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SAMMANFATTNING
I samhället finns oro över den digitala utvecklingens framfart där fokus läggs alltmer på att
skapa innovation, vilket är en tillgång ur konkurrenssynpunkt men där individers behov och
förutsättningar bortses från. Den snabba utvecklingen kan medföra att individer med låg förståelse och acceptans av informations- och kommunikationsteknik riskerar att hamna utanför
samhället. Seniorer är den åldersgrupp vilken har benägenhet att besitta en lägre förståelse
och acceptans för den digitala utvecklingen. Detta är ett aktuellt dilemma eftersom ett fungerande samhälle förutsätter att alla individer ska kunna använda sig av de samhälls- och kommersiella tjänster som finns att tillgå. Till följd därav är det oumbärligt att utveckla användbar
informations- och kommunikationsteknik vilken möter slutanvändares behov och förutsättningar. För att möjliggöra detta är det vitalt att involvera slutanvändare i innovationsprocesser. Däremot är det inte tillräckligt att enbart involvera dem för att uppnå användbar informations- och kommunikationsteknik utan det krävs därtill att få dem att uppleva sitt deltagande
som meningsfullt och engagerande. Motivation är därmed avgörande och essentiellt för att
utveckla användbar informations- och kommunikationsteknik. Syftet med uppsatsen var att
genom en kvalitativ ansats av deskriptiv karaktär undersöka hur slutanvändare kan motiveras
till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Studien genomfördes genom en litteraturstudie, en intervjustudie samt en fokusgruppstudie. Resultat och analys från dessa ledde
till .ME-modellen vilken är ett förslag till hur processdeltagare praktiskt kan arbeta för att
motivera slutanvändare i innovationsprocesser.
Nyckelord: Innovation, Innovationsprocess, Informations- och kommunikationsteknik, Seniorer, Användbarhet, Användarinvolvering, Living Lab, Motivation

ABSTRACT
In society, there are ongoing concerns and challenges connected to the progression in the field
of technology, in which focus is increasing on creating innovations. This rapid development
might mean that individuals that have low acceptance and understanding for information and
communication technology (ICT) have a higher risk of facing exclusion from society. Elderly
people have a tendency to form barriers to adoption and understanding for the field of technology and therefore become non-adopters of ICT. This is an ongoing concern, because in
order to maintain a functional society it is important to consider individual differences so that
everyone will be able to use the civil and commercial services available. As a result, it is important to develop useful ICT which meets the end-users needs and requirements. To make
this possible, it is vital to involve end-users in the innovation process. However, it is important to make the end-users experience their participation in the innovation process meaningful
and engaging. Motivation is therefore crucial for development of useful ICT. The purpose of
this paper was; by a qualitative method and with a descriptive approach, study how developers can motivate end-users to participation and devotion in innovation processes. This study
was accomplished through a literature study, interview study and through a focus group study
which resulted in the .ME-model, a proposal for how developers practical can work to motivate end-users to participation and devotion in innovation processes.
Keywords: Innovation, Innovation Process, Information and communication technology
(ICT), Elderly, Usability, User Involvement, Living Lab, Motivation
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1. INLEDNING

1. INLEDNING
Dagens samhälle är ett konkurrenssamhälle där förändring och utveckling sker ideligen, och
fokus läggs alltmer på att skapa innovation (Schuurman, Evens & De Marez, 2009). Innovation ses som något nyskapande; en ny artefakt, ny teknik eller att implementera något befintligt i en ny kontext. Innovation är inte enbart något fysiskt utan kan även innebära en ny idé
eller process och ses ofta som produkter och tjänster baserade på informations- och kommunikationsteknik (Eriksson, Niitamo & Kulkki, 2005; Galanakis, 2006). Det finns en allmän
oro över den digitala utvecklingens framfart, detta eftersom individer kan ha svårt att hänga
med i utvecklingen och ta till sig tekniken (Löwgren & Stolterman, 2004). Detta lyfter dagspress som ett växande problem eftersom ett fungerande samhälle förutsätter att alla individer
kan använda sig av de samhälls- och kommersiella tjänster som finns för att underlätta vardagen (Hallandsposten, 2011a).
Seniorer är den åldersgrupp i samhället vilka tenderar att ha en lägre förståelse för den digitala
utvecklingen och informations- och kommunikationsteknikens tillämpbarhet (Eggermont,
Vandebosch & Steyaert, 2006). Dagspress lyfter även problematiken med att samhälls- och
kommersiella tjänster blir alltmer digitaliserade, vilket medför en risk att individer vilka har
låg förståelse för informations- och kommunikationsteknik och den digitala utvecklingen lättare hamnar utanför samhället (Hallandsposten, 2011b). Misstankar finns att detta kan leda till
att klyftorna blir tydligare mellan seniorer och dagens unga, vilka har växt upp i det digitala
samhället (Johansson, 2003). Detta är ett växande problem eftersom seniorer blir en allt större
andel av befolkningen (Iglesias, Gomez de Segura & Iturburu, 2009). Seniorer riskerar även
att leva ett mer ensamt liv med ett tunnare socialt nätverk i förhållande till andra åldersgrupper. De besitter därtill en högre risk att utsättas för sjukdomar och funktionsnedsättningar,
vilket kan leda till ökad isolering och ensamhet (Fratiglioni, Wang, Ericsson, Maytan &
Winblad, 2000; Holmén & Furukawa, 2002). Ett bra sätt att stärka livskvaliteten hos seniorer
är genom informations- och kommunikationsteknik (Eggermont et al., 2006; Iglesias et al.,
2009). För att tekniken skall bli lättare att använda och tillämpa är det angeläget att involvera
slutanvändare i innovationsprocesser (Sharp, Rogers & Preece, 2007). En innovationsprocess
definieras som förloppet att generera och framta innovation (Kusiak, 2007). I denna uppsats
avgränsas slutanvändare till att främst beröra seniorer.
För att skapa informations- och kommunikationsteknik vilken möter slutanvändares behov
och förutsättningar är det betydelsefullt att fokusera på användbarhet i innovationsprocesser.
Användbarhet är primärt för att uppnå god användarupplevelse vilken innefattar användares
upplevelse av att bruka informations- och kommunikationsteknik i dess vardagliga kontext
(Nielsen, 1992; Sharp et al., 2007). För att uppnå god användarupplevelse är det därmed viktigt att aktivt arbeta med användarinvolvering i innovationsprocesser (Bevan, 1995; Nielsen,
1992; Hlauschek, Panek & Zagler, 2009). Genom att processdeltagare och slutanvändare arbetar tillsammans och drar lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter kan det medföra
att informations- och kommunikationsteknik lättare förstås och används (Löwgren &
Stolterman, 2004). Processdeltagare definieras i denna uppsats vid de aktörer vilka arbetar i
innovationsprocesser, exempelvis forskare och projektledare. En miljö vilken involverar slutanvändare i innovationsprocesser för att framta användbar informations- och kommunikationsteknik är Living Lab. Detta genom att sammanföra slutanvändare, akademi, näringsliv
samt organisationer, vilket innebär att slutanvändares behov och förutsättningar kan mötas
(Bergvall-Kåreborn, Ihlström Eriksson, Ståhlbröst & Svensson, 2009; Eriksson et al., 2005;
Svensson, Ihlström Eriksson & Ebbesson, 2010).
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Det är emellertid vanligt att slutanvändare inte involveras i innovationsprocesser i en större
utsträckning eftersom det kan vara tidskrävande och svårt att genomföra praktiskt (Eriksson et
al., 2005; Sharp et al., 2007). Involveras inte slutanvändare kan det medföra att processdeltagare har svårt att förstå deras förutsättningar och behov med den informations- och kommunikationsteknik vilken är tänkt att framtas (Hess & Ogonowski, 2010; Sharp et al., 2007;
Svensson et al., 2010). Däremot är det inte tillräckligt att enbart involvera slutanvändare i
innovationsprocesser utan det kräver även att de upplever deltagandet som meningsfullt och
engagerande för att vilja bidra med erfarenheter och åsikter (Löwgren & Stolterman, 2004).
Motivation är därmed essentiellt inom innovationsprocesser, eftersom det har stor betydelse
för hur den framtagna informations- och kommunikationstekniken möter slutanvändares behov och förutsättningar (Hess & Ogonowski, 2010; Svensson et al., 2010).
Tas motivation i beaktning och slutanvändare får känslan av att de bidrar och belönas för sitt
bidrag är de mer villiga att delta i innovationsprocesser (Ståhlbröst & Bergvall-Kåreborn,
2008). Detta kan leda till att det utvinns ett bredare spektra av idéer som därmed medför mer
och bättre informations- och kommunikationsteknik (Moumtzi & Willis, 2009; Niitamo,
Kulkki, Eriksson & Hribernik, 2006; Santoro & Conte, 2009). Det är därmed nödvändigt att
motivera slutanvändare till både deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Vad som
motiverar till deltagande och engagemang i innovationsprocesser är ett område som behöver
behandlas ytterligare. Detta eftersom det kan vara svårt att involvera slutanvändare genom
hela innovationsprocessen på grund av det är svårt att upprätthålla deras motivation samt finna engagerade slutanvändare (Motzek, 2007; Svensson et al., 2010).
Denna problematik leder fram till uppsatsens frågeställning:
Hur kan slutanvändare, och i synnerlighet seniorer, motiveras till deltagande och
engagemang i innovationsprocesser?
Uppsatsens syfte:


Genom en litteraturstudie presentera en litteraturöversikt av motivationsfaktorer för vad
som generellt motiverar individer.



Genom en intervjustudie beskriva vad som motiverar seniorer till att delta och engagera
sig i innovationsprocesser.



Genom en fokusgruppstudie beskriva hur processdeltagare praktiskt kan arbeta för att
motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.



Presentera en sammanställning av intervjustudien samt en modell över hur processdeltagare praktiskt kan arbeta för att motivera slutanvändare i innovationsprocesser.
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2. LITTERATURSTUIDE
I detta avsnitt presenteras uppsatsens litterära områden; Seniorer och teknik, Användbarhet,
Användarinvolvering, Living Lab samt Motivation. Avslutningsvis sammanställs motivationsfaktorer över vad som motiverar individer i en litteraturöversikt.

2.1 SENIORER OCH TEKNIK
Medelåldern på Europas befolkning ökar konstant vilket medför en demografisk förändring
där andelen seniorer blir en allt större andel i samhället (Ras, Becker & Koch, 2007). En större andel seniorer innebär att fler individer utsätts för de svårigheter och problem som en hög
ålder medför, exempelvis nedsatt mobilitet och försämrad hälsa (Fuchsberger, 2008). Andra
funktionsnedsättningar i egenskap av nedsatt hörsel, sämre syn samt försämrad rörelseförmåga är därtill vanliga. Ytterligare motgångar som kan drabba seniorer är att de mister sin partner och livskamrat samt förlorar släkt och vänner (Holmén & Furukawa, 2002). Dessa motgångar och funktionsnedsättningar kan bidra till ökad isolering och ensamhet i samhället. Detta utanförskap kan i sin tur leda till försämrad livskvalitet eftersom sociala kontakter är grundläggande för ett hälsosamt åldrande (Holmén & Furukawa, 2002).
Ett sätt att förhöja livskvaliteten samt främja socialt umgänge hos seniorer är med hjälp av
informations- och kommunikationsteknik (Eggermont et al., 2006, Iglesias et al., 2009). Att
utveckla informations- och kommunikationsteknik för seniorer innebär ett flertal utmaningar
eftersom seniorer generellt sett är den åldersgrupp som har svårast att anamma ny teknik (Eggermont et al., 2006). Detta kan bero dels på ovannämnda fysiska aspekter samt på att en hög
ålder kan medföra inlärningssvårigheter. Utöver detta har dagens seniorer vuxit upp i en värld
med envägskommunikativ media, exempelvis press, radio och television. Därmed har de inte
samma kognitiva förmåga och vana att använda informations- och kommunikationsteknik
jämfört med yngre åldersgrupper. Hos seniorer kan det därmed uppstå rädsla och oro för informations- och kommunikationsteknik eftersom de inte använder den kontinuerligt (Eggermont et al., 2006, Iglesias et al., 2009; Fuchsberger, 2008).
En annan väsentlig utmaning är att processdeltagare kan finna det svårt att sätta sig in i seniorers livssituation samt att förstå deras behov. Seniorer kan i sin tur ha svårt att se de möjligheter som finns med informations- och kommunikationsteknik (Eisma, Dickinson, Goodman,
Syme, Tiwari & Newell, 2004). Dessa svårigheter kan underlättas genom att seniorer involveras i innovationsprocesser, där de kan få möjlighet att både uttrycka och förklara sina behov
samt utforska och testa de tekniska möjligheter som finns (Ellis & Kurniawan, 2000).

