profil på Thirdroom, kan man enten vælge ”HOW IT WORKS”, eller 

”DIVE IN”. “DIVE IN” skyder brugeren ind på en oversigt over forskellige brugerskabte 

projekter. Her har man selv til opgave at finde ud hvordan platformen fungerer, hvilket kan 

være svært for en ny bruger. Under “HOW IT WORKS” møder man Thirdrooms “Help center”. 

Denne del af Thirdroom er fyldt med information, som behandler: timeline funktionen, 

frequently asked questions, midtvejsevaluering og problemformuleringsseminariet. En del af 

disse informationer er ikke relevante for den helt nye bruger af Thirdroom. F.eks. information 

omkring midtvejsevaluering, som først bliver relevant senere i studieforløbet. 
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Figur 10 - Screenshot af Thirdrooms help center  Figur 11 - Screenshot af Thirdrooms help center 

 

Den umiddelbare mest relevante information, som en bruger kan trykke sig ind på er 

timelineguiden, eftersom timelinefunktionen udgør den primære funktion på Thirdroom. Hvis 

man tilgår ”Help Center”, bliver man mødt af en timeline magen til den, som man bliver 
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introduceret til i “HOW IT WORKS” videoen. Her har man så til opgave at se alle videoerne, 

for at forstå hvordan Thirdrooms timeline funktion fungerer.   

 

 

Figur 12 - Screenshot af Thirdroom 

Igen er det teoretisk læring og man laver intet praktisk. Brugeren får ikke noget at vide om 

hvordan man bruger Thirdrooms andre funktioner. Vi har lavet et flow-chart, som giver et 

overblik over Thirdrooms onboarding-proces. Sådan ser Thirdrooms onboarding-proces ud:  
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Figur 13 - egen figur - Thirdrooms onboarding-proces 
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Der kommer mange trin til sidst, da man skal tilgå hvert opslag på timelinen for at se videoen 

og læse teksten for så at gå tilbage til et andet opslag. Det skal man gøre seks gange. Det 

resulterer i, at Thirdrooms onboarding-proces har 34 trin, hvis man selv anmoder om en 

invitation.   

Når brugeren er blevet accepteret, fylder man sin information ud, men bliver stadig kun mødt 

af teoretiske ting, som at se videoer og læse tekster. Det er rigtig meget information der skal 

forstås. Det er kun ét medlem af gruppen som opretter semesterprojektet på Thirdroom, så det 

er ikke alle der gør noget praktisk. 

Indblik i onboarding-processerne på LinkedIn og Quora 

Hvorfor sammenligne Thirdroom med LinkedIn og Quora?   

Grunden til at et website som LinkedIn er interessant at granske, under arbejdet med 

Thirdroom, kan findes i de to websites formål. Thirdroom er en kollaborativ platform, som dels 

understøtter kollaboration eller samarbejde, men samtidigt giver brugeren et værktøj til 

formidling og deling af viden. Brugerne kan på Thirdroom fremvise deres projekter, på samme 

måde som man på LinkedIn kan fremvise ekspertiser som tidligere job etc. På den måde skaber 

de to websites to miljøer, som deler flere karakteristika. 

Quora er en online platform, hvor man kan stille spørgsmål omhandlende et væld af emner. 

Quora er relevant, da den har en kort og hurtig onboarding-proces modsat Thirdroom. Det skal 

siges, at vi ikke har alle elementerne med i analysen af Quoras og LinkedIns onboarding-

proces, da der er mange trin med simple ting som udfyldning mail, navn, og ReCAPTCHA1 

som ikke er relevante at sammenligne. Vi kigger primært på ting som skiller sig ud.   

LinkedIns onboarding-proces  

På LinkedIn bliver man direkte mødt med en tilmeldelsesformular efter forsiden. Imens man 

udfylder sin personlige information som navn og e-mail, bliver brugeren også spurgt om sin 

seneste jobtitel, ansættelsestype og virksomhed. Tilmeldelsesformularen spørger også om 

brugeren er jobsøgende, og hvis man er, hvilket slags job man søger.   

 
1 En test til at se forskel på mennesker og kunstig intelligens. 
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Figur 14 - Screenshot af LinkedIn   

Efter brugeren har svaret på disse ting, er brugerens profil oprettet, men websitet ønsker stadig, 

at brugeren skal udføre flere ting. Tilmeldelsesformularen fører brugeren videre til en jobagent, 

som viser en masse forskellige jobs, på baggrund af de informationer brugeren har givet 

tidligere. 

Dette er LinkedIns onboarding-proces. LinkedIn bruger også elementer som progress bars til, 

at få brugerne til at udfylde mere information på deres profil.  

 

Figur 15 - Screenshot af LinkedIn 
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Figur 16 - Screenshot af LinkedIn 

LinkedIns onboarding-proces oplyser om websitets formål om jobsøgning, hvor gamification 

bruges til at kvalificere jobsøgningsfunktionen.   

Det første minut på websitet bruges på at udfylde brugerens personlige- og jobrelaterede 

informationer. Her får brugeren indtrykket af, at man som bruger anvender LinkedIn, til at søge 

job og kommunikere på arbejdsmarkedet. Mængden af information er ikke stor, og der er ikke 

meget teoretisk læring. Introduktionen er praktisk ved, at man får lov til at udfylde sine 

informationer om job og jobsøgning, hvor man bagefter navigeres til LinkedIns jobagent. Det 

er svært for brugeren at gøre andet end at følge oprettelsesprocessen, og udforske websitet på 

egen hånd. Brugeren belønnes af LinkedIn ved at blive fremvist en liste af jobopslag, som 
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relaterer sig til brugerens jobprofil. Brugeren bliver også belønnet efter onboarding-processen, 

ved hjælp af en progress bar, som fyldes i takt med at brugeren udfylder sin profil.   

 

Figur 17 - egen figur – flowchart over LinkedIn onboarding-proces 

Quoras onboarding-proces  

Quoras onboarding-proces er kort, og den bruger gamification til at lære brugeren om 

platformen. Brugeren bliver ikke mødt af en forside, men derimod muligheden for at lave en 

konto, eller logge ind på en eksisterende konto. 
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Figur 18 - Screenshot af Quora 

Efter brugeren har indtastet sin information, bliver brugeren mødt af en reCAPTCHA, og 

bagefter en oversigt over forskellige interesser.   

Her gør Quora brug af gamification, hvor en progress bar løbende fortæller hvor langt brugeren 

er i processen. Efter brugeren har valgt sine interesser, skal brugeren vælge sit sprog og derefter 

er man igennem onboarding-processen. Derefter bliver man mødt af Quoaras hovedside. 
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Figur 19 - Screenshot af Quora 

  

Websitet gør derefter brug af gamification i form af små opgaver. Det er disse 

opgaver som lærer brugeren at anvende websitet.    

Sådan ser Quoras onboarding-proces ud:  

 

Figur 20 - Model af Quoras onboarding-proces 

  

  

Sammenligning af LinkedIns og Quoras onboarding-processer med Thirdrooms onboarding-

proces  

Det der skiller sig mest ud på Thirdroom er request invite funktionen. Hverken 

LinkedIn, Quora eller nogle af alle de andre websites vi har kigget på, skal man have en 
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invitation for at bruge. Desværre kender vi ikke den officielle grund til, at man skal inviteres 

til at bruge Thirdroom, men vi tror det er for at undgå falske og spamprofiler. Der er dog 

stadig brugere med profilbilleder eller profilnavne, som ikke portrætterer dem selv. Derfor 

kan man rejse spørgsmålet, om funktionen virker som intenderet. Eksempler på disse brugere 

kan ses nedenunder:   

 

Figur 21 - Screenshot af forskellige Thirdroom brugere 

 

En løsning for studerende på dette problem kunne være, at man tilmeldte sin bruger med et 

billede af sit studiekort. Eksterne erhvervspersoner kunne enten blive inviteret, eller sende en 

forespørgsel til Thirdroom. 