2.2 ANVÄNDBARHET
Involveras slutanvändare i innovationsprocesser kan det medföra att informations- och kommunikationsteknik blir användbar och stämmer överens med deras behov och förutsättningar
(Bevan, 1995). Användbarhet skildrar hur väl slutanvändares behov tillfredsställs under utförande av specifika uppgifter i en specifik kontext. Därmed är det viktigt vid framtagande av
informations- och kommunikationsteknik att fokusera på användbarhet (Sharp et al., 2007).
Detta för att uppnå god användarupplevelse, vilken innefattar slutanvändares upplevelse av att
bruka en innovation i dess vardagliga kontext. Oavsett om den är positiv eller negativ har varje innovation en användarupplevelse. Ett sätt att eftersträva god användarupplevelse är att i
innovationsprocesser fokusera på att optimera användbarhet (Nielsen, 1992; Sharp et al.,
2007).
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Användbarhet måste således aktivt arbetas med under hela innovationsprocessen eftersom god
användbarhet inte är något som uppstår per automatik. För att aktivt arbeta med användbarhet
är det nödvändigt att involvera slutanvändare i innovationsprocesser eftersom användbarhet
och användarinvolvering går hand i hand (Bevan, 1995; Hlauschek et al., 2009; Nielsen,
1992).

2.3 ANVÄNDARINVOLVERING
Participativ design (eng. Participatory Design) är en filosofi vilken fokuserar på att involvera
slutanvändare i innovationsprocesser. Filosofin härstammar från en skandinavisk tradition och
har sin grund i det sociotekniska perspektivet inom systemutveckling där mänskliga och sociala faktorer är essentiella (Bødker & Sundblad, 2008; Löwgren & Stolterman, 2004).
Involveras slutanvändare i innovationsprocesser får processdeltagare bättre insikt i deras behov och önskemål. Detta kan leda till att det framtas informations- och kommunikationsteknik
som lever upp till slutanvändares förväntningar (Ellis & Kurniawan, 2000; Sharp et al., 2007).
Det är därmed angeläget att involvera rätt slutanvändare samt att göra det på rätt sätt och i rätt
tid i innovationsprocessen. Därmed kan processdeltagare och slutanvändare dra nytta och lärdom av varandras kompetens och erfarenheter.
Involveras inte slutanvändare kan det medföra att deras behov och önskemål inte tillfredsställs
samt att de kan känna sig försummade (Sharp et al., 2007). Det är därav viktigt med ett nära
samarbete eftersom processdeltagare och slutanvändare vilka arbetar nära varandra har lättare
för att kommunicera på samma våglängd (Löwgren & Stolterman, 2004). Ett sätt att underlätta kommunikationen är genom att få slutanvändare bekväma i innovationsprocessen eftersom
det kan öka motivation till deltagande och engagemang (Bergvall-Kåreborn et al., 2009; Hess
& Ogonowski, 2010; Santoro & Conte, 2009). Det är utöver detta vitalt att slutanvändare känner att de har möjlighet att påverka samtidigt som de har roligt i innovationsprocessen, vilket
kan underlättas genom organisering och struktur. Därtill är det gynnande om processdeltagare
deltar och engagerar sig eftersom det kan medföra att slutanvändare upplever sitt eget deltagande meningsfullt och engagerande (Löwgren & Stolterman, 2004). Användarinvolvering är
därmed en viktig aspekt och är en grundpelare i en relativt ny form av innovationsprocess:
Living Lab (Hlauschek et al., 2009).

2.4 LIVING LAB
Living Lab är ett samarbete mellan slutanvändare, akademi, näringsliv och organisationer
samt kan ses som en innovationsmiljö för framtagande av informations- och kommunikationsteknik där användarinvolvering är betydelsefullt (Bergvall-Kåreborn et al., 2009; Eriksson et
al., 2005; Svensson et al., 2010). För att framta informations- och kommunikationsteknik med
fokus på användbarhet är det viktigt att involvera dessa aktörer eftersom deras påverkan samt
innovationens påverkan på dem måste tas i beaktning (Svensson, Ihlström Eriksson,
Ebbesson, & Åkesson, 2009).
Living Lab beskrivs även som ett samspel mellan teknik, samhälle och marknad för att generera innovation (Figur 1). Det är centralt att identifiera slutanvändares (samhällets) behov och
preferenser för att kunna generera innovativ informations- och kommunikationsteknik vilken
motsvarar dem. Detta kan skapas genom att inneha god kunskap om tekniken bakom innovationen samt genom att alla aktörer samarbetar och drar nytta av varandras erfarenheter och
kunskaper (Eriksson et al., 2005).
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FIGUR 1: SOCIETY, MARKET AND ENABELING TECHNOLOGY IN CO-DESIGN PROCESS (ERIKSSON ET AL., 2005).

I Living Lab sker detta samarbete i en experimentell miljö där slutanvändare ses som en del
av innovationsprocessen och där teknik utvecklas och testas i den kontext där den är tänkt att
användas (Hess & Ogonowski, 2010; Svensson et al., 2010). Med detta menas med verkliga
slutanvändare i verkliga situationer. Till följd därav kan deras naturliga och uppriktiga upplevelser erhållas (Bergvall-Kåreborn et al., 2009; Niitamo et al., 2006). Därtill genereras nya
krav och idéer eftersom slutanvändare får möjlighet att delta i och påverka innovationsprocessen (Eriksson et al., 2005).
Living Lab kan förutom detta ses som ett filosofiskt synsätt och är ett fenomen som kan te sig
i olika former. Ståhlbröst (personlig kommunikation, 9 februari, 2011; Ståhlbröst, 2008) beskriver Living Lab utifrån fem huvudprinciper:


Kontinuitet: Living Lab bygger på samarbete mellan interna och externa aktörer vilket
gör det viktigt att aktörerna har ett gott förtroende och tillit till varandra. Däremot kan
detta ta tid att forma men underlättas genom ett nära samarbete, vilket även kan bidra till
kreativitet och innovativt tänkande.



Öppenhet: Living Lab sammanför flera perspektiv och erfarenheter vilket ger kraft till
snabba framsteg. Living Lab stödjer även användarinvolvering eftersom innovationsprocessen uppmuntrar till att inkludera slutanvändare.



Realism: Genom att upprätthålla Living Lab i en verklig kontext genereras informationsoch kommunikationsteknik vilken är anpassad för den verkliga marknaden. Därmed är
det angeläget att efterlikna verklighetstrogna miljöer och beteenden. Detta kan göras genom att slutanvändare får möjlighet att delta i verkliga situationer, vilket särskiljer Living
Lab från andra innovationsprocesser.



Användares makttagande: Inom Living Lab är ett av huvudkoncepten att involvera
slutanvändare i innovationsprocessen för att möta deras behov, förväntningar och önskemål. Till följd därav är det vitalt att de får möjlighet att bidra och påverka samt att de
känner engagemang och medvetenhet.



Spontanitet: Informations- och kommunikationsteknikens framgång är beroende av att
kunna inspirera till användning och möta slutanvändares personliga önskningar, sociala
behov samt samhälleliga behov. Det är därmed essentiellt att slutanvändares spontana reaktioner och idéer upptäcks, tas hand om och analyseras.

Vid användarinvolvering i innovationsprocesser är det centralt att ta stöd av olika metoder för
att göra processen och resultatet till det bästa möjliga. Inom Living Lab kan det i innovations10
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processen arbetas utefter vanligt förekommande metoder (Tabell 1). Dessa metoder kan delas
in i fyra faser; Idéfasen, Konceptfasen, Prototypfasen och Marknadsfasen (Svensson et al.,
2009).

AKTIVITETER VILKA
SKER ANSIKTE MOT
ANSIKTE

UTDELADE
AKTIVITETER

IDE
Workshop
Scenarios

KONCEPT
Workshop
Mock-ups
Personas
Scenarios

PROTOTYP
Low-fi prototyp
Hi-fi prototyp
Test
Utvärdering
Think aloud
Intervjuer

Enkäter
Frågeformulär

MARKNAD
Test
Validering
Intervjuer
Observationer

Enkäter
Frågeformulär
Dagböcker

TABELL 1: METODER OCH FASER I INNOVATIONSPROCESSEN

Idéfasen handlar till stor del om att samla förslag och idéer från slutanvändare. Metoderna i
denna fas kan brukas för att skapa god och lättförståelig kommunikation mellan slutanvändare
och processdeltagare. Därtill kan metoderna i denna fas komplettera varandra vilket kan medföra att ett bredare spektra av idéer erhålls (Schumacher & Feurstein, 2007; Svensson et al.,
2009).
Konceptfasen handlar om att konkretisera framkomna idéer för att göra dem lättare att förstå,
mer hanterbara samt för att lättare kommunicera idéerna mellan de involverade aktörerna i
innovationsprocessen (Svensson et al., 2010).
Prototypfasen handlar om att skapa prototyper vilka är designade i samverkan mellan processdeltagare och slutanvändare inom innovationsprocessen. Det möjliggör för slutanvändare
att interagera och testa den tänkta innovationen för att se hur väl den tillgodoser slutanvändares behov och förutsättningar (Schumacher & Feurstein, 2007; Svensson et al., 2010).
Marknadsfasen handlar om att ta reda på hur det ser ut på marknaden samt testa huruvida
prototyperna står sig på marknaden innan det slutgiltiga resultatet lanseras (Schumacher &
Feurstein, 2007; Svensson et al., 2009).
Dessa faser är ett av många arbetssätt inom Living Lab (Svensson et al., 2009). Det viktigaste
är att få slutanvändare bekväma i innovationsprocessen eftersom det möjliggör till deltagande
och engagemang samt kan öka deras motivation (Bergvall-Kåreborn et al., 2009; Hess &
Ogonowski, 2010; Santoro & Conte, 2009). Det kan däremot vara svårt att upprätthålla motivationen genom hela innovationsprocessen (Eisma et al., 2004; Svensson et al., 2010). Motivation kan därmed ses som en kritisk nyckelfaktor för att nå framgång i innovationsprocesser,
på grund av att det är viktigt att förstå vad som motiverar slutanvändare för att kunna öka motivation till deltagande och engagemang (Antikainen, Mäkipää, & Ahonen, 2010).
Motivation är därmed essentiellt inom Living Lab, eftersom det har stor betydelse för hur det
resultat som framställs kan tolkas och frambringa användbar informations- och kommunikationsteknik (Hess & Ogonowski, 2010; Svensson et al., 2010).
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2.5 MOTIVATION
Motivation är ett begrepp som härstammar från det latinska ordet motivus, vilket betyder ”att
skapa rörelse”. Det kan liknas vid en energigivande kraft vilken leder till handling. Motivation
kan därmed ses som en process, baserad på orsak och verkan. Det vill säga, kombinationer av
olika omständigheter, element, förhållanden eller faktorer påverkar individer till handling och
agerande (Meyer, Becker & Vanderberghe, 2004; Motzek, 2007). Motivation beskrivs i egenskap av vad som triggar och engagerar individer samt vad som får dem att agera för att uppnå
sina mål. Motivation styr därmed individers beteende och förklarar varför en sak framför en
annan föredras (Ståhlbröst, 2008; Reiss, 2004). Denna process är till stor del målorienterad
vilket innebär att en individ agerar och handlar utefter strävan att uppfylla ett eller flera mål.
Dessa mål är individuella men det kan vara svårt för individen själv att veta vad som ligger
bakom sin egen motivation (Meyer et al., 2004; Reiss, 2004).
Omständigheter, element, förhållanden och faktorer vilka påverkar individers motivation har
försökt kartläggas. Den mest kända och använda kartläggningen av motivation är Maslows
behovshierarki (Fuchsberger, 2008; Motzek, 2007). Behovshierarkin definierar fem behovsnivåer; biologiska och psykologiska behov, behov av trygghet, behov av tillhörighet och kärlek,
behov av självkänsla samt behov av självförverkligande. Dessa behovsnivåer framhålls i en
hierarkisk ordning, där den lägsta nivån prioriteras högre än den ovanstående, exempelvis
prioriteras tillfredsställande av hunger högre än att vara säker och trygg. Det är först när de
lägre behoven tillfredsställs som behoven i de övre behovsnivåerna blir påtagliga (Fuchsberger, 2008; Motzek, 2007).
Utöver behovshierarkin framkommer att äta (undvika hunger), känna sig säker genom att
undvika orosmoment och farliga situationer, inte vara rädd, vara avslappnad samt bibehålla
vitalitet som förutsättningar för motivation (Reiss, 2004). Andra drivkrafter som motiverar är
strävan efter romantiska och kärleksfulla förhållanden, samlevnad samt att bilda familj och att
fortplanta sig (Ardichvili, Page, & Wentling, 2003; Reiss, 2004). Individer motiveras därtill
av det sociala samspelet utanför familjen och strävar efter att finna gemenskap, knyta sociala
kontakter och finna sällskap med jämlikar samt personer med gemensamma intressen (Antikainen et al., 2010; Reiss, 2004). Individer motiveras dessutom av att bli accepterade, bekräftade, godkända och uppmärksammade för de prestationer och insatser de utför. Detta innefattar
i sin tur en strävan efter förhöjd status och social ställning (Ardichvili et al., 2003; Reiss
2004). Ytterligare motiveras individer av strävan att känna tillhörighet i grupp samt att vara
medlem i kooperation med andra (Antikainen et al., 2010; Ardichvili et al., 2003).
Inflytande, ledarskap, mentorskap samt en öppen, effektiv, organiserad och konstruktiv atmosfär kan motivera individer (Antikainen et al., 2010; Reiss, 2004). Utöver detta kan tävlingsanda (viljan att vinna och belönas) samt samarbete, ha roligt och känna heder, ära och lojalitet
bidra till ökad motivation (Antikainen et al., 2010; Ardichvili et al., 2003). I kontrast till detta
kan individer motiveras i samma utsträckning av självständighet, hämnd och revansch (Reiss,
2004). Därtill kan förmåga att influera, påverka, bidra med kunskaper och erfarenheter öka
individers motivation (Antikainen et al., 2010; Ardichvili et al., 2003). Likväl kan individer
motiveras av att lära sig nya saker, få nya erfarenheter samt genom kunskapsutbyte med andra
(Antikainen et al., 2010; Ardichvili et al., 2003; Reiss, 2004). Det finns även en drivkraft hos
individer att skapa innovation samt att förbättra samhället och därmed utvinna värde av dessa
kunskaper och erfarenheter (Ardichvili et al., 2003; Reiss, 2004). Förutom detta motiveras
individer av innovationsprocessers syfte, mål och koncept vilka upplevs som intressanta och
givande samt genom att få vara en del i innovationsprocessen (Reiss, 2004).
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2.6 LITTERATURÖVERSIKT
Litteraturöversikten (FIGUR 2) är en sammanställning av litteraturstudien och visar motivationsfaktorer för vad som generellt motiverar individer. Denna översikt skapades för att få en
generell uppfattning kring motivation och därmed valdes att lyfta blicken från övrig litteratur.
Litteraturöversikten sammanställdes utifrån fem teman; grundläggande behov, sociala faktorer, tillhörighet och kooperation, delaktighet och kunskapsbidrag samt personlig utveckling.

GRUNDLÄGGANDE
BEHOV

M
O
T
I
V
A
T
I
O
N

Att äta (undvika hunger) (Reiss, 2004).
Vara avslappnad (Reiss, 2004).
Inte vara rädd (Reiss, 2004).
Känna sig säker (undvika orosmoment och farliga situationer) (Reiss, 2010).

SOCIALA FAKTORER

Samspel och gemenskap (Antikainen et al., 2010).
Sociala kontakter (Reiss, 2004)
Sällskap med jämlikar (Antikainen et al., 2010; Reiss, 2004).
Status och social ställning (Reiss, 2004).
Familj och relationer (Ardichvili et al., 2003; Reiss, 2004).
Romans, kärlek och samlevnad (Reiss, 2004).
Gemensamma intressen (Ardichvili et al., 2003).
Uppmärksamhet (Reiss, 2004).
Acceptans och godkännande (Reiss, 2004).
Ha roligt (Antikainen et al., 2010).

TILLHÖRIGHET OCH
KOOPERATION

Kooperation (Antikainen et al., 2010).
Tävlingsanda (Antikainen et al., 2010).
Vinst och belöning (Antikainen et al., 2010).
Inflytande och ledarskap (Antikainen et al., 2010; Reiss, 2004).
Mentorskap (Ardichvili et al., 2003).
Medlemskap (Ardichvili et al., 2003).
Öppen och konstruktiv atmosfär (Antikainen et al., 2010).
Effektivt arbete (Antikainen et al., 2010).
Hämnd och revansch (Reiss, 2004).
Heder, ära och lojalitet (Ardichvili et al., 2003).

DELAKTIGHET OCH
KUNSKAPSBIDRAG

Influens och påverkan (Antikainen et al., 2010).
Kunskapsbidrag (Ardichvili et al., 2003).
Kunskapsutbyte (Antikainen et al., 2010; Ardichvili et al., 2003).
Generera innovation (Ardichvili et al., 2003; Reiss, 2004).
Förbättra samhället (idealism) (Reiss, 2004).
Projektet har tydligt syfte och koncept (Reiss, 2004).
Projektet har intressanta mål (Reiss, 2004).
Organisering (Reiss, 2004).
Utvinna värde (Reiss, 2004).
Rättigheter och ägandeskap (Reiss, 2004).
Bekräftelse och självförverkligande (Ardichvili et al., 2003).

PERSONLIG
UTVECKLING

Kunskapsinlärning och nya erfarenheter (Reiss, 2004).
Självständighet (Reiss, 2004).
Vitalitet (Reiss, 2004).
FIGUR 2: LITTERATURÖVERSIKT

Litteraturöversiktens teman överlappar varandra i och med att vissa motivationsfaktorer kan
tänkas ingå i flera teman. Detta på grund av att de är kopplade till varandra och hör samman.
Däremot valdes att dela in dessa faktorer inom ovannämnda teman för att underlätta och
strukturera upp dem. Under dessa fem teman finns motivationsfaktorer vilka beräknades falla
utanför studien eftersom de inte var essentiella för studien givet uppsatsens frågeställning.
Däremot var det inga motivationsfaktorer vilka förbisågs utan alla ingick i studien.
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3. METOD
Följande avsnitt redogör för hur studien genomfördes samt för vilka val som gjordes. Först
behandlas val av forskningsansats följt av studiens forskningssammanhang och forskningsprocess. Efter det behandlas genomförande av litteraturstudie samt empiriinsamling. Avsnittet avslutas med studiens kvalitetskriterier, etik och moral samt metoddiskussion.

3.1 FORSKNINGSANSATS
För att hantera förhållandet mellan litteraturstudien och empiriinsamlingen valdes att anamma
och efterlikna arbetssättet abduktion. Till följd därav tolkades det empiriska materialet med
stöd från litteraturen, vilket möjliggjorde för nya tolkningar samt för att erhålla nya infallsvinklar i det empiriska materialet (Alvesson & Sköldberg, 1994). Forskningsprocessen genomsyrades av ett hermeneutiskt synsätt med grund i att förstå uppsatsens ämnesområde och
dess helhet (Patel & Tebelius, 1987).
Inom vetenskaplig forskning är kvantitativ och kvalitativ de två mest förekommande forskningsansatserna. En kvantitativ forskningsansats ämnar frambringa ett generaliserbart resultat
genom att undersöka ett större omfång (Denscombe, 2009). En kvalitativ forskningsansats
avser till skillnad från kvantitativ att ge mer ingående och djup insyn kring ett mindre omfång.
I denna studie valdes en kvalitativ forskningsansats av deskriptiv karaktär eftersom detta var
adekvat för uppsatsens studie. Detta eftersom studien syftade att frambringa beskrivande resultat vilka förklarar hur individer uppfattar, upplever och tolkar omgivningen, händelser och
känslor (Backman, 2008; Denscombe, 2009; Ely, 1993). Därutöver åsyftades även ge stöd
genom litteraturstudien för att förstå individers subjektiva upplevelser samt för att kunna se
världen genom deras ögon (Carlsson, 1991; Larsson, 2005). Detta passade uppsatsens studie
väl eftersom syftet var att erhålla djup förståelse samt beskriva individers, seniorers samt processdeltagares upplevelser av motivation till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.

3.2 FORSKNINGSSAMMANHANG
Studien utfördes i samverkan med Express to Connect: ett pågående projekt inom Halmstad
Living Lab vilket ämnar skapa informations- och kommunikationsteknik för seniorer (Express
to Connect, u.å.). Halmstad Living Lab är en kollaboration med multidisciplinära team bestående av akademi, näringsliv och organisationer. Halmstad Living Lab organiseras av Högskolan i Halmstad och fokuserar på att förbättra innovationsprocesser samt att skapa bättre informations- och kommunikationsteknik för slutanvändare. De har god erfarenhet med att involvera slutanvändare i innovationsprocesser för framtagande av informations- och kommunikationsteknik speciellt inriktat mot hälsoteknik och mediesektorn (Halmstad Living Lab, u.å.).
Express to Connect finansieras av Ambient Assistent Living (AAL) vilket är ett europeiskt
program startat för att förbättra livskvaliteten, främja hälsan samt motverka social isolering
hos seniorer genom användning av informations- och kommunikationsteknik. Syftet är att
stärka seniorers självförtroende, självständighet och mobilitet (Ambient Assistant Living, u.
å.). Målsättningen är att utveckla informations- och kommunikationsteknik där seniorer kan
dela med sig av sina upplevelser samt livsberättelser och därmed bygga upp sitt sociala nätverk (Ambient Assistant Living, u. å.). Detta kan i sin tur motverka att de upplever ensamhet
14
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samt det missnöje och negativa känslor som en hög ålder kan föra med sig (Express to
Connect, u.å.).
Express to Connect är ett samarbete mellan Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna
vilka använder Living Lab som innovationsmiljö. Där värdesätts och prioriteras att seniorer
ska erhålla känsla av välbefinnande, självförtroende samt vara delaktiga och känna tillhörighet. Express to Connect är ett projekt som är aktivt inom denna uppsats ämnesområde vilket
ligger till grund för studiens forskningsprocess, litteraturstudie samt urval (Express to
Connect, u.å.).

3.3 FORSKNINGSPROCESS
Forskningsprocessen inspirerades av Carlssons (1991) och Backmans (2008) forskningsmodeller (Bilaga 1 & Bilaga 2) och genomfördes utifrån följande steg (Figur 3).
FRÅGESTÄLLNING

EMPIRIINSAMLING

LITTERATURSTUDIE

TOLKNING OCH ANALYS

LITTERATURÖVERSIKT

DISKUSSION

INTERVJUGUIDE

RESULTAT

FIGUR 3: UPPSATSENS FORSKNINGSMODELL

Uppsatsens forskningsmodell presenterar studiens olika steg i processen; formande av frågeställning, genomförande av litteraturstudie, litteraturöversikt, formande av intervjuguide, empiriinsamling, tolkning och analys, diskussion samt presentation av resultat.
Studien bestod av en komplex och växande empiriinsamling. Därav sammanställdes denna
empiriinsamlingsprocess i modellen nedan (Figur 4).
LITTERATURÖVERSIKT

INTERVJUGUIDE

FOKUSGRUPP
SAMMANKOMST 2

UNDERLAG TILL FOKUSGRUPP
SAMMANKOMST 1

INTERVJUER

ÅTERKOPPLING TILL
LITTERATURÖVERSIKT

FOKUSGRUPP
SAMMANKOMST 1

UNDERLAG TILL FOKUSGRUPP
SAMMANKOMST 2
FIGUR 4: UPPSATSENS EMPIRIINSAMLINGSPROCESS
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Empiriinsamlingsprocessen utgick från litteraturöversikten vilken låg till grund för underlag
till fokusgrupp sammankomst 1(Bilaga 3). Utifrån litteraturöversikten och resultatet från fokusgrupp sammankomst 1 formades intervjuguiden (Bilaga 4). Intervjuguiden användes som
stöd vid intervjuerna. Resultatet från intervjuerna blev underlag för diskussion i fokusgrupp
sammankomst 2 (Bilaga 5). Slutligen återkopplades resultatet av empiriinsamlingen till litteraturöversikten.