Thirdroom bruger meget tid på at forklare brugeren, hvad Thirdroom er og hvordan det virker, 

i stedet for at brugeren selv oplever det. Det gør LinkedIn og Quora ikke. På LinkedIn og Quora 

bliver brugeren ført igennem nogle spørgsmål, og indtastning af informationer, hvor brugeren 

bagefter bliver sluppet fri på platformen. På Thirdroom ser man videoer, indtaster 

informationer, ser flere videoer, og læser noget tekst. Mængden af information er derfor stor, 

da der er meget der, skal forklares.   

Thirdrooms onboarding-proces består af 34 trin, hvor LinkedIns består af 23 trin og Quoras 

består kun af ni trin. Ud fra websitene, på listen side 31, har den gennemsnitlige onboarding-

proces 17 trin. Thirdroom har derfor dobbelt så mange trin som gennemsnittet. Selvom 

mængden af trin en onboarding-proces har, betyder udformningen af trinene mere. Vi 

argumenterer for, at det vigtigste er hvor stor en andel af trinnene som er praktiske. Hvis alle 

trinene er teoretiske, mister brugeren interessen for websitet.  
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Vi har valgt at dele de praktiske trin op i to kategorier. De lavpraktiske og de højpraktiske. De 

lavpraktiske er trin som navigering eller svar på simple spørgsmål, hvor højpraktisk er trin som 

udfyldning af personlig information eller brug af websitets funktioner.  

Ud af Thirdrooms 34 trin fordeler de sig som følger: 

3 højpraktiske trin, 18 lavpraktiske og 13 teoretiske trin.   

 

 

Figur 22 - Thirdrooms onboarding-proces farvekodet 

  

Rød er teoretisk, gul er lavpraktisk og grøn er højpraktisk.  
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LinkedIn har 23 trin hvis man er jobsøgende.  

Her er der 9 højpraktiske trin, 10 lavpraktiske og 4 teoretiske trin.   

 

 

Figur 23 - LinkedIns onboarding-proces farvekodet 

  

Rød er teoretisk, gul er lavpraktisk og grøn er højpraktisk.  
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Quora har 9 trin.  

5 højpraktiske, 3 lavpraktiske og 1 teoretisk trin.  

 

Figur 24 - Quora onboarding-proces farvekodet 

  

Rød er teoretisk, gul er lavpraktisk og grøn er højpraktisk.  

  

Det er vigtigt at et website gør så lavt brug af teoretiske elementer som muligt, og primært gør 

brug af praktiske elementer.   

Her vil vi tage antallet af elementer, og dividere det med antallet af trin, for at finde ud af hvor 

mange procent der er af et specifikt slags trin.  

Thirdroom  

Thirdroom har i alt 34 trin, hvis man selv anmoder om en invitation.   

3 ud af 34 eller 8.82% af trinene er højpraktiske.  

18 ud af 34 eller 52.94% af trinene er lavpraktiske. 

13 ud af 34 eller 38.24% af trinene er teoretiske.  

  

LinkedIn  

LinkedIn har i alt 23 trin, hvis man er jobsøgende. 

9 ud af 23 eller 39.14% af trinene er højpraktiske.  

10 ud af 23 eller 43.48% af trinene er lavpraktiske.  

4 ud af 23 eller 17.39% af trinene er teoretiske.  
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Quora 

Quora har 9 trin.   

5 ud af 9 eller 55.55% af trinene er højpraktiske.  

3 ud af 9 eller 33.33% af trinene er lavpraktiske.  

1 ud af 9 eller 11.11% af trinene er teoretiske.  

  

 
 

Højpraktiske  Lavpraktiske  Teoretiske  

Thirdroom  8.82%  52.94%  38.24%  

LinkedIn  39.14%  43.48%  17.39%  

Quora  55.55%  33.33%  11.11%  

Google   25.00%  50.00%  25.00%  

Pinterest  58.33%  33.33%  8.33%  

Duolingo  30.43%  69.57%  0.00%  

Facebook  33.33%  66.66%  0.00%  

Gennemsnit  35.80%  49.90%  14.30%  

 

Ud fra disse udregninger kan vi se, at Thirdroom skiller sig ud fra andre onboarding-processer. 

Thirdroom er rigtig tung på teoretiske elementer, og gør mindre brug af højpraktiske elementer, 

i forhold til de andre onboarding-processer. Thirdrooms onboarding-proces har lidt flere af de 

lavpraktiske elementer end de andre websites, men ikke noget betydeligt. Thridrooms 

onboarding-proces har 27% mindre højpraktiske trin, og 24% flere teoretiske trin end 

gennemsnittet.    

På Thirdroom er det rimelig frit hvordan brugeren navigerer rundt, og det er derfor nemt at fare 

vildt. Man kan argumentere for, at brugeren bliver sat op til at fejle. Hvor brugeren på LinkedIn 

og Quora bliver kørt igennem en striks guide, som brugeren ikke kan navigere udenom. Det er 

her brugeren lærer at bruge websitet, og lærer om websitets formål. På LinkedIn bliver 

brugeren stillet spørgsmål om tidligere stillinger, og om man er jobsøgende. Det giver et godt 

billede over hvad websitets formål er, og bagefter lærer brugeren at bruge websitet igennem 

gamification. På Quora er det lidt det samme, men forskellen er at brugeren bliver stillet 

generelle spørgsmål om brugeren, og så bliver man bagefter indviet i websitets formål og brug. 
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Konklusion  

Generelt skiller Thirdrooms onboarding-proces sig ud fra andre websites onboarding-

processer. Som nævnt tidligere i afsnittet har vi taget udgangspunkt i fem punkter fra 

(Cunningham & Zichermann, 2011): 

• Det første minut på websitet  

På Thirdroom bliver ens førstehåndsindtryk skabt, når man ser “HOW IT WORKS” videoen, 

og derefter anmoder om en invitation. Dette er et usædvanligt trin, som skiller sig drastisk ud 

fra trin i andre onboarding-processer. På blandt andet LinkedIn og Quora får man lov til at 

bruge websitet med det samme, hvor man får et indtryk af åbenhed og tilgængelighed. På 

Thirdroom får man indtrykket af lukkethed og utilgængelighed.   

• Mængden af information  

Thirdroom har en stor mængde af information, som brugeren skal bruge tid på at forstå og lære. 

Informationen består af videoer som skal ses, og tekster der skal læses, for at Thirdroom giver 

mening i fremtiden. På LinkedIn og Quora er mængden af information der skal forstås og læres 

ikke særlig stor. Der er ikke meget at læse og ingen videoer at se. 

• Teoretisk- vs. Praktisk indlæring 

På Thirdroom lærer brugeren ikke at bruge websitet i praksis. Brugeren lærer at bruge websitet 

gennem videoer og tekster, men brugeren får ikke lov til at anvende teorien bagefter, da det 

oftest kun er ét medlem af brugerens projektgruppe der skaber projekterne. Man kan derfor 

argumentere for, at indlæringen på Thirdroom kun er teoretisk. På LinkedIn og Quora lærer 

man at bruge websitene i praksis, og der ikke er udbredt teoretisk viden.   

• Guidet brugeroplevelse og ingen muligheder for at fejle 

På Thirdroom er det nemt at fare vild, da onboarding-processen ikke er en striks guide. 