3.4 LITTERATURSTUDIE
Studien inleddes med en litteraturstudie eftersom detta påverkade hela uppsatsarbetet samt var
ett moment vilket inte bör förbises (Backman, 2008). Litteraturstudiens syfte var att erhålla en
god bild över tidigare forskning inom ämnesområdet. Till följd därav ökades förståelsen för
uppsatsens kunskapslucka och ämnesområde. Detta kan frambringa fördelar i form av att studien får en mer betydelsefull och relevant problemställning samt att ett historiskt perspektiv
på ämnesområdet presenteras (Backman, 2008).
Utöver djupare förståelse och kunskap inom studiens ämnesområde resulterade litteraturstudien i en litteraturöversikt, vilken visar hur dess olika teman förhåller sig till uppsatsens frågeställning. Litteraturöversikten fungerade som ett stöd under forskningsprocessen samt som
underlag till intervjuguide, planering, empiriinsamling, tolkning och analys.
Uppsatsen berör i huvudsak två discipliner; informationssystem och psykologi, vilket innebar
att litteraturstudien grundades på vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Association
for Computing Machinery (ACM), The Institution of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE), International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (IESBS) samt Google Scholar. De sökord som användes kategoriseras nedan utifrån ämnesområde (Tabell 2).
ÄMNESOMRÅDE

SÖKORD

SENIORER OCH TEKNIK

Elderly and ICT, Elderly and IT, Elderly and Social Media, Elderly Needs,
Elderly Users

LIVING LAB

Living Lab, Living Laboratory, Living Lab and Methodology, Living Lab and
Methods

PARTICIPATIV DESIGN OCH

Elderly Needs, Involvement of Users, Involving Users, Involve Users, Participatory Design, User-driven Innovation, User Involvement, User Needs,
User Participation

ANVÄNDARINVOLVERING
MOTIVATION

Elderly and motivation, Elderly and Motivation in Open Innovation, Motivation, Motivation and Open Innovation, Motivation in Open Innovation,
Motivation in Digital Open Innovation, Motivate Users, User Motivation
TABELL 2: SÖKORD I LITTERATURSTUDIEN

Utöver vetenskapliga artiklar kompletterades litteraturstudien med böcker och personlig
kommunikation med forskare inom uppsatsens ämnesområde.
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3.5 EMPIRIINSAMLING
Följande avsnitt behandlar studiens empiriinsamling vilken utfördes genom dels en intervjustudie och dels genom en fokusgruppstudie. Avslutningsvis behandlar avsnittet hur tolkning
och analys av empirin utfördes.
3.5.1 INTERVJUSTUDIE
Intervjuer är en etablerad metod för empiriinsamling inom kvalitativ forskning, vilken lämpade sig för denna studie eftersom den baserades på känslor, åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Utöver detta är intervjuer passande när respondenterna inte är geografiskt spridda utan
intervjuerna är genomförbara med tanke på tid och kostnader (Backman, 2008; Denscombe,
2009). Ytterligare fördelar som bidrog till att intervjuer valdes var att de genererar djup information vilket ökade förståelsen samt gav värdefulla insikter i respondenternas upplevelser
och känslor (Denscombe, 2009). Det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att undersöka
vad som motiverar seniorer till att delta och engagera sig i innovationsprocesser.
Intervjuguide
Utifrån litteraturstudien skapades en litteraturöversikt kring vilka motivationsfaktorer som
generellt motiverar individer. De framkomna teman i litteraturöversikten låg till grund för
studiens tematiska intervjufrågor. Studien ämnade koncentrera och fokusera intervjuerna på
dessa ämnen för att få djupa, ingående och utförliga svar kring dessa. De tematiska intervjufrågorna är därmed uppdelade utifrån studiens litteraturöversikt och dess framträdande teman;
grundläggande behov, sociala faktorer, tillhörighet och kooperation, delaktighet och kunskapsbidrag samt personlig utveckling. Tillsammans utformades dessa till studiens intervjuguide. Detta för att kontrollera att relevanta frågor ställdes under intervjuerna. Intervjustudien
åsyftade att undersöka huruvida litteraturen överensstämde med verkligheten. Därtill åsyftades även att få fram eventuella skillnader i vad som motiverar seniorer i jämförelse med vad
som generellt motiverar individer.
I denna studie valdes att använda semistrukturerade intervjuer vilket innebar att frågorna som
ställdes under intervjuerna inte följde en färdigställd struktur eller ordning (Denscombe,
2009). Semistrukturerade intervjuer var bra för både oss och respondenterna eftersom det skapade ett explorativt samtal kring de ämnen vilka intervjuerna berörde (Sharp et al., 2007).
Därav gavs respondenterna möjlighet att svara hur utförligt eller kortfattat de ville under de
frågor som ställdes samt att varje intervju tog sin egen form. Intervjuerna följde förutbestämda teman med underliggande stödfrågor för att kunna användas som underlag till att frambringa samtal (Sharp et al., 2007). Detta med strävan att kunna vara flexibel och anpassa frågor och följdfrågor till den riktning varje samtal tog. Målsättningen var att detta i sin tur skulle leda till att respondenterna gavs möjlighet att utveckla idéer samt tala mer ingående och
utförligt (Denscombe, 2009). Frågorna i intervjuguiden var främst öppna frågor eftersom det
kan generera ett mer avslöjande och ingående resultat (Ely, 1993). Genom semistrukturerade
intervjuer gavs även möjlighet att lägga till frågor kring ämnen som uppkommit under intervjuer, vilka upplevdes intressanta och värda att undersöka djupare i nästkommande intervjuer.
Planerandet av intervjuerna tog stöd av de riktlinjer Ely (1993) presenterar i form av frågor
vilka bör tänkas på vid planering av intervjuer samt den checklista vid användning av intervjuer vilken Denscombe (2009) presenterar. För att lättare bedöma hur lång tid varje intervjutillfälle behövde samt för att testa huruvida intervjuguiden var användbar genomfördes en
pilotintervju. Därigenom gavs även möjlighet att öva på att intervjua och därmed blev vi mer
bekväma och förberedda under de riktiga intervjuerna.
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Urval
Intervjustudiens urval bestod av seniorer där urvalet avgränsades till att vara deltagare inom
Express to Connect och Halmstad Living Lab. Syftet med detta urval var att få en djup insyn i
seniorers upplevelser, känslor och tankar. Det eftersträvades att få respondenterna att bidra
med djupa, känslomässiga och insiktsfulla reflektioner samt att motverka snedvridna svar.
Antalet intervjuer resulterade i att innefatta sex stycken respondenter. Detta antal förbestämdes inte innan empiriinsamlingen utan intervjuer fortskred kontinuerligt tills det inte längre
framkom nya uppseendeväckande resultat.
Genomförande
Respondenterna kontaktades först i samband med en sammankomst inom Express to Connect
där de fick information om uppsatsens syfte och ämnesområde, samt förfrågan om de ville
delta i denna genom intervjuer. Efter att ha fått tillåtelse genom ansvarig inom Express to
Connect kontaktades de respondenter vilka visat intresse för att delta i studien. Denna tillåtelse behövdes för att säkerställa att inga av Express to Connects stadgar kring dess deltagares
personliga integritet bröts. Respondenterna mottog därefter en mer utförlig beskrivning av
uppsatsens syfte samt varför deras åsikter och tankar var värdefulla för studien. Tid och plats
för intervjun bestämdes i förväg eftersom det kunde leda till ökad trygghet hos respondenterna
samt leda till färre missförstånd (Carlsson, 1991; Denscombe, 2009; Ely, 1993).
Valet av lokal kan ha stor påverkan på intervjuer. Därav eftersträvades att anordna intervjuerna i en miljö där respondenterna kände sig avslappnade samt kunde tala fritt och otvunget
(Carlsson, 1991). Därmed försöktes i bästa möjliga mån att anordna intervjuerna hemma hos
respondenterna med syfte att få dem att känna sig avslappnade, trygga och bekväma.
Genom att båda deltog under intervjuerna, kundes det dra fördel av att vara två genom att dela
upp ansvaret i en aktiv och en passiv roll. Detta innebar att den passiva intervjuaren fokuserade på att anteckna det som respondenterna framförde under intervjuerna. Under tiden höll
även denne koll på vilka ämnen som hade tagits upp. Denna uppgift utfördes även till viss del
av den aktiva intervjuaren, vars huvudsakliga uppgifter var att lyssna och föra samtal med
respondenterna samt att sufflera och följa upp (Denscombe, 2009). Detta gjordes genom att
ställa passande följdfrågor, be respondenterna att utveckla sina svar samt ge gensvar. Därutöver försöktes det föras ett samtal med respondenterna för att få uttömmande och uppriktiga
svar. Under intervjuerna kan vår roll därmed sammanfattas med att samspela, lyssna och styra
(Carlsson, 1991). Utöver detta ämnades ”lyssna med tredje örat” vilket innebar att försöka
uppmärksamma det som inte sades och medvetet utelämnades under intervjuerna. Under intervjuerna fanns även en medvetenhet kring att känslor och reaktioner på respondenternas
åsikter kunde påverka resultatet (Carlsson, 1991). Utöver detta eftersträvades att aldrig avbryta, värdera svaren, styra samtalen eller gå i svaromål under intervjuerna.
Utformandet av intervjuerna rättade sig efter följande upplägg för att underlätta samtalet; introduktion, uppvärmning, huvudsakligt innehåll, nedvarvning och avslut (Sharp et al., 2007).
Inledningsvis presenterades uppsatsens syfte samt på vilket sätt intervjun var essentiell för
denna studie. Respondenterna informerades därefter om samtycke till ljudupptagning samt
försäkrades om sekretess och konfidentiell hantering av det empiriska materialet. Detta genom att berätta hur materialet skulle användas, hanteras, presenteras och lagras. Därefter inleddes intervjun med inledande och lättsamma frågor för att få igång ett samtal och få respondenterna att känna sig trygga och bekväma (Ely, 1993). Vidare ställdes intervjufrågorna på ett
sätt där frågorna blev allt mer ingående, känslomässiga och djupa längre in i intervjun. Detta
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eftersom respondenterna därmed kunde vara mer ”uppvärmda” och ge mer utförliga svar
(Carlsson, 1991).
När intervjun var mättad, det vill säga när det uppstod liknande svar från respondenten, avslutades intervjun med ett mindre antal övergripande och lättsamma frågor för att varva ner. Respondenten frågades även om denne hade något mer att tillägga som inte hade behandlats under intervjun. Avslutningsvis tackades respondenten för sitt deltagande, samt förfrågades om
det gick bra att återkomma om det fanns oklarheter i det insamlade materialet. Därefter stängdes inspelningen av och det indikerades att intervjun var avslutad.
3.5.2 FOKUSGRUPPSTUDIE
Utöver en intervjustudie genomfördes en fokusgruppstudie för att få djupare insikt och förståelse för uppsatsens ämnesområde. Fokusgrupper karaktäriseras vid en mindre grupp deltagare
vars sammankomster har till syfte att föra en diskussion kring ett fokus, ämne eller kring erfarenheter vilka deltagarna i fokusgruppen har liknande kännedom om (Denscombe, 2009).
Därmed erhölls ett vidgat perspektiv kring vad som motiverar slutanvändare till deltagande
och engagemang i innovationsprocesser. Fokusgruppen användes för att föra diskussion kring
uppsatsens ämnesområde samt diskutera hur processdeltagare praktiskt kan arbeta för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Urval
Urvalet av respondenter till fokusgruppstudien bestod av verksamma representanter inom
uppsatsens ämnesområde. Syftet med detta urval var att få ta del av respondenternas kunskap
och erfarenheter utifrån ett praktiskt perspektiv. Respondenterna valdes eftersom de tillsammans skapade en bredd kring studiens ämnesområde. Detta eftersom de alla har erfarenhet
kring praktiskt arbete i innovationsprocesser med användarinvolvering specifikt inriktat mot
seniorer. Respondenterna bidrog därmed med flera olika perspektiv till ett och samma fokus.
Genomförande
Respondenterna i fokusgruppstudien kontaktades först genom personlig presentation. Därefter
fick respondenterna ytterligare information om uppsatsens syfte samt förfrågan om de ville
delta i denna genom en fokusgrupp. Fokusgruppen samlades vid två sammankomster, vilka
anordnades på Högskolan i Halmstad. Detta eftersom det var en omgivning där majoriteten av
respondenterna var bekväma samt i sin vardagliga arbetsmiljö. Sammankomsterna planerades
att pågå i två timmar och utfallet blev strax därunder, vilket resulterade i en lagom tid för en
fokusgruppsammankomst (Denscombe, 2009).
Vid första sammankomsten presenterades studiens syfte och förväntningar på respondenterna.
Det informerades om hur materialet skulle användas och frågades om tillåtelse att spela in
sammankomsterna. När informerat samtycke hade medgivits påbörjades frågor och diskussion. Detta med syfte att öka förståelsen för uppsatsens ämnesområde samt för att ta del av
respondenternas egna erfarenheter och reflektioner.
Efter intervjustudien genomfördes den andra fokusgruppsammankomsten. I denna diskuterades hur resultatet som framkommit ur intervjustudien skulle kunna tillämpas praktiskt för att
motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Underlaget
för denna sammankomst bestod av en PowerPoint med påståenden kring de olika teman som
uppkommit ur litteraturstudien samt intervjustudien.
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Vår roll i fokusgruppen var att skapa en trivsam och behaglig atmosfär för diskussion, hålla
diskussionen fokuserad på ämnesområdet, uppmuntra alla respondenter till medverkan samt
se till att diskussionen hölls på en nivå med högt i tak (Denscombe, 2009).
3.5.3 TOLKNING OCH ANALYS
Tolkning och analys av det empiriska materialet utfördes med Denscombes (2009) rekommendationer i åtanke. Inledningsvis förbereddes det empiriska materialet genom att säkerhetskopiera och spara ljudfilerna samt anteckningarna. Detta för att säkerställa att inget empirirskt material gick förlorat. För att öka förtrogenheten med empirin samt underlätta vid tolkning och analys transkriberades det empiriska materialet. Därutöver radnumrerades transkriberingarna och varje respondent fick en representativ bokstav för att enklare kunna lokalisera
särskilda delar av empirin (Denscombe, 2009). Efter sammanställningen av det empiriska
materialet utfördes en korrekturgenomgång för att försäkra att allt material var korrekt och
tillförlitligt. Detta gjordes genom att transkriberingarna och ljudupptagningarna jämfördes
flertalet gånger för att dels se om något hade missats men även för att det skapade en förtrogenhet med det empiriska materialet.
Därefter strukturerades det empiriska materialet utefter litteraturöversiktens teman, där det
även jämfördes mot varandra för att finna samband och avvikelser. Tolkning och analys av
det empiriska materialet förhölls till uppsatsens frågeställning och syften för att lättare kunna
möta samt besvara dem (Denscombe, 2009).

3.6 KVALITETSKRITERIER
Nedan presenteras en diskussion kring studiens tillämplighet, rimlighet, trovärdighet samt
noggrannhet (Patel & Tebelius, 1987).
Tillämplighet handlar om att samla in tillräckligt omfattande empiriskt material vilket möjliggör för tolkning och analys. Därutöver är det även viktigt att uppsatsens ämnesområde har
betydelse för studiens medverkande respondenter (Denscombe, 2009; Patel & Tebelius,
1987). Till följd av att empiriinsamlingen omfattades av både intervjustudie samt fokusgruppstudie kunde tillräckligt empiriskt material samlas in. Studiens tillämplighet stärktes genom
urvalet av respondenter eftersom alla i intervjustudien hade erfarenhet och intresse av att delta
i innovationsprocesser, samt att respondenterna i fokusgruppstudien alla hade erfarenhet av att
involvera slutanvändare i innovationsprocesser. Därmed var alla respondenter insatta och engagerade i uppsatsens ämnesområde.
Rimlighet är avgörande att kunna påvisa, det vill säga att empirin överensstämmer med verkligheten (Patel & Tebelius, 1987). Detta har uppnåtts genom att uppmärksamma vad respondenterna har sagt men även hur de har reagerat och agerat under empiriinsamlingen. Misstänksamhet och uppmärksamhet nyttjades för att se att det som sades stämde överens med hur
respondenterna agerade. Rimligheten i det empiriska materialet stärktes därutöver genom
återkommande frågor i likartad form för att se om respondenterna gav konsekventa svar.
För att reducera risken för att egna värderingar och tyckanden skulle färga det empiriska materialet eftersträvades att ställa öppna frågor. Slutna frågor användes emellertid för att bekräfta
och säkerställa att respondenterna uppfattats korrekt. Därtill stärktes studiens rimlighet genom
att frågorna förklarades och förtydligades när dessa missuppfattades av respondenterna.
För att ytterligare stärka studiens rimlighet förfrågades alla respondenter om det gick bra att
kontakta dem ifall oklarheter framkom vid tolkning och analys. Respondenterna välkomnades
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även att kontakta oss om det framkom nya tankar, frågor eller åsikter vilka inte framkom vid
empiriinsamlingen. I och med att inspelningarna höll god kvalitet och stämde överens med de
anteckningar som gjordes under empiriinsamlingen väcktes inte några frågor eller funderingar, och därmed nyttjades inte denna möjlighet.
Trovärdighet är substantiellt att kunna argumentera för i det empiriska materialet (Patel &
Tebelius, 1987; Denscombe, 2009). Trovärdigheten stärktes genom insamling och tolkning av
det empiriska materialet, där fokus legat på uppsatsens syften och frågeställning. Därav valdes
att utgå från uppsatsens litteraturöversikt och dess teman som grund för hela forskningsprocessen. Studiens trovärdighet stärktes genom att använda två metoder vid empirinsamlingen;
intervjustudie och fokusgruppstudie. Detta för att få olika perspektiv och därmed erhålla vidgad syn samt för att samla respondenter vilka har olika syn och erfarenheter inom uppsatsens
ämnesområde. Detta gav studien ytterligare djup och ett bredare perspektiv eftersom det insamlade empiriska materialet blev mer berikat samt förhindrade att forma stereotypa uppfattningar.
Genom att ta fram frågor och diskussionsämnen utifrån litteraturstudiens identifierade motivationsfaktorer framkom relevanta tematiska frågor och diskussionsämnen för empiriinsamlingen. Studiens empiriinsamling samt analys och tolkning genomfördes med ambition att hålla
ett distanserat förhållningssätt för att skapa ett systematiskt tillvägagångssätt där åsikter, ställningstaganden och synpunkter lades åt sidan.
Noggrannhet är en viktig aspekt i studien och är avgörande för studiens kvalitet (Patel &
Tebelius, 1987). Detta försäkrades genom att på ett tydligt sätt redogöra för resonemang och
tolkningar samt genom att redogöra för studien utifrån hur den faktiskt gick tillväga, utförligt
och ärligt.

3.7 ETIK OCH MORAL
I denna studie användes Vetenskapsrådets föreskrifter vid behandling av känslig information.
Detta för att samtliga respondenter vilka valde att delta i denna studie skall ha sin personliga
integritet skyddad (Vetenskapsrådet, 2011).
Respondenterna gavs information både muntligt och skriftligt om studien, dess syften samt
deras bidrag och del i studien. Samtliga respondenter tillfrågades om samtycke för ljudupptagning och informerades att det empiriska materialet skulle behandlas konfidentiellt och att
ingens identitet skulle utelämnas. Det finns inga anteckningar eller ljudupptagningar där identiteterna avslöjas. Respondenterna är även helt anonyma i uppsatsen.

3.8 METODDISKUSSION
Valet att genomföra två empiriinsamlingsmetoder; intervjustudie samt fokusgruppstudie,
medförde att det empiriska materialet blev stort och därav svårare att konkretisera, analysera
och tolka (Sharp et al., 2007). Emellertid gav det möjlighet till minskad subjektivitet samt ett
djupt material med insiktsfull syn i studiens ämnesområde. Triangulering hade därtill kunnat
stärka uppsatsens tillförlitlighet, rimlighet och trovärdighet ytterligare och hade kunnat
genomföras genom att komplettera studien med en enkätundersökning eller observation
(Denscombe, 2009). Däremot ansågs att triangulering hade medfört ett mer komplext material
att tolka och analysera.
Målsättningen i studien var att tolka och analysera det empiriska materialet utan förutfattade
meningar. Det är dessvärre svårt att avgöra om det i praktiken genomfördes fullt ut eftersom
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det kan vara problematiskt att helt skärma av tidigare erfarenheter, värderingar och kunskaper.
Detta medför att det kan vara svårt att helt eliminera värderingar och övertygelser från analys
och tolkning av det empiriska materialet (Denscombe, 2009). Genom att använda ljudupptagning vid empiriinsamlingen minskades risken för eventuella missuppfattningar. Däremot uppstod det försvårande omständigheter med ljudupptagning, däribland fanns medvetenhet kring
att respondenterna kunde hålla tillbaka och ha svårare att föra ett samtal på grund av detta.
Emellertid upplevdes att respondenterna blev mer bekväma och mer villiga till att dela med
sig om djupa och känslomässiga ämnen genom att ha långa intervjuer.
Valet att använda semistrukturerade intervjuer medförde att respondenterna tilläts att komma
bort från ämnet. Detta hade var med i beräkningarna och därmed valdes att avsätta extra tid
till detta. På grund av det kom intervjuerna att mer liknas vid samtal samt var givande både
för studien och för oss själva. I och med det utvanns ett djupare empiriskt material. Miljön för
intervjuerna upplevdes kan ha påverkat respondenterna både positivt och negativt. Detta genom att de intervjuer vilka hölls där respondenterna kände sig bekväma och avslappnade lättare medförde småprat vilket uppmuntrade till samtal.
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4. RESULTAT
Avsnittet presenterar resultatet från empiriinsamlingen. Först behandlas resultatet från intervjustudien strukturerat utifrån litteraturöversiktens teman samt utifrån teman vilka tillkom
genom intervjustudien. Detta avslutas med att intervjustudiens resultat sammanställs. Därefter presenteras resultatet från fokusgruppstudien utifrån samma teman och struktur.