Brugeren kan frit gå ud af onboarding-processen, og tage sig til noget andet. Thirdroom sætter 

derfor brugeren op til at fejle. Det gør den nye bruger forvirret, og gør at brugeren nemt kan 

miste overblikket og interessen. På LinkedIn og Quora er det svært at undgå onboarding-

processen, og der faciliteres af den grund færre situationer hvor brugeren kan fejle. Det gør at 

brugeren har svært ved at undgå at lære hvordan websitet fungerer. 

• Belønning af brugeren  
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På Thirdroom bliver brugeren ikke belønnet, da det er svært at belønne dem ud fra at se videoer 

og læse tekster. Brugerne bliver heller ikke belønnet ud fra de personlige oplysninger eller 

interesser de udfylder. LinkedIn belønner en for at have udfyldt sine jobinteresser. Quora 

belønner en ud fra de interesser man har valgt. Begge websites gør brug også gamification i 

form af progress bars og opgaver.   

Nu hvor vi har kigget på de indre processer og mekanismer af en onboarding-proces, vil vi 

kigge på TRIN-modellens 3. trin: Utilsigtede effekter.  

Utilsigtede effekter  

Hvad er utilsigtede effekter?  

Niels Jørgensen definerer teknologiers utilsigtede effekter som: ”De utilsigtede effekter er 

effekter, som vurderes at være negative.” (Jørgensen, 2020) Altså er de utilsigtede effekter et 

biprodukt af teknologien, og her vurderes det, at de interessante utilsigtede effekter er dem der 

er negative. 

Der findes flere typer af utilsigtede effekter. Heraf nævner (Jørgensen, 2020) risici og de 

utilsigtede effekter der hænger sammen med teknologiens indre mekanismer og processer. 

Risici opstår ofte i designet af teknologien, og her kan det yderligere spores til flere forskellige 

underliggende årsager. F.eks. kan risici opstå i designfasen, fordi man designer en teknologi 

under økonomisk pres, og derfor ikke har penge til at vurdere sikkerhedsmæssige forhold. 

Ifølge (Jelsøe, 2020a) eliminerer man nogle gange de uønskede utilsigtede effekter, gennem 

innovation af ny teknologi, og andre gange ved at modificere allerede eksisterende teknologier. 

Det er her også vigtigt at understrege, at det der ses som utilsigtede effekter hos nogen, kan 

være ønskede for andre. Derfor er det ikke altid bedst at løse de utilsigtede effekter, hvis man 

ikke ved hvor mange der ønsker dem.   

Ligeledes er det ikke altid, at man i udbedringen af de utilsigtede effekter, undgår at skabe nye 

utilsigtede effekter. F.eks. betyder bedre isolering af boliger, at boligerne bruger mindre energi, 

men samtidigt bidrager den bedre isolering til dårligere indeklima og hyppigere sygdom 

(Jelsøe, 2020a). 

(Jelsøe, 2020a) siger også, at de utilsigtede effekter kan have forskellig karakter. Jelsøe stiller 

effekterne op i fire forskellige grupper: fysiske, kemiske, biologiske og psyko-sociale. Af disse 

grupper er det i kontekst af onboarding-proceser mest interessant at kigge på de psyko-sociale 

effekter, da vi vurderer en onboarding-processer ikke vil have utilsigtede effekter af fysisk, 

kemisk eller biologisk karakter. 
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Redegørelse  

Som nævnt tidligere er de utilsigtede effekter, når man kigger på onboarding-processer, af den 

psyko-sociale form. Disse utilsigtede effekter vil kunne udbedres, ved at lave et re-design af 

onboarding-processen. En af de store utilsigtede effekter en onboarding-proces kan have, er at 

den gør brugeren snæversynet. Dette sker, fordi onboarding-processen går på kompromis med 

den tid onboarding-processen tager at gennemføre, og mængden af informationer selvsamme 

når at give brugeren. Dette kan bidrage til, at brugeren kun anvender websitet på den måde 

brugeren har lært under onboardingen, og derfor ikke udnytter websitets fulde potentiale.  

Modsat snæversynethed er for meget information. Hvis onboarding-processen prøver at give 

brugeren for meget information under onboardingen, vil brugeren højst sandsynligt glemme 

meget af informationen. Dette vil også lede til en form for snæversynethed, da man kan komme 

ud for, at brugeren kun vil bruge de funktioner af et website de husker.  

Der er også nogle specifikke elementer af en onboarding-proces, som har store utilsigtede 

effekter. (Cunningham & Zichermann, 2011) siger, at der i løbet af onboarding-processen, ikke 

skal være nogen mulighed for at fejle. Dette bliver dog udfordret på nogle websites, hvor 

brugerne skal inviteres, før de får lov til at benytte websitet. (Chou, 2016) siger i ”Actionable 

Gamification: Beyond Points, Badges and Leaderboards”, at ”scarcity” er godt, på trods af at  

det er et black hat core drive. Chou bruger Facebook som eksempel. Til at starte med var 

studerende fra Harvard, de eneste som kunne anvende Facebook, derefter åbnede det op til få 

andre prestigefulde skoler, og blev herefter vidt udbredt. Dette gjorde, at folk ville benytte 

Facebook da det åbnede for alle, bare fordi de ikke havde haft mulighed for at komme ind før 

(Chou, 2016). Det er dog vigtigt at understrege, at denne tilgang til at øge mængden af brugere 

ikke er skudsikker. Hvis lysten til at bruge platformen ikke er høj nok hos brugerne, vil de højst 

sandsynligt finde det irriterende at skulle anmode om en invitation. 

Onboarding-processer der afhænger af, at der er mentorer til stede som hjælper nye brugere 

med at onboarde på en platform, kan komme ud for at miste en stor del af de brugere de kunne 

have haft. Dette sker, fordi de brugere der ikke kan blive onboardet af en mentor, ikke vil få en 

god onboarding. De brugere der ikke kan gennemskue websitet med ved hjælp af deres egen 

intuition, kan blive frustreret over platformen og derfor forlade den. Dette er den væsentligste 

utilsigtede effekt, ved at bruge mentorer som sin onboarding-proces. En anden utilsigtet effekt 

der kommer heraf er, at brugerne ikke kan gå tilbage til onboarding-processen for at få opfrisket 

hvordan man bruger platformen. Dette resulterer i, at også brugere der har brugt platformen 
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gennem en længere periode, men holdt en pause, ikke kan få genopfrisket hvordan man bruger 

platformen, medmindre de får hjælp af en mentor. Der er også en utilsigtet effekt, der her 

hænger sammen med den geografiske lokation af mentorerne. Hvis onboarding-processen sker 

ansigt til ansigt med mentorerne, og mentorerne har en præcis fysisk lokation, vil det gå ud 

over mængden af brugere der kan benytte onboarding-processen. Denne utilsigtede effekt kan 

dog udbedres ved at flytte onboardingen til også at kunne foregå online. Sprogbarrierer er også 

en utilsigtet effekt ved at lave onboarding med mentorer. Mentorerne skal kunne de sprog, eller 

have et sprog tilfælles med brugerne der skal igennem onboarding-processen. Det koster mange 

mandetimer at have flere mentorer der kan snakke flere forskellige sprog. Her vil det være en 

del nemmere at have en traditionel, tekst baseret, onboarding-proces man så kan betale 

professionelle tolke til at oversætte. På den måde kan man også ramme flere brugere på deres 

modersmål. Mentordrevet onboarding er dog ikke så dårligt at det ikke er godt for noget, da 

nogen nok vil føle, at den ekstra menneskelige kontakt under onboarding-processen giver dem 

et bedre overblik over platformen. 

Mange af de utilsigtede effekter der er ved at have en mentordrevet onboarding-proces, 

kommer dog ikke i spil på mindre eller interne platforme. Derfor giver det ikke nødvendigvis 

mening at bruge tid og penge på at oprette en onboarding-proces for en intern platform der 

f.eks. kun anvendes af et mindre firma. 

I det næste afsnit vil vi kigge nærmere på Thirdrooms nuværende onboarding-proces, og de 

utilsigtede effekter den har. 

Analyse  

Thirdrooms nuværende onboarding-proces er mentordrevet. Måden hvorpå brugerne bliver 

onboardet, til Thirdroom på første semester, er ved at Thirdroom har nogle mentorer der 

hjælper brugerne med at anmode om en invitation, og oprette deres første projekt. Som nævnt 

tidligere kommer denne håndtering af onboardingen med nogle utilsigtede effekter. En af de 

yderligere utilsigtede effekter der er ved onboardingen under gruppedannelsen i første 

semester, er et begrænset antal mentorer til at afhjælpe onboardingen. Dette resulterer i, at 

nogle projektgrupper må vente på at andre projektgrupper, er færdige med at få hjælp af 

mentorerne, før det kan blive deres tur. Dette medvirker til en dårlig første oplevelse med 

Thirdroom, da onboardingen ikke foregår gnidningsløst. Derudover kommer der også andre 

utilsigtede effekter med en mentordrevet onboarding, som nævnt i afsnittet ovenover. 

Thirdroom har imidlertid en ”How it Works” funktion, som viser en video, der forklarer hvad 

Thirdroom kan bruges til. Derfor kan man argumentere for, at Thirdroom har en meget alsidig 
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onboarding-proces, når der er et sammenspil mellem videoen og den mentordrevne onboarding. 

Videoen giver brugerne en hurtig introduktion til Thirdroom som værktøj, og hvad brugerne 

kan anvende Thirdroom til. Videoen fortæller dog ikke meget om hvordan man opretter 

projekter og punkter på projekternes tidslinjer. Nogle af de mangler videoen har, kan skyldes 

at man fra Thirdrooms side, har forsøgt at korte den ned til omkring det minut den er. En 

utilsigtet effekt af Thirdrooms onboarding-proces i sin helhed, vil i sidste ende være, at 

Thirdroom vil miste en del af de brugere de kunne have haft, som funktion af en mere udbredt 

onboarding-proces. 

Konklusion  

Thirdrooms nuværende mentor- og videodrevne onboarding-proces skaber alsidighed i 

onboardingen, i det at der er mentorer til at hjælpe nye studerende med at oprette deres første 

projekt i Thirdroom, og en video der forklarer hvad man kan med Thirdroom. Dog skaber den 

mentordrevne onboarding-proces nogle problemer for udbredelsen af onboarding til 

Thirdroom, da der ikke er andre muligheder for onboarding end videoen, og at blive hjulpet i 

gang af en mentor. Dette gør i sidste ende, at der er potentielle brugere der måske ikke vil 

benytte Thirdroom, fordi de ikke er blevet onboardet på en ordentlig måde.   

Nu hvor vi har kigget på de utilsigtede effekter af en onboarding-proces, vil vi kigge på TRIN-

modellens 4. trin: Teknologiske systemer. 

Teknologiske systemer  

Hvad er teknologiske systemer?  

Et teknologisk system er ifølge Niels Jørgensen “(…) sammenhængende systemer af 

teknologiske artefakter, som samlet besidder en bestemt funktionalitet” (Jørgensen, 2020). 

Men hvad er et teknologisk artefakt? Ifølge Niels Jørgensen er artefakter:  

“(…) menneskeskabte genstande som adskiller sig som sådan fra genstande 

frembragt gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som 

har en teknologisk funktion” (Jørgensen, 2020).   

Et teknologisk system er derfor et sammenhængende system af flere teknologiske artefakter 

(Jørgensen, 2020). Et eksempel på et teknologisk system kunne være en smartphone. Den 

består af forskellige teknologiske artefakter som en skærm, en højtaler, en mikrofon, software, 

et kamera etc.   
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TRIN-modellens fjerde trin er et makro-punkt, som fokuserer på sammenhængene omkring en 

teknologi. Trin fire, omhandlende teknologiske systemer beskriver således teknologiens store 

bestanddele, og omfatter ting som brugere, udviklere og organisationer (Jørgensen, 2020). 

 

Der findes forskellige typer af systemer, og det er ikke kun inde for teknologi-området. Der 

findes for eksempel økosystemer (CO2 kredsløbet), biologiske systemer (en celle) og inden for 

samfundsvidenskab (økonomisystemer og sociologisystemer). Et system er karakteriseret ved 

en større eller mindre grad af selvregulering og en vis dynamik (Jelsøe, 2020b).   

Redegørelse 

Vi har valgt at se Thirdroom som et teknologisk system. Thirdroom har flere teknologiske 

artefakter, som dens timeline-funktion, backstage (kommunikation mellem brugere), 

udforskning af andre brugeres projekter og til sidst onboarding-processen. Alle de andre 

websites vi har kigget på, har også onboarding-processer. Da Thirdroom er et teknologisk 

system, er alle artefakterne i systemet nødt til at fungere, for at hele systemet fungerer optimalt. 

De andre funktioner end onboarding-processen virker umiddelbart rigtig godt, og viser et stort 

potentiale, men brugen af de funktioner bliver trukket ned da onboarding-processen ikke er 

optimeret. Her er det et enkelt led som trækker hele websitets funktionalitet og anvendelse ned. 

Det er igennem onboarding-processen man lærer at bruge et website. De andre vi har undersøgt, 

som for eksempel Quora og LinkedIn, har en stærk og optimeret onboarding-proces med 

gamification elementer under og efter onboarding-processen. Da dette led i det teknologiske 

system virker som det skal, understøtter det, det fremtidige brug af platformen.  

Timeline funktionen som understøtter det teknologiske system, som Thirdroom er, bliver ikke 

introduceret på et fyldestgørende niveau. Dette er et resultat af onboarding-processen. Formålet 

bag det teknologiske system som Thirdrooms funktioner til sammen udgør, bliver af den grund 

hindret. Igennem facilitering af en forbedret introduktion til diverse funktioner, vil Thirdroom 

opnå en brugerbase med indsigt i Thirdrooms værdier, og Thirdrooms målsætningen om 

skabelsen af et kollaborativt værktøj vil nemmere kunne realiseres. 

Konklusion  

Et website er et teknologisk system med flere teknologiske artefakter. I dette tilfælde er 

Thirdroom et teknologisk system, hvor onboarding-processen er det svage led som trækker 

hele systemets anvendelighed ned. Det er derfor vi har valgt at lave en forbedring af 

Thirdrooms onboarding-proces i form af en prototype. 



   

 

56 

 

Lidt om Hooked og Thirdroom  
Brugen af et website kan optimeres meget, hvis der indføres en bedre onboarding-proces, med 

gamification elementer. Men det løser ikke alle ens problemer. Derfor har Nir Eyal og Robert 

Hoover opsat Hooked-modellen. Vi har kigget på Hooked-modellen i vores teoriafsnit, men vi 

har endnu ikke appliceret nogle pointer fra den. Dette afsnit vil præsentere nogle af de punkter, 

som kan udbedres igennem brugen af Hooked-modellen. (Eyal & Hoover, 2014) 

Thirdroom i forhold til Hooked-modellen:  

Trigger  

Der er ikke mange former for triggers/signaler, som giver et incitament til at bruge Thirdroom. 