4.1 RESULTAT AV INTERVJUSTUDIE
Nedan presenteras utifrån intervjustudien vad som motiverar seniorer till deltagande och
engagemang i innovationsprocesser.
4.1.1 GRUNDLÄGGANDE BEHOV
Intervjustudien indikerade att grundläggande behov inte framkom som motiverande till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
4.1.2 SOCIALA FAKTORER
Sociala faktorer var inte framträdande för vad som motiverar seniorer till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Flera av respondenterna uttryckte att de redan hade ett stort
socialt nätverk och fann därmed inte sociala faktorer som avgörande för motivation till deltagande och engagemang. Istället beskrev respondenterna att sociala faktorer upplevs som ett
mervärde i innovationsprocesser snarare än motivation för dem. Emellertid framkom det av
några respondenter att sociala faktorer kan motivera seniorer med mindre socialt nätverk till
deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Två av respondenterna hade däremot en annan syn och berättade att de sociala faktorerna motiverade till deltagande och engagemang, detta trots att respondenterna ansåg sig ha ett stort
socialt nätverk. Respondenterna beskrev även hur den digitala utvecklingen på grund av distansering bidrar till att seniorer kan motiveras av sociala faktorer, exempelvis genom möjlighet att diskutera, samtala och träffas ansikte mot ansikte. Nedanstående citat exemplifierar
detta:
”Att kunna sitta ner i lugn och ro och diskutera saker och ting istället för att sitta
via de här datorskärmarna dygnet runt […] mycket blir, alltså, ett ord det är ju en
sak. Men att titta på det hela, speciellt kroppsspråket, det säger ju hemskt mycket”.
Flertalet respondenter berättade att sociala faktorer kan motivera till deltagande och engagemang eftersom det sociala umgänget kan bli lidande när en individ går i pension. Däremot
hade respondenterna själva aldrig upplevt detta. De uttryckte därav att det är viktigt att ersätta
det sociala livet från arbetsplatsen med någonting annat för att bygga upp ett socialt nätverk.
Citatet nedan visar hur en respondent upplevde att seniorer kan tappa kontrollen över sitt sociala umgänge när de går i pension och har i och med det svårt att bygga upp ett nytt:
”Det finns nog många som har väldigt svårt med att skapa nätverk. Många tappar
ju fotfästet när de slutar jobba”.
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På grund av detta påstod medparten av respondenterna att seniorer kan motiveras av sociala
faktorer för deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Genom citatet nedan förstärktes detta:
”Det här med att man är delaktig i någonting, det ger trygghet. Alltså man får
värdera olika former av trygghet. Trygghet är ju hyra, mat och pengar, men det
finns ju någonting som heter social trygghet”.
Flertalet av respondenterna var därtill övertygade om att det är viktigt att känna social gemenskap och träffa nya individer. Detta för att kunna utbyta åsikter, upplevelser och erfarenheter
vilket därmed medför social mångfald.
4.1.3 TILLHÖRIGHET OCH KOOPERATION
Tillhörighet och kooperation framkom från respondenterna som motiverande till deltagande
och engagemang i innovationsprocesser. Detta eftersom gruppdynamik framställdes vara motiverande samt eftersom majoriteten av respondenterna poängterade att det är viktigt att sammanföra olika personligheter för att skapa mångfald i innovationsprocesser. Det kan därmed
vara motiverande när olika individer samtalar vilket en respondent förstärkte genom citatet
nedan:
”I och med som jag sa tidigare att det var så många olika yrkesbakgrunder och
teknikbakgrunder så blir det ju många olika infallsvinklar på diskussionerna”.
Respondenterna framhöll därtill att diskussioner med andra är givande. Detta eftersom diskussionerna ofta blir intressanta när olika individer med skilda synsätt samspelar. En respondent
yttrade att kooperation med andra är både roligt och intressant. Därtill uttryckte merparten av
respondenterna att diskussioner motiverar till deltagande och engagemang på ett naturligt sätt
i innovationsprocesser.
En respondent uttalade att diskussioner och kooperation med andra gav mersmak och motiverade till deltagande och engagemang samt till fortsatt deltagande. Flertalet respondenter poängterade däremot att det inte alltid är enkelt att arbeta i grupp genom citaten nedan:
”Jag tycker alltid det är roligt att jobba i grupp, alltså när gruppen fungerar!”.
”En bra grupp kan ge väldigt mycket. Var och en har sina tankar och tycker om
olika och gör så alla får uttrycka sig och vara med i det, så det inte blir en som
dominerar. Sen är det ju så att det måste nästan vara en som leder gruppen”.
Ovanstående citat behandlar även vikten av facilitering (exempelvis ledning och styrning) för
att få diskussionerna att fungera smidigt. Detta påpekade majoriteten av respondenterna var
avgörande för att öka motivationen till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Detta eftersom facilitering kan innebära att alla kan få sin röst hörd och därmed känna att de
bidrar.
Flertalet respondenter tog upp problematiken med att motivera till deltagande och engagemang inom innovationsprocesser vilka, likt Express to Connect, har anknytning till akademin.
Respondenterna berättade hur de tror att seniorer utan akademisk bakgrund kan ha svårt att
motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser eftersom de kan ha svårt att
känna tillhörighet och gemenskap till den akademiska kulturen. Andra respondenter motsatte
sig helt till detta påstående och menade att utbildning och akademisk bakgrund inte var av
betydelse.
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4.1.4 DELAKTIGHET OCH KUNSKAPSBIDRAG
Studien gav belägg för att delaktighet och kunskapsbidrag är grundläggande för motivation
till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Samtliga respondenter uttalade att
möjlighet till att kunna bidra kan motivera till deltagande och engagemang. En respondent
förtydligade vikten av att bidra genom citatet nedan:
”Att få med sig en grupp mot ett gemensamt mål, då så måste man ju kunna diskutera fram frågor kring som vad är det som är bra och vad är det som är dåligt.
Grupparbete och delaktighet – det är viktigt!”.
En respondent framförde förutom detta att det är viktigt att känna att ens kunskaper och erfarenheter tillför något som kan vara till nytta. Två respondenter uttalade därutöver att möjligheten till att bidra uppfattas som roligt och motiverande, vilket förtydligas genom citaten nedan:
”Det är jätteintressant att få vara med och påverka. Det är det roligaste som
finns!”.
”Jag tycker att det är kul med utvecklandet och för en själv, att man får vara med
lite grann och tycka till”.
Flertalet respondenter berättade att möjlighet till att kunna bidra i innovationsprocesser kan
vara en starkare motivationsfaktor för seniorer, detta eftersom seniorers livssituation förändras efter att de slutat arbeta. Nedanstående citat är exempel på detta:
”Ja du vet när man går i pension så man tappar ju en bit så att säga och man vill
ju gärna ersätta det med något”.
”En sak som man känner nu som pensionär det är ju att man inte är med och påverkar så mycket som man gjorde innan. Alltså när man jobbade, då gjorde vi något mer konkret som du kunde påverka […] så är det inte riktigt nu, nu påverkar
man sitt eget liv på ett annat sätt men inte kanske i samhället”.
Flertalet av respondenterna uttryckte att de motiveras till deltagande och engagemang i
innovationsprocesser genom möjligheten att förändra samhället samt deras egen och/eller
andras livssituation till det bättre. Detta exemplifieras genom följande citat:
”Att kunna vara med och påverka sin egen situation - det var en av grejerna som
avgjorde”.
”Man vill ju vara en kugge som får hjulen att snurra”.
Samtliga respondenter berättade att kunskapsutbyte och kunskapsbidrag är en förutsättning
för att motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser, vilket skildras genom nedanstående citat:
”Jag tror att när man pensioneras så känner man att man har väldigt mycket kvar
att ge. Jag tror att man känner att den erfarenhet man har skaffat sig vill man
dela med sig av och man upplever att det kan vara till nytta. Och man upptäcker
att det är en stimulans att vara med i både olika projekt och i olika ideella sammanhang och att det är en väldigt stark drivkraft”.
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4.1.5 PERSONLIG UTVECKLING
Personlig utveckling framhölls inte som en större påverkan för att motivera till deltagande och
engagemang i innovationsprocesser. En respondent berättade att deltagande och engagemang i
innovationsprocesser kan bero på att många seniorer uppskattar att lära sig nya saker samt att
dra nytta av sina kunskaper och därmed bidra till att andra lär sig något nytt. Detta eftersom
det medför personlig utveckling, vilket förtydligas genom citatet nedan:
”När man slutar att lära sig, då är det inget roligt längre”.
Flertalet av respondenterna beskrev att personlig utveckling var bra samt att det är viktigt att
ge seniorer bekräftelse och därtill att processdeltagare är genuint intresserade av vad seniorer
har att tillföra, för att det ska motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
4.1.6 PROCESSDELTAGARES FEEDBACK OCH ÅTERKOPPLING
Studien visade att feedback och återkoppling av resultat är vitalt för att motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Detta eftersom samtliga respondenter var eniga
om dess påverkan på engagemang och deltagande. Detta framkom även som viktigt för att få
seniorer att återkomma och fortsätta delta och engagera sig i innovationsprocesser. Citaten
nedan presenterar två av respondenternas uppfattningar kring huruvida återkoppling är en av
de essentiella delarna i innovationsprocessen för att motivera till deltagande och engagemang:
”Återkoppling och de här bitarna är ju superviktigt, för känns det inte som om det
ska spela någon roll att de sitter där och bidrar så varför ska de komma dit? Varför ska de lägga sin tid?”.
”Det är ju nummer ett: lägger man tid och kraft på någonting sådant då vill jag ju
gärna se att det leder till någonting tillslut”.
Respondenterna yttrade även att avsaknad av återkoppling kan ha en mycket negativ effekt på
motivationen till deltagande och engagemang i innovationsprocesser, vilket nedanstående
citat exemplifierar:
”Det vore ju hemskt det här om man bara gör detta och så får man inte reda på
vad som händer efteråt. Det är ju precis som om en människa skulle få sitta i en
fabrik och göra en liten grej där, men han vet fan inte vad den är till!”.
En respondent förtydligade att uppföljning är av vikt för att känna sig engagerad och vilja
delta i fler innovationsprocesser samt att det är spännande om det blir ringar på vattnet. Respondenten utvecklade detta och förklarade att om inte återkoppling ges kan det få en negativ
effekt eftersom det i efterhand ofta är det mest utmärkande från processen som seniorerna
minns. Har de därmed fått en negativ upplevelse kan det bidra till att motivationen för deltagande och engagemang minskar. Majoriteten av respondenterna förklarade att utöver detta är
det inte är resultatet av innovationsprocessen som är det viktiga utan själva återkopplingen i
sig. De vill även ta del av negativa resultat och ser dessa lika givande.
Majoriteten av respondenterna förklarade vikten av att visa att seniorers åsikter tas tillvara på
samt att det finns en mening med att vara delaktig och engagerad i innovationsprocesser. Det
är därmed primärt att förtydliga vart processen leder, vilket en respondent uttryckte i citatet
nedan:
”All återkoppling som sker […] det är ju en del utav det hela. Projektet går ju vidare sen. Vad kommer sen utav det här? Vad blev slutprodukten? Blev det någon
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slutprodukt eller rann det ut i sanden? Det kan vara intressant att se så det är
återkopplingen som är intressant”.
4.1.7 PROCESSDELTAGARES ENGAGEMANG OCH UPPMUNTRAN
Respondenterna framförde att engagemang föder engagemang, och att seniorer motiveras till
deltagande och engagemang i innovationsprocesser genom huruvida processdeltagare är aktiva i processen. Detta poängteras genom nedanstående citat:
”Vill man att människor skall engagera sig så är man tvungen att ge någonting
tillbaka”.
”För att få folk engagerade måste man ju själv vara engagerad!”.
4.1.8 TEKNIKINTRESSE
Intervjustudien tydde på att teknikintresse samt intresse för informations- och kommunikationsteknik är centralt för att motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Detta eftersom majoriteten av respondenterna tydligt uttryckte att nyfikenhet och passion för
teknik motiverade dem till deltagande och engagemang. En del av respondenterna uttryckte
även ett stort intresse för ny teknik och nyfikenhet kring att se vad som kan förväntas i framtiden, vilket poängteras med nedanstående citat:
”Jag är intresserad utav teknik. De kallade mig teknikfreak en gång i världen där
jag jobbade, liksom det är det nyaste, senaste gärna! Jag tyckte det var intressant
att se hur utvecklingen hade gått framåt och hur mycket jag inte begrep”.
”Som tekniskt intresserad är jag ju då intresserad av utvecklingen och kunna se
att det går bättre”.
I motsats till att intresse och nyfikenhet för ny teknik motiverar till deltagande och engagemang i innovationsprocesser menade majoriteten av respondenterna att teknik också kan vara
skrämmande. Detta kan i sin tur motverka deltagandet och engagemanget hos seniorer. Denna
kluvna syn på teknik förtydligas i citatet nedan:
”Det är en intressant teknikutveckling men samtidigt är den ju skrämmande också
på något vis”.
Denna oro och rädsla för modern teknik menade flertalet av respondenterna är mer vanlig hos
seniorer jämfört med andra åldersgrupper. Detta eftersom seniorer inte vuxit upp med och
tidigt lärt sig använda tekniken. Nedanstående citat ger exempel på en respondents uppfattning kring detta:
”Den uppfattningen jag har när det gäller det här med tekniken, datorer, mobiltelefoner och allting det är det att ju äldre du är ju mindre används det, och ju mer
rädd är du för att använda det”.
En av respondenterna ansåg utöver detta att tekniken i sig kan leda till att seniorers livssituation och sociala nätverk försämras, men var själv positivt inställd till hur tekniken kan användas till att bota ensamhet, vilket nedanstående citat exemplifierar:
”Det är teknikutvecklingen som gör att många gamlingar blir ensamma. Människor är ensamma, och kan man råda bot på det med tekniken på något vis så är
det väldigt intressant att se”.
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Ytterligare problematik med teknik samt informations- och kommunikationsteknik är att ett
antal av respondenterna ansåg att det ibland kunde vara svårt att motiveras till deltagande och
engagemang i innovationsprocesser om de upplevde att de hade svårt att hänga med i den digitala utvecklingen. En respondent ställde sig emellertid i kontrast till detta påstående och
beskrev hur oron för att inte hänga med i utvecklingen istället motiverade till deltagande och
engagemang i innovationsprocesser, vilket nedanstående citat visar:
”Så länge jag är nyfiken på saker och ting, och än så länge är jag ju det, och så
länge man är klar i huvudet så… jag menar jag ser det som så att man måste
hänga med i utvecklingen för annars springer världen ifrån en”.
En respondent ansåg även att bristen på kunskap och erfarenhet kring teknik och informations- och kommunikationsteknik medför att kommunikationen mellan seniorer och processdeltagare försvåras. Dessutom kunde det medföra att motivation till deltagande och engagemang försämras i och med att seniorer kan ha svårt att se möjligheterna med innovationsprocesser. Citatet nedan presenterar denna respondents uppfattning kring detta:
”För att kunna tala om vilket behov du har måste du först veta vilka möjligheter
som finns och det är väl egentligen där kruxet är”.
4.1.9 PROCESSDELTAGARES FÖRDOMSFRIHET
Processdeltagares fördomsfrihet framkom från flertalet av respondenterna som motiverande
till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Detta eftersom brist på denna egenskap hos processdeltagare ansåg respondenterna som mycket allvarligt i och med att processdeltagare kan generalisera seniorer utefter stereotyper och förutfattade meningar. Respondenterna påpekade att en individs personlighet inte förändras genom att individen går i pension
och uppnår en högre ålder. Detta framförs genom citatet nedan, vilket tyder på att det snarare
är individuellt:
”Det är också så väldigt individuellt. Man kan träffa nittioåringar som åker till
Bangkok och ut i världen ensamma och jag själv skulle aldrig! Man kan inte generalisera så! Det finns sextiofemåringar som är urtrötta och trötta och tråkiga
och skrumpna”.
En av respondenterna berättade genom citatet nedan hur denne personligen upplevde skillnaden mellan att vara arbetande och att vara pensionär. Genom att inse dessa skillnader fann
denna respondent motivation till deltagande och engagemang i innovationsprocesser vilket
framkommer i citatet nedan:
”Man är väl inte riktigt så skärpt kanske som man var när man jobbade för det
ställer inte samma krav. Därför är det ju extra intressant med sådana här grejer
och hoppa på det när man så att säga inte har ett vanligt jobb utan du kan koncentrera dig mer på detta och känna att du gör någonting, alltså någonting viktigt.
Så därför så var det ju en av anledningarna också till att jag hoppade med liksom,
jag hade ju tid med detta och att det kändes intressant och kul”.
Vidare förklarade och berättade en respondent i citatet nedan hur generaliseringen och de förutfattade meningarna kring seniorer kan visas i seniorers vardag, och att detta kan leda till en
mycket negativ upplevelse och starka upprörda känslor:
”Jag kan känna såhär ibland att när man är pensionär så förväntas man, på
hemmen tillexempel, vara intresserad av… Jag har nämligen varit ute och hört
när man frågar; har ni nått? gör ni något gemensamt roligt tillsammans? Ja, vi
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spelar bingo. Och så kommer det någon hit och spelar dragspel ibland. Och så
kommer det en präst hit. Och det är liksom de intressen man förväntas ha som
gammal. Även om man aldrig i sitt liv har sysslat med något av det innan! […] Så
vill man inte att det ska vara, då blir man förbannad!”.
4.1.10 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUSTUDIE
Utifrån intervjustudiens ovan presenterade resultat sammanfattas här de motivationsfaktorer
(Figur 5) vilka motiverar seniorer till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
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Sociala kontakter (även grundad från litteraturstudie)
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Samtala och diskutera