De former for triggers Thirdroom gør brug er:   

• Notifikationer i form af interaktioner på brugerens projekt af andre brugere, beskeder 

på backstage eller ændringer på brugerens projekt fra gruppemedlemmer 

• Krav at udfylde Thirdroom til eksamensforudsætningerne  

• Gruppedannelsen  

• Små plakater/kampagner på campus  

Disse fire punkter er de primære triggers, Thirdroom gør brug af. Heraf er de to førstnævnte af 

størst betydning. Introduktionen til Thirdroom under gruppedannelsen, sker hovedsageligt i det 

første semester. Derudover har plakater og kampagner på campus, en forringet virkning som 

følge af nedlukningen af campus i 2020/21. 

Action  

Det er svært at tage handling, når der ikke er særlig meget der ligger op til det. Thirdroom 

kunne for eksempel lave notifikationer, som fører brugeren direkte til timelinen, og motiverer 

brugeren til at lave et opslag. Det samme kunne gælde til eksamensforudsætningerne løbende 

semesteret. 

Variable Reward  

De informationer som brugeren udfylder i onboarding-processen, viser sig ikke særlig tydeligt. 

Her kunne ”Variable Rewards” appliceres. De tags brugeren udfylder kan vises som projekter, 

der relaterer sig til brugerens interesser.   

Thirdroom har en notifikationsklokke, som viser forskellige notifikationer. Denne funktion har 

stort potentiale, men afhænger af andre brugeres anvendelse af Thirdroom.  

Investment  
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Thirdroom gør brug af ”Investment”, ved at brugeren konfigurerer sin egen timeline og profil. 

Det er muligt at udfylde noget på brugerens timeline og profil, efter hvert besøg på Thirdroom, 

så IKEA-effekten aktiveres og affektionsværdien stiger.    

Udarbejdelse af wireframe 

I dette afsnit vil vi præsentere vores arbejde med en ny designløsning, som har til formål at 

facilitere Thirdrooms onboarding-proces. Afsnittet vil præsentere vores iterative designproces, 

med fokus på de ændringer vi har foretaget – grundet i vores teori, analyse af den nuværende 

Thirdroom onboarding-proces, og input fra brugertests.  

Analyse af den nuværende Thirdroom onboarding-proces  

Thirdrooms nuværende onboarding-proces er en todelt størrelse. Thirdroom gør brug af en IT 

faciliteret løsning, som vi har valgt at afgrænse vores fokus i projektet til, eftersom denne 

løsningsform på sigt potentielt kunne overtage for den fysiske onboarding. Den fysiske 

onboarding faciliteres igennem mentorer, ansat af Thirdroom, og bliver vurderet som værende 

en uholdbar løsning i fremtiden. Problemet, som nævnt i indledningen, er den fremtidige 

udrulning af Thirdroom, til stadigt flere studerende, erhverspersoner og professorer – 

onboarding af denne voksende målgruppe, kan ifølge Katja Carlsen, medskaber og 

administrerende direktør for Thirdroom, ikke realiseres ved hjælp af en øget mængde mentorer, 

grundet i Thirdrooms resurser.  

Den IT faciliterede løsning, som Thirdroom på nuværende tidspunkt anvender som 

introduktion til websitet, er produceret som en video. Derudover er der af Thirdroom 

udfærdiget op til flere timelines, som er Thirdrooms primære delingsfunktion, med henblik på 

at afhjælpe brugeren med diverse problemer der måtte opstå. Men hvilken betydning har dette 

for den nye bruger af Thirdroom? Første gang brugeren af Thirdroom opholder sig på websitet, 

bliver brugeren primært mødt af to funktioner – How It Works videoen, og Request Invite 

funktionen.  

Med How It Works videoen, mener vi den video, som man igennem knappen ”How It Works” 

på Thirdrooms forside, bliver navigeret hen til. How It Works videoen introducerer til 

Thirdrooms visioner og tanker, med henblik på at skabe værdi hos brugeren. Derudover bliver 

brugeren kort introduceret til Thirdrooms funktioner: timeline, porteføljer, og bookmarks. 

Denne tilgang til onboarding af brugeren har både positiver og negativer, som vi kan udlede 

fra brugerinterviews og teori. Fra et teoretisk udgangspunkt kan man påpege How It Works 
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videoens evne til at præsentere brugeren, for de værdier der igennem Thirdroom bliver stillet 

til rådighed. Citatet nedenfor er hentet fra How It Works videoen. 

”Through time your academic portfolio will grow, giving you a tool for showing 

your unique knowledge journey and competencies.” (https://ruc-thirdroom.dk/wp-

content/uploads/2018/10/Thirdroom-How.mp4, foråret 2021) 

Ifølge (Parfarlo og Erikson, 2019), er det vigtigt at man igennem onboarding-processen 

præsenterer brugeren for websitets kerneværdier, med henblik på at skabe motivation for den 

videre anvendelse af produktet. Vores iagttagelser, gjort i form af brugerinterviews, taler både 

for og imod denne introduktion til værdier og visioner. Ved spørgsmål under brugerinterviews 

vedrørende brugerens senere anvendelse af Thirdrooms funktioner, på baggrund af en 

videointroduktion sat op imod en interaktiv introduktion, er konklusionen at videoen ikke 

formår at introducerer brugeren på et tilfredsstillende niveau. Videoen formår at udlægge 

Thirdrooms overordnede værdier, men introducerer kun overfladisk til den egentlige 

anvendelse af Thirdroom. 

 

Vores løsningsforslag, som vi senere vil komme tilbage til, vil af den grund forsøge at facilitere 

en mere uddybende introduktion til Thirdrooms funktioner. 

Den anden funktion, som man som ny 

bruger af Thirdroom bliver mødt af, er 

funktionen ”Request Invite”. Funktionen 

faciliterer invitationen, eller oprettelsen, af 

brugeren – og låser, efter godkendt 

forespørgsel, op for anvendelse af 

Thirdroom.  

                                                                             

 

Efter brugeren har afsendt forespørgsel vedrørende invitation til Thirdroom, er der et fåtal af 

muligheder for brugeren. Brugeren kan vælge at se How It Works videoen, eller udforske 

Thirdroom på egen hånd. Den første, og måske den vigtigste tid, som brugeren tilbringer på 

websitet, er derfor utroligt ustruktureret. Denne ustrukturerede introducerende interaktion 

skaber ifølge teori om førstehåndsindtryk, ikke de nødvendige præmisser for et godt 

førstehåndsindtryk – og alle de positiver, som følger. 

Figur 25 - https://ruc-thirdroom.dk/request-invite, foråret 2021 

https://ruc-thirdroom.dk/wp-content/uploads/2018/10/Thirdroom-How.mp4
https://ruc-thirdroom.dk/wp-content/uploads/2018/10/Thirdroom-How.mp4
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 ”A fundamental mistake of many systems is to ask a player2 to register before 

 allowing him to experience the site. For the player, there is nothing to compel

 him to want to give out personal information to a service he doesn’t yet know”

 (Cunningham & Zichermann, 2011, p. 60) 

For at komme omkring denne barrierer, som man kan argumentere for request invite funktionen 

er, vælger vi at vende denne første interaktion. Request invite funktionen er stadig en del af 

vores løsningsforslag, da vi ikke sigter efter at redefinere hvad Thirdroom er og burde være. 

Men, vi vil argumentere for at man ved at have request invite funktionen som en afsluttende 

del af onboarding-processen, vil kunne skabe et miljø som bedre formår at oplære og informere 

brugeren.  

Her er det dog vigtigt at holde kravene omkring brugen af Thirdroom in mente. Som studerende 

på den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på Roskilde Universitet, er det et krav at 

man som en del af diverse projekter, uploader sin projektrapport til Thirdroom. Af den grund 

kunne man argumentere for, at der kunne opstå et forhold mellem Thirdroom og den 

studerende, som bærer præg af disse krav – hvilket kunne resultere i en negativ holdning til 

Thirdroom. Endegyldigt håber vi at undgå en holdning til Thirdroom, som grunder i krav fra 

administrationen. Derimod håber vi, igennem en forbedret onboarding-proces, at bidrage til at 

styrke de studerendes kendskab til Thirdrooms værdier. 

En anden pointe bag brugerens, og især de studerendes, første interaktion med Thirdroom er 

den første ’hands-on’ oplevelse som Thirdroom faciliterer. Igennem arbejdet med vores 

spørgeskemaundersøgelse, var målet at fremhæve de studerendes holdning, indsigt og 

interaktion med Thirdroom i deres første tid med værktøjet. Af den grund formulerede vi to 

af spørgsmålene i spørgeskemaet således:  

A: ” Da du oprettede din profil på Thirdroom, anmodede du selv om en 

invitation eller blev du inviteret af en medstuderende?” 

B: ”Hvem i din projektgruppe oprettede jeres/dit første semesterprojekt i 

Thirdroom?” 

(Bilag 2, resultater fra spørgeskemaundersøgelse) 

 
2 Cunningham og Zichermann bruger udtrykket ’player’, som udtryk for en person der gennemgår et system 

modificeret med gamification elementer. 
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Tanken bag disse spørgsmål var at klarlægge, hvornår i introduktionen Thirdroom medvirkede 

til, at brugeren kom i direkte kontakt med værktøjet. Vigtigheden af denne kontakt grunder i 

teori om gamification, og menneske-interagerende design, og peger på at man igennem ’hands-

on’ oplevelser skaber bedre lærings- eller introduktionsmiljøer. 

 ”(…) the second thing a good system will offer in that very first minute is 

 something of value. In the case of HOT or NOT, the player is offered the 

 the opportunity to view and rank more attractive people.” 

 (Cunningham & Zichermann, 2011, p. 60) 

Svarene på de ovenstående spørgsmål så ud som følger: 

A: ” Da du oprettede din profil på Thirdroom, anmodede du selv om en 

invitation eller blev du inviteret af en medstuderende?” 

 

Figur 26 – Bilag 2, resultater fra spørgeskemaundersøgelse 

B: ”Hvem i din projektgruppe oprettede jeres/dit første semesterprojekt i 

Thirdroom?” 

 

63% af de adspurgte studerende blev inviteret til Thirdroom af en medstuderende, og hele 75% 

af de adspurgte var ikke i kontakt med Thirdroom under oprettelsen af deres første 

semesterprojekt. Introduktionen for denne gruppe af studerende, bliver på den måde faciliteret 

igennem deres medstuderende, og der opnås ikke ’hands-on’.  

Figur 27 – Bilag 2, resultater fra spørgeskemaundersøgelse 
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I perspektiveringsafsnittet vil vores tanker omhandlende en potentiel fremtidig udnyttelse af 

vores løsningsforslag, vedrørende strukturering af de studerendes første interaktion med 

Thirdroom, blive præsenteret. 

I dette afsnit har vi præsenteret Thirdrooms nuværende onboarding-proces, og fastlagt nogle af 

de pointer, som vi vil tage med videre i arbejdet med vores eget løsningsforslag. Derudover har 

afsnittet været med til at begrunde, hvorfor der er grundlag for videreudvikling på Thirdrooms 

nuværende løsning. 

Første iteration af løsningsforslag 

På baggrund af vores analyse af Thirdrooms nuværende onboarding-proces, og 

observationerne gjort igennem spørgeskemaundersøgelsen, udarbejdede vi den første iteration 

af vores løsningsforslag. Tanken bag løsningsforslaget var at facilitere onboarding-processen 

som en interaktiv vejledning, grundet i den tidligere nævnte teori – brugeren skal i direkte 

kontakt med produktet! Derudover besluttede vi os for at holde os inde for to kriterier. Dels 

skulle vores løsningsforslag have en varighed, som mindede om den originale How It Works 

video – mellem et og to minutter. Derudover ville vi bibeholde Thirdrooms valg af farver, fonte 

og former, med henblik på at skabe kontinuitet mellem Thirdroom og vores løsningsforslag. 

For at leve op til kriteriet vedrørende varighed, blev vi nødt til at tage nogle valg omhandlende 

mængden af indhold. Her blev vi enige om at fokusere på den centrale funktion på Thirdroom, 

som vi konkluderede er timeline funktionen, eftersom Thirdrooms andre funktioner udspringer 

af denne. Med indholdet defineret, gik vi videre til valgene omkring den visuelle præsentation. 

For at holde vores design indenfor Thirdrooms designmæssige rammer, satte vi os ind i 

opbygningen af Thirdroom, ved at tage et kig på HTML- og CSS programkoden. HTML og 

CSS er de programmeringssprog som mange websites er skrevet i, og ud fra koden kan man 

undersøge ting som for eksempel farver og fonte. Thirdroom gør brug af en grøn nuance, som 

vi igennem vores analyse kom frem til hedder #36B6AD, hvilket er en specifik kode for den 

grønne farve som genkendes af HTML og CSS. Derudover undersøgte vi Thirdrooms brug af 

fonte, og fandt at der primært blev gjort brug af fontene ’Raleway’ og ’Nunito’. ’Raleway’ blev 

brugt til de større tekstbokse, som overskrifter og lignende, mens ’Nunito’ udgjorde de fleste 

mindre tekstbokse og brødtekst. 

Måden hvorpå vi faciliterer introduktionen til timeline funktionen fungerer ved, at man i 

onboarding-processen opretter et ’dummy’-projekt, som vejleder den studerende. Den 

studerende er fastlåst i en lineær gennemgang af vejledningen, men kan tilføje sit personlige 
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præg igennem et valg mellem tre projektemner. Som designere kæmpede vi med et dilemma: 

vi må ikke facilitere muligheden for at den studerende tager et forkert skridt, og mister modet. 

Men samtidigt er det vigtigt for os at understrege, hvordan timeline funktionen har værdi for 

lige præcis den studerende. 

 

Figur 28 – screendump af wireframe 

 

Brugeren vælger nu det tema som har mest interesse, og bliver ført videre igennem timeline 

funktionens elementer. Endegyldigt ’launches’ eller afsluttes prøveprojektet, og brugeren 

bliver tilbudt at sende en forespørgsel om invitation til Thirdroom.  
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Figur 29 – screendump af wireframe 

 

 

Figur 30 – Screendump af wireframe 

 

Med første iteration udarbejdet, og klar til brugertest, forberedte vi os på at videreudvikle på 

designet.  
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Anden iteration af løsningsforslag 

Dette afsnit præsenterer de ændringer vi har foretaget, med udgangspunkt i teori og 

observationer fra brugertests. Afsnittet vil på den måde samtidigt fungere som en besvarelse af 

arbejdsspørgsmål fem. 

Den første designændring vi som gruppe undersøgte, var brugerens motivation til at engagere 

sig i en onboarding-proces. Hvis vi som nævnt tidligere i rapporten kan opnå at brugeren, til 

trods for krav fra Roskilde Universitet, føler at engagement i Thirdroom kan bidrage til deres 

studieliv. Så kunne det betyde at den studerende selv engagerer sig i anvendelsen af Thirdroom, 

og af den grund opnår en holdning som grunder i værdi og positiver, i stedet for krav og 

negativer. Denne designændring valgte vi at understøtte ved hjælp af teori om nudging, og især 

viden om flokmentalitet, som driver mennesket i dets valgprocesser. Valget om onboarding og 

oplæring i timeline funktionen er et valg, som den studerende selv bedømmer om de vil 

medvirke i. Men ved at opfordre den studerende med nudges, kunne det tænkes at der kunne 

skabes større tilbøjelighed til at tage imod valget om introduktion. Det nudge vi valgte at 

implementere, byggede på at portrættere det fællesskab som findes på Thirdroom – og på den 

måde insinuere at andre, for at være en del af det fællesskab, tidligere har medvirket i 

onboarding-processen. 