TILLHÖRIGHET OCH
KOOPERATION

Kooperation (även grundad från litteraturstudie)
Inflytande och ledarskap (även grundad från litteraturstudie)
Medlemskap (även grundad från litteraturstudie)
Öppen och konstruktiv atmosfär (även grundad från litteraturstudie)
Facilitering
Gruppdynamik
Träffa individer med olika bakgrund och synsätt

DELAKTIGHET OCH
KUNSKAPSBIDRAG

Influens och påverkan (även grundad från litteraturstudie)
Kunskapsbidrag (även grundad från litteraturstudie)
Kunskapsutbyte (även grundad från litteraturstudie)
Förbättra samhället (idealism) (även grundad från litteraturstudie)
Projektet har intressanta mål (även grundad från litteraturstudie)
Bekräftelse och självförverkligande (även grundad från litteraturstudie)

PERSONLIG
UTVECKLING

Kunskapsinlärning och nya erfarenheter (även grundad från litteraturstudie)

PROCESSDELTAGARES
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Informeras och uppdateras
Gensvar och uppföljning
Möjlighet till fortsatt deltagande

PROCESSDELTAGARES
ENGAGEMANG OCH
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Känna engagemang från processdeltagare

Nyfikenhet och intresse för teknik
Nyfikenhet kring framtida möjligheter
Hänga med i den digitala utvecklingen

TEKNIKINTRESSE

PROCESSDELTAGARES
FÖRDOMSFRIHET

Känna sig unik
Känna fördomsfrihet från processdeltagare

FIGUR 5: SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUSTUDIE

Sammanställningen av vad som motiverar seniorer till deltagande och engagemang i innovationsprocesser utgick från åtta teman; sociala faktorer, tillhörighet och kooperation, delaktighet och kunskapsbidrag, personlig utveckling, processdeltagares feedback och återkoppling,
processdeltagares engagemang och uppmuntran, teknikintresse samt processdeltagares fördomsfrihet.
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4.2 RESULTAT AV FOKUSGRUPPSTUDIE
Nedan presenteras resultatet av hur processdeltagare kan arbeta för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
4.2.1 GRUNDLÄGGANDE BEHOV
Eftersom grundläggande behov inte framgick som motiverande till deltagande och engagemang under intervjustudien diskuterades inte i fokusgruppstudien hur dessa behov skulle mötas och hanteras.
4.2.2 SOCIALA FAKTORER
För att motivera till deltagande och engagemang utifrån sociala faktorer trodde flertalet respondenter att det skulle gynna innovationsprocessen att bistå med återkommande sammankomster. Detta på grund av att slutanvändare i innovationsprocessen kan knyta sociala kontakter som kan vara givande även utanför processen. En av respondenterna yttrade att det kan
vara bra för processdeltagare att uppmuntra slutanvändare till att träffas utanför sammankomsterna. Merparten av respondenterna uttryckte att det kan göras genom att skapa en
gemytlig stämning vilken medför en social atmosfär. Majoriteten av respondenterna uttalade
att fikapauser är viktiga för att bygga social gemenskap.
En av respondenterna framförde att ett bra sätt att motivera slutanvändare till deltagande och
engagemang kan vara att i rekryteringsprocessen marknadsföra att möjlighet till socialt utbyte
ges för att få nya kontakter. Därmed fann respondenterna att det kan vara bra att i rekryteringsprocessen uttrycka att det bjuds på fika. Detta eftersom det kan medföra att de slutanvändare som motiveras av sociala faktorer lättare deltar och engagerar sig i innovationsprocesser.
4.2.3 TILLHÖRIGHET OCH KOOPERATION
Respondenterna förklarade att facilitering är en central och avgörande faktor för att framgångsrikt kunna arbeta i innovationsprocesser. Merparten av respondenterna uttryckte att om
det inte finns styrning i diskussionsgrupper finns risken att det inte tas hänsyn till varandra.
Detta kan därmed innebära att motivation för deltagande och engagemang kan minska. Respondenterna uttalade att det behövs läggas mer vikt vid facilitering eftersom det är väsentligt
för att motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser, vilket presenteras i
citatet nedan:
”Inom våra workshops som vi kör så är ju facilitering något som man pratar om
ofta och det är ju ofta i situationer där man faciliterar och stödjer ett samtal. Det
är något som vi försöker göra i många fall. I vissa fall vill man göra det, det kan
finnas människor som vill ge jättemycket i en diskussion så att man måste avbryta.
Eller så kan det finnas människor som tar för mycket plats och då måste man försöka hantera det. Det är alltid en balansgång att försöka få alla att komma till
tals”.
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Ett sätt att genom facilitering skapa bättre dynamik och uppmana till diskussion yttrade majoriteten av respondenterna kan vara att alternera grupper vid diskussionssammanhang. En respondent ansåg att alternering kan öka diskussioners kvalitet, vilket citatet nedan ger uttryck
för:
”Det man kan göra för att säkra upp det eller kvalitetssäkra lite är ju att alternera lite i grupperna så man byter ut personerna också och så kanske man får ut
något vettigt från någon”.
En annan respondent föreslog att grupperna bör bestå av färre deltagare för att varje individ
ska få möjlighet att komma till tals.
”Vi har gjort roterande subgrupper, alltså i själva workshopsen, för att splittra in
mer just i mindre grupper. Fyra till fem personer är lättare för att föra en diskussion, eller till och med tre till fem”.
Ytterligare gav respondenterna förslag på att det kan vara givande att samla individer vilka
inte känner varandra sedan tidigare. Detta eftersom om de är goda vänner kan de lätt komma
in på ämnen vilka ligger utanför diskussionsämnena.
En respondent beskrev att det kan vara betydelsefullt för processdeltagare att sätta upp regler
och normer under diskussionerna, exempelvis att inga idéer är fel och ingen skall uttrycka
negativa åsikter om varandras idéer. Detta för att skapa en entusiastisk stämning i innovationsprocessen vilket kan bidra till att fler blir engagerade. För att underlätta tillhörighet och
kooperation i innovationsprocesser föreslog en respondent att inledande samarbetsövningar
kan medföra att slutanvändare lättare känner samhörighet med varandra. Detta eftersom det
därmed ges möjlighet att samtala om något som inte har med innovationsprocessen att göra.
4.2.4 DELAKTIGHET OCH KUNSKAPSBIDRAG
För att motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser är det angeläget för
processdeltagare att förtydliga att det är slutanvändarna som är experter på sin vardag och
livssituation, vilket är essentiellt för innovationsprocessen. Detta förtydligade en respondent
genom följande citat:
”Det märker vi ju ofta där folk tror att fokus ligger på tekniken medan vårt argument är att de här människorna är experter på sin egen vardag och det är ju inte
vi”.
Majoriteten av respondenterna finner att innovationsprocessens syfte och mål är av stor vikt
för motivation till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. En respondent förklarade att deltagande och engagemang fås genom att informera om innovationsprocessens syfte
och mål. Utöver detta var respondenterna eniga om att det är viktigt att dessa även är tydliga
och konkreta. De uttryckte även att det är avgörande att förklara för slutanvändare vad som
förväntas av dem och vad innovationsprocessen innebär. På grund av att processdeltagare och
slutanvändare inte alltid möts på samma våglängd förklarade en av respondenterna att ett vanligt problem är att slutanvändare kan ha högre förväntningar på vad som skall komma ur
innovationsprocessen än det faktiska resultatet. Detta kan leda till besvikelse och bristande
motivation för deltagande och engagemang. Därav påpekade respondenterna att det är av vikt
att vara lyhörd och att processdeltagare måste kunna föra en dialog med slutanvändare för att
motivera dem till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
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4.2.5 PERSONLIG UTVECKLING
Angående personlig utveckling framkom inga förslag på hur processdeltagare praktiskt kan
arbeta för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
4.2.6 PROCESSDELTAGARES FEEDBACK OCH ÅTERKOPPLING
Respondenterna var eniga, baserat på deras erfarenheter med att involvera slutanvändare i
innovationsprocesser, angående att återkoppling är primärt för att motivera till deltagande och
engagemang. Två respondenter förtydligade genom citaten nedan vikten av återkoppling, eftersom i tidigare processer har slutanvändare blivit besvikna över att de inte fått den återkoppling de förväntat sig vilket i efterhand har slagit tillbaka på processdeltagarna själva.
”Vi gick på några nitar i början. Då vi började med vårt projekt 2009 där så var
vi lite dåliga på återkoppling tror jag vid två tillfällen. Det får man ju äta upp!”.
”Om man kanske har planerat att ha tre workshops och sen så har man två och
sen så den tredje nej då så fanns inte företaget kvar och så då blir det lite sådär
att oj hoppsan hejsan. Alltså så får man försöka förklara det och det är inte alltid
det går hem”.
Respondenterna förklarade även att det är viktigt att ge feedback till slutanvändare samt att
detta ska ske kontinuerligt gällande vad som gjordes förra gången i processen, likt nedanstående citat beskriver:
”Vi är väldigt noga med att vi visar på om man har haft något så brukar vi oftast
gå tillbaka till samma användare flera gånger och det är vi väldigt noga med. Att
ja men det här pratade vi ju om förra gången, och det har vi gjort såhär och såhär med. Så att de ser att ja men det de har sagt har varit viktigt och vi har gjort
någonting med det och vad har vi gjort. Och så kan det vara så att om det också
är sånt som vi inte har kunnat göra något åt så att man då förklarar varför vi inte
har kunnat ta tag i de här sakerna men att man hela tiden kopplar tillbaka till att
ja men det här har vi gjort förut, det här har vi gjort och så här har vi gjort med
det”.
Respondenterna poängterade emellertid att det ibland inte är möjligt att ge feedback eftersom
det inte finns någon att ge. I dessa fall är det istället viktigt att som processdeltagare vara uppriktig och ärlig, vilket en av respondenterna uttryckte genom citatet nedan:
”Så länge man är ärlig, alltså står för det man säger eller försöker vara ärlig i
kommunikationen alltså, så kan folk köpa det mesta. Men även om det blir problem eller att det blir att det inte fungerar riktigt som man trott, att man faktiskt
är ärlig då och inte försöker sälja några luftslott, så tror jag folk kan vara ganska
förstående”.
Respondenterna uttryckte därtill att det är viktigt att visa att slutanvändares kunskaper är värdefulla och detta kan visas genom feedback. Vidare yttrades att balansen är svår att finna och
att det är svårt att samla slutanvändare efter flera års tid för att ge feedback på vad projektet
verkligen resulterade i, och resultatet kanske inte blev vad deltagarna förväntade sig. En respondent föreslog att löpande feedback hade varit bra på grund av detta bekymmer.
En respondent tillade att feedback behövs inte enbart från processdeltagare i innovationsprocessen utan att det är lika viktigt att slutanvändarna känner att de har möjlighet att återkomma
med synpunkter ifall de kommer på nya aspekter när de har haft chans att betänka vad som
har sagts och gjorts.
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4.2.7 PROCESSDELTAGARES ENGAGEMANG OCH UPPMUNTRAN
Respondenterna diskuterade kring problematiken med att rekrytera slutanvändare till innovationsprocesser, och en av respondenterna lyfte betydelsen av att själv vara motiverad för att
kunna motivera andra. Genom citaten nedan förklarade respondenterna huruvida det underlättar att motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser om processdeltagaren
själv brinner för innovationsprocessens syfte och mål:
”Alltså när man har ett område som man känner väldigt mycket för och så då är
det väldigt lätt att rekrytera människor dit. Men är det lite mer allmänt och brett
område så är det mycket svårare”.
”Man märker ganska tydligt om facilitatorn är trött och oengagerad”.
”När man har ett område som man känner väldigt mycket för och så, då är det
väldigt lätt att rekrytera människor dit”.
”Jag tror att det också beror på hur engagerad man är i frågeställningen och för
det tror jag det är ofta att det grundar sig där”.
4.2.8 TEKNIKINTRESSE
Respondenterna uttryckte vikten av att förmedla de möjligheter som finns med informationsoch kommunikationsteknik för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i
innovationsprocesser. En av respondenterna påpekade att detta kan vara svårt när det handlar
om utveckling vilket framgår i citatet nedan:
”Det är svårt när det inte finns någonting direkt tekniskt, utan bara ett koncept”.
Vidare framförde respondenterna möjlighet till att försöka konkretisera tekniska koncept och
idéer till konkreta och greppbara begrepp, exempel eller scenarios. En av respondenterna
påpekade dock risken med detta. I citatet nedan presenteras respondentens uppfattning kring
att konkretisering kan innebära att slutanvändare svävar iväg för långt och futuristiskt.
”Men vissa gånger har vi haft jätteöppna sådana här förutsättningar och då har
ju folk vart tvärsemot och nästan på ett överdrivet sätt tänker framtids… såhär ja
men om man implementerar ett chip i huvudet eller sådana där extremprylar”.
Respondenterna diskuterade även kring problemen med att teknikintresse motiverar slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser i och med att de ibland kan
ha för höga förväntningar på de tekniska aspekterna. Denna problematik exemplifieras genom citatet nedan:
”En sak som har uppstått i några projekt det är ju det att de har ofta haft lite
höga förväntningar på vad som ska komma ut ur projektet än vad som faktiskt har
kommit ut. Så när vi har gått till test till exempel utav viss teknik så kan den varit
lite svårare att använda än vad de hade förväntat sig och kanske inte riktigt var
full lika innovativ och hypad som de hade trott då från början”.
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4.2.9 PROCESSDELTAGARES FÖRDOMSFRIHET
Samtliga respondenter uttryckte problematiken kring att involvera slutanvändare i innovationsprocesser utan att ha förutfattade meningar eller stereotypa synpunkter kring dem. En av
respondenterna poängterade att slutanvändare inte ska behandlas annorlunda, vilket nedanstående citat indikerar:
”Jag tror en av de viktigaste grejerna när vi jobbat i de här projekten är att inte
behandla äldre som barn eller som mindre vetande. Jag tror att i längden kan det
vara ett problem där och att det är ganska vanligt kanske”.
Resterande respondenter höll med om detta uttalande och uttryckte att kommunikation är
nyckeln till framgång. Detta eftersom kommunikation mellan processdeltagare och slutanvändare leder till ökad förståelse. En respondent poängterade med följande citat att slutanvändare många gånger besitter hög kompetens och inte bör underskattas:
”Folk är ju inte idioter utan i de flesta fall är det ju ytterst kompetenta människor
som har liksom ett helt liv av erfarenhet. Vi har ju folk som har suttit som innovation managers på jättestora företag som engagerat sig”.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
Avsnittet diskuterar studiens analys och resultat och är strukturerat utifrån ovan identifierade
teman för motivation till deltagande och engagemang i innovationsprocesser hos slutanvändare. Dessa är uppdelade utefter teman grundade i litteraturstudie och grundade i empiriinsamlingen. Diskussionen förhåller sig till uppsatsens frågeställning och syfte samt uppsatsens
litteraturstudie.