 

Figur 31 – Screendump af wireframe 

 ”Below you can get to know the functionalities Thirdroom provides 

 -And join a community of collaborative minds!” (citat fra wireframe) 

Dernæst påbegyndte vi arbejdet med observationerne fra brugerinterviews, hvor informanterne 

grundlæggende var positivt stemt. Det at informanterne blev sat til at interagere med 
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Thirdrooms indhold, fremfor passivt at skulle optage information, blev stemplet som et plus. 

Men informanterne fandt at der manglede understøttelse af deres intuition - knapperne var ikke 

kontinuerligt den samme grønne farve, og pointerne omkring Thirdrooms værdi var gemt lidt 

væk. For at imødekomme disse perspektiver valgte vi, med inspiration fra Csikszentmihalyi, 

at skabe bedre flow. Nedenfor dette afsnit ses de designændringer, som vi har foretaget med 

henblik på at facilitere en mere intuitiv gennemgang af produktet, og på den måde skabe flow. 

Håbet er, at det intuitive design, sammenlagt med den nye og inspirerende information, skaber 

et miljø som faciliterer flow. Et andet perspektiv, som understøtter disse designændringer, 

grunder i Krugs anvendelighedslove. Målet er at facilitere en oplevelse for brugeren, hvor 

navigationen igennem designet fremstår utvetydigt (Krug, 2014). Figur 29 viser første iteration, 

figur 30 og 31 viser anden iteration. Farven er ændret til at være i overensstemmelse med 

temaet, og der er tilføjet en ’hover’-effekt. ’Hover’-effekten giver brugeren feedback, i det 

cursoren holdes over knappen, hvorefter teksten bliver forstørret. 

 

 

 

Figur 32 - Screendump af wireframe 

 

Figur 33 - Screendump af wireframe (farveændring) 
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Figur 34 - Screendump af wireframe (hover-effekt) 

 

 

En anden designændring, også med baggrund i flow, implementerede vi igennem et mere 

udbredt brug af deskriptiv tekst. Teksten havde dels til formål at forklare næste skridt i 

vejledningen, men samtidigt tillod det en præsentation af de enkelte funktioners værdi. 

Nedenfor ses et eksempel på netop dette. 

 

Dernæst valgte vi at implementere en progress bar, igen med fokus på flow og feedback, men 

også for give brugeren en følelse af progression, og deraf motivation til at færdiggøre 

introduktionen. Progress baren blev designet i samme grønne nuance som knapperne, med 

Figur 35 - screendump af wireframe Figur 36 - screendump af wireframe 
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henblik på at skabe sammenhæng mellem progression på progress baren, og progression i 

introduktionen. Nedenfor ses et eksempel på designets progress bar. 

 

 

Figur 37 - screendump af wireframe 

 

Med den viden vi har udvundet igennem arbejdet med arbejdsspørgsmål tre3 og fire4, har vi nu 

besvaret vores femte5 og sidste arbejdsspørgsmål, og udarbejdet et wireframe over en ny 

Thirdroom onboarding-proces. Et link til det udarbejdede wireframe kan findes under bilag, 

eller under opslaget ”Anden iteration af wireframe” på projektets Thirdroom timeline. 

Diskussion  

Dette afsnit vil præsentere vores vurdering af de anvendte metoder, og diskutere de resultater 

vi har fundet på baggrund af vores undersøgelser. 

 
3 Hvilke elementer gør Thirdrooms nuværende onboarding-proces brug af?  
4
 Hvordan oplever brugerne af Thirdroom deres nuværende introduktion til websitet? 

5
 Hvordan opbygger man en onboarding-proces som appellerer til Thirdrooms brugere? 
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For at klarlægge de studerendes holdning til den nuværende IT faciliterede introduktion til 

Thirdroom, gjorde vi brug af en kvantitativ undersøgelse i form af en 

spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen henvendte sig primært til de studerende, eftersom 

de er de primære brugere af funktionen. Timeline funktionen er også tænkt som et værktøj eller 

samarbejdsplatform for diverse undervisere, professorer og erhverspersoner. Derfor ville der 

være værdi, trods det lavere antal brugere, i at undersøge anvendelsen af timeline funktionen 

af denne del af målgruppen.  

I forhold til indsamlingen af svar, har vi ikke modtaget den mængde af respons som vi havde 

håbet på. Spørgeskemaet henvendte sig primært til de nyere brugere af Thirdroom, eller i hvert 

fald de studerende som stadigt huskede deres første interaktioner med Thirdroom. Af den grund 

er spørgeskemaet primært blevet distribueret til HumTek-studerende på 2. semester. Den 

mindre mængde adspurgte informanter, sammenlagt med en målgruppe som kan være svær at 

motivere til at interagere med spørgeskemaer og lignende, gør at resultaterne fra vores 

spørgeskema halter. Vi har af den grund anvendt de af resultaterne, som har givet de mest 

utvetydige svar, for at opretholde validiteten.  

Dette projekt er bundet til kurserne TSA og D&K, med den faste semesterbinding TSA. Det 

tekniske perspektiv bag udarbejdelsen af vores løsningsforslag, er på baggrund af den faste 

semesterbinding blevet prioriteret højt. Et resultat heraf er nedprioriteringen af arbejdet med 

informanter, under indsamling af information igennem brugertest. Som gruppe valgte vi aktivt 

at undgå en udbredt tænke højt test, som præsenteret af Steve Krug, grundet i den store mængde 

tid og arbejde det kræver at analysere efterfølgende. Vi kunne have brugt mere tid på brugertest, 

og lavet flere iterationer. Denne mere naturalistiske tilgang (Human Risk and Effectiveness – 

FEDS) til indsamling af information, tilskriver designet værdi. Brugerne, til forskel for de mere 

generelle teoretikere, er individerne som i sidste ende skal anvende produktet, og deres indsigt 

er derfor af stor værdi. 

Vores overvejelser omhandlende implementering af diverse gamification elementer, gik på 

tanken om at bibeholde Thirdrooms image – vi ønskede ikke at onboarding-processen skulle 

repræsentere et portræt af Thirdroom som ikke var sandt. Elementerne som vi endte med at 

implementere (interaktivitet, progress bar), er derfor kun en lille del af hvad teori om 

gamification tilbyder af værktøjer. En udnyttelse af gamification elementer som points, badges, 

leaderboards og så videre, kræver et fokus på Thirdroom som helhed, hvilket lå uden for vores 

afgrænsning. Derudover vil der være visse gamification elementer, Thirdroom måske ikke vil 
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være interesserede i, da de kan vurderes til at være etisk forkerte jf. (Chou, 2016). F.eks. ”Loss 

and Avoidance”, hvor brugere kan føle sig tvunget til at logge ind på en side, for ikke at miste 

en belønning. 

Konklusion 

Dette afsnit vil besvare projektets problemformulering igennem inddragelse af 

arbejdsspørgsmålene, og præsentere projektets vigtigste pointer. 

Projektets problemformulering er som følger: 

”Hvordan kan man forbedre og udbygge onboarding-processen på Thirdroom, med henblik 

på at øge mængden af tilbagevendende brugere, samt forbedre interaktionen mellem 

Thirdroom og dets brugere?” 

Problemformuleringen, og de understøttende arbejdsspørgsmål, har faciliteret en redegørende, 

analyserende og undersøgende arbejdsproces, med henblik på at fastslå hvad en onboarding-

proces er, og hvorvidt man kan forbedre Thirdrooms onboarding-proces. Nedenfor er beskrevet 

de ting vi på baggrund af projektet kan konkludere, og hvordan arbejdsspørgsmålene hver især 

har bidraget til den opnåede viden. 

Vi kan konkludere at udformningen af diverse websites onboarding-processer knytter sig til 

websitets image, for at skabe et naturligt sammenhæng mellem introduktion og anvendelse. Vi 

kan konkludere at onboarding-processen er af stor vigtighed, eftersom onboarding-processen 

ofte faciliterer brugerens første interaktion med et givent website – og derfor er en stor del af 

brugerens holdning til websitet. Slutteligt kan vi konkludere at man som designer af et website, 

kan opbygge motivation, forbedret- og udbredt anvendelse, og flere andre positiver igennem 

udarbejdelsen af en fyldestgørende onboarding-proces. Af disse grunde mener vi, at man bør 

videreudvikle på Thirdrooms onboarding-proces, og på den måde forbedre interaktionen 

mellem Thirdroom og websitets brugere. 

Hvilke elementer består en fyldestgørende onboarding-proces af? 

I løbet af vores projektforløb og den læringsproces vi har haft, kan vi konkludere at der er mere 

end én måde at designe en fyldestgørende onboarding-proces på. Ved både at læse teori og 

kigge på allerede eksisterende websites, kan vi konkludere at der ikke findes én løsning, men 

at der er elementer som forekommer i de fleste onboarding-proces designs.  
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Værdien af websitet skal fremvises i onboarding-processen, om det er kerne- eller 

helhedsværdien. Ved at udfærdige onboarding-processen som en interaktiv introduktion, 

kommer brugeren i direkte kontakt med websitet. Sidstnævnte går hånd i hånd med 

portrættering af websitets værdier, da brugeren introduceres til anvendelsen af diverse 

funktioner, og af den grund indlejres i websitets brugssituationer. 

Hvordan bidrager en fyldestgørende onboarding-proces til brugen af et givent website? 

Afhængigt af hvilken form for website, en given onboarding-proces er designet til – vil 

onboarding-processen kunne bidrage med forskellige positiver. Én webdesigner kunne have et 

ønske om at brugeren bliver grundigt introduceret til websitets værdier, andre har måske en 

målsætning om at brugeren forstår at udnytte en specifik teknisk funktion. Igennem vores 

undersøgelser kan vi konkludere at en blanding mellem en introduktion til værdier og visioner, 

sammenlagt med introduktion til specifikke funktioner, bidrager til at brugeren fremadrettet 

føler sig bedre klædt på til at begå sig på websitet. 

Hvilke elementer gør Thirdrooms nuværende onboarding-proces brug af? 

Thirdrooms nuværende onboarding-proces udfoldes igennem en video, som præsenterer 

Thirdrooms overordnede værdier og visioner. Videoen introducerer overordnet til Thirdrooms 

værktøjer og brugssituationer, men sikrer ikke at brugeren finder sig til rette i udnyttelsen af 

Thirdroom. Udover ovennævnte introduktion faciliteres diverse ’help-centers’ og lignende, 

men eftersom dette først naturligt kommer i spil efter brugeren oplever problemer, bidrager 

disse ikke til at introducerer brugeren. Vi har dog valgt at analysere ovennævnte ’help-centers’, 

som en del af onboarding-processen, eftersom de har et introducerende perspektiv på 

Thirdroom, og dækker nogle af de mangler vi ser i videointroduktionen. 

Hvordan oplever brugerne af Thirdroom deres nuværende introduktion til websitet? 

Baseret på vores samtaler med Katja Carlsen (Medskaber og Administrerende Direktør af 

Thirdroom), brugertest og spørgeskemaundersøgelse kan vi konkludere at den primære 

introduktion foregår igennem ”How It Works” videoen, og vejledning af fysiske mentorer ansat 

af Thirdroom. Brugernes holdning til den nuværende introduktion er forholdsvis neutral, men 

givet muligheden for introduktion faciliteret af en interaktiv onboarding-proces, ses der hos 

brugerne, vi har testet på, en tydelig begejstring. 
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Hvordan opbygger man en onboarding-proces som appellerer til Thirdrooms brugere?  

For at designe en onboarding-proces som appellerer til Thirdrooms brugere, eller en hvilken 

som helst anden målgruppe, kræver det indsigt i ting som: 

• Målgruppe 

• Brugssituationer 

• Websiteindehaverens mål med websitet 

• De teoretiske værktøjer der kan facilitere en onboarding-proces 

I dette projekt har vi forsøgt at koble disse segmenter af viden sammen, og har udarbejdet et 

nyt løsningsforslag. Om Thirdrooms nu- og fremtidige brugere kunne drage nytte af 

løsningsforslaget er svært at vurdere, men overvejelserne omkring muligheden for facilitering 

af forskelligartede onboarding-processer er værd at tage in mente. 

Perspektivering  

I dette afsnit vil vi præsentere vores tanker om den fremtidige udnyttelse af den udvundne 

viden. Fokusset i dette afsnit vil også være på, hvad vi kunne have gjort anderledes og bedre i 

det her projekt, og hvilken forskel det ville have gjort. Vi vil også dele vores tanker, omkring 

en fremtidig udnyttelse af løsningsforslaget.  

I fremtiden kunne man forstille sig, at man kunne forene den nuværende Thirdroom 

onboarding-proces med den version vi har lavet. Dette kunne faciliteres gennem den første 

gruppedannelse, hvor Thirdroom bliver introduceret til de nye studerende. En indarbejdelse af 

vores løsningsforslag kunne muliggøre udbredelsen af Thirdroom til resten af RUC. Det kunne 

have den fremtidige effekt at der ville komme en øget mængde brugere, samt brugere der kan 

se værdien i Thirdroom. En positiv konsekvens man kunne forstille sig, er at brugerne ville 

udnytte hele sitet oftere og bedre. Man kunne håbe, at den mere hands-on og interaktive 

oplevelse giver en bedre onboarding-proces. 

I løbet af projektet har vi aktivt taget et valg om nedprioritering af indsamling af information 

fra Thirdrooms brugere og skabere. For at højne den fremtidige brugbarhed af pointer og 

konklusioner fra projektet, mener vi at der skal indgås et tættere samarbejde med Thirdrooms 

brugere og skabere. Og på den baggrund, udarbejde en ny og forenet onboarding-proces, som 

både understøtter en portrættering af Thirdrooms værdier, samt anvendelsen af Thirdrooms 

funktioner. Vores løsningsforslag skal af den grund ikke ses som værende en endegyldig 
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løsning på den problematik som er Thirdrooms onboarding-proces, men som inspiration til en 

ny, og forhåbentlig bedre strukturering af selvsamme. 
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Bilag 
 

Bilag 1: 

https://www.figma.com/proto/sK3geIrDONFw1Si4zOLXlc/D%26K?page-id=0%3A1&node-

id=161%3A313&viewport=717%2C180%2C0.4371482729911804&scaling=min-zoom 

Hvis wireframets størrelse ikke passer til læserens skærm, kan wireframet skaleres øverst i 

højre hjørne. 

Bilag 2: 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse. Vedhæftet som bilag. 

Bilag 3: 

Visuel præsentation. Vedhæftet som bilag. 

https://www.figma.com/proto/sK3geIrDONFw1Si4zOLXlc/D%26K?page-id=0%3A1&node-id=161%3A313&viewport=717%2C180%2C0.4371482729911804&scaling=min-zoom
https://www.figma.com/proto/sK3geIrDONFw1Si4zOLXlc/D%26K?page-id=0%3A1&node-id=161%3A313&viewport=717%2C180%2C0.4371482729911804&scaling=min-zoom