5.1 TEMAN GRUNDADE I LITTERATURSTUDIE
5.1.1 GRUNDLÄGGANDE BEHOV
Grundläggande behov framhålls i litteraturstudien som att; undvika hunger, inte vara rädd
samt känna sig säker och avslappnad (Reiss, 2004). Dessa behov framkom inte som fundamentala för vad som motiverar slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Det kan bero på att respondenterna i denna studie inte befann sig i en livssituation
där dessa behov blev avgörande och påverkade motivationen. Därmed är det svårt att se att
seniorer skulle vara motiverade till att delta och engagera sig överhuvudtaget om något av
dessa behov inte var tillfredsställt.
Till följd därav framkom litteraturöversiktens andra teman mer markant vilket överensstämmer med uppsatsens litteraturstudie, vilken indikerar att det är först vid avsaknad av dessa
behov de blir påtagliga för motivation (Motzek, 2007). Därmed föll det sig naturligt att detta
tema inte var essentiellt för slutanvändares motivation till deltagande och engagemang i
innovationsprocesser.
5.1.2 SOCIALA FAKTORER
Det sociala samspelet framkom i litteraturstudien som att finna gemenskap, knyta kontakter
samt träffa andra människor med samma intressen kan vara motivationsfaktorer för vad som
motiverar individer (Antikainen et al., 2010; Reiss, 2004). I intervjustudien framkom blandade åsikter kring denna motivationsfaktor, där en del av respondenterna ansåg att de sociala
faktorerna inte är särskilt väsentliga för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang utan istället är ett mervärde till att delta i innovationsprocesser. Andra respondenter
uttryckte däremot att slutanvändare motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser på grund av de sociala faktorerna.
Gemensamt för majoriteten av respondenterna i intervjustudien är att de uttalade att sociala
faktorer mycket väl kan motivera slutanvändare vilka har ett mindre socialt nätverk. Emellertid är det möjligt att de sociala faktorerna kan ha större betydelse än vad som framkom i intervjustudien. Detta eftersom merparten av respondenterna uttryckte att de redan har ett stort
socialt nätverk, vilket kan ha bidragit till att de sociala faktorerna inte framkom som avgörande för vad som motiverar slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
I fokusgruppstudien framkom att det är viktigt för processdeltagare att skapa fler sammankomster samt möjliggöra för fikapauser, och därmed skapa utrymme för socialt utbyte. Detta
kan därutöver ha betydelse för att upprätthålla motivation för deltagande och engagemang i
innovationsprocesser. Detta förhåller sig likvärdigt till litteraturstudien vilken insinuerade att
individer motiveras av det sociala samspelet utanför familjen (Antikainen et al., 2010; Reiss,
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2004). Fikapauserna kan komma att leda till småprat och socialisering, vilket kan medföra att
det skapas ett bättre klimat i innovationsprocessen. Detta hade kunnat gynna motivation för
deltagande och engagemang samtidigt som det hade kunnat påverka resultatet av innovationsprocessen positivt. Detta kan liknas vid en arbetsplats och om individerna som jobbar på arbetsplatsen inte kommer överens och har ett spänt socialt klimat påverkar detta hela arbetet
och deras prestationer negativt.
Fler sammankomster kan även påverka det sociala samspelet mellan slutanvändare positivt,
men det kan finnas problem med denna aspekt. Detta eftersom det troligtvis inte alltid är möjligt på grund av exempelvis tid och resurser eller är passande för innovationsprocessens syfte
och mål att anordna flera sammankomster.
5.1.3 TILLHÖRIGHET OCH KOOPERATION
Tillhörighet och kooperation framkom ur intervjustudien som starkt påverkande för motivation till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Detta överensstämmer med litteraturstudien vilken tydde på att inflytande, ledarskap, mentorskap, organisering samt en konstruktiv och öppen atmosfär motiverar individer (Antikainen et al., 2010; Reiss, 2004).
Därmed kan det vara essentiellt att processdeltagare skapar förutsättningar för kooperation
genom diskussioner vilka kan leda till att slutanvändare kan känna tillhörighet med andra i
innovationsprocessen. Enligt resultatet från intervjustudien kan en fungerande gruppdynamik
ge mervärde för innovationsprocessen och det är därav ytterst vitalt att eftersträva detta. I fokusgruppstudien framgick det att detta kunde möjliggöras med hjälp av fler sammankomster
samt att dessa sammankomster styrdes och leddes av en facilitator. Detta skulle kunna gynna
innovationsprocessen eftersom det kan medföra att slutanvändare får lättare att öppna upp sig
om de känner gemenskap med varandra. Däremot kan det, likt beskrivet ovan, vara svårt att
utföra praktiskt eftersom processdeltagarna måste ta hänsyn till de resurser och tidsramar som
är satta för innovationsprocessen.
För att motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser förklarade respondenterna i intervjustudien att det kan vara bra att samla individer vilka besitter skilda erfarenheter
och livssituationer. Detta eftersom det kan bidra till mer givande diskussioner samt skapa en
bättre gruppdynamik. Detta resultat finnes mycket intressant eftersom det motsäger litteraturstudiens resultat radikalt i och med att individer motiveras genom att finna sällskap med jämlikar vilka har gemensamma intressen (Antikainen et al., 2010; Reiss, 2004). Därtill misstänks
att det kan vara svårt att känna tillhörighet utan att finna jämlikar och därmed bör inte denna
motivationsfaktor förbises. Detta eftersom det kan finnas anledning att tro att tillhörighet och
kooperation kan vara svårt att uppnå i en grupp slutanvändare vilka inte har samma erfarenheter och livssituation, och därmed kan finna det svårt att acceptera och förstå varandra.
För att skapa tillhörighet och kooperation där olika personligheter samspelar förmodas att det
är ännu mer betydelsefullt med facilitering. För att motivera till deltagande och engagemang i
innovationsprocesser finnes det bra att ha mindre diskussionsgrupper samt alternera dessa.
Problematik kan däremot finnas med alternering och det är inte alltid tillämpbart i praktiken.
Detta eftersom det behövs tillräckligt många slutanvändare i innovationsprocessen för att det
ska vara praktiskt möjligt att ordna subgrupper.

36

5. ANALYS OCH DISKUSSION

5.1.4 DELAKTIGHET OCH KUNSKAPSBIDRAG
Motivation till deltagande och engagemang kan ökas genom att individer har möjlighet att
influera, påverka samt genom att kunna bidra med sina kunskaper och erfarenheter till andra
(Antikainen et al., 2010; Ardichvili et al., 2003). Resultatet från intervjustudien stämde därmed överens med litteraturstudien i och med att respondenterna uttryckte att det kan vara
svårt att bli motiverad till deltagande och engagemang i innovationsprocesser om de upplever
att de inte har möjlighet att kunna påverka och bidra. Upplever inte heller slutanvändare att de
uppskattas för sitt bidrag riskerar inte bara motivationen att minska utan dessutom missgynnas
innovationsprocessen i stort.
Ur intervjustudien framkom även att seniorer har utöver detta ett ökat behov av att få bekräftelse för sitt bidrag för att motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Detta eftersom seniorer inte längre arbetar och söker därav bekräftelse för sitt bidrag på andra
håll. Detta finnes logiskt i och med att kunskapsbidraget kan vara huvudsyftet till att slutanvändare motiveras till deltagande och engagemang. Visas inte uppskattning för detta kan motivationen till deltagande och engagemang i innovationsprocesser minska eller försvinna helt.
Litteraturstudien visade även att individer motiveras av att få nya erfarenheter samt genom
kunskapsutbyte med andra (Antikainen et al., 2010; Ardichvili et al., 2003, Reiss, 2004).
Denna aspekt går även att utläsa från intervjustudien där respondenterna berättade att de fann
kunskapsutbytet som en viktig del för att motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Till följd därav är det centralt att praktiskt skapa möjlighet för detta. Det är även vitalt att
slutanvändare och processdeltagare i innovationsprocessen har en öppen kommunikation på
samma våglängd. Upplevs detta kan det bidra till att de motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Till följd därav minimeras risken för att processdeltagare och
slutanvändare har olika förväntningar på vad som ska genereras i innovationsprocessen. För
att föra en bra kommunikation framgick det även ur fokusgruppstudien att det kan vara gynnande att konkretisera komplexa och diffusa diskussionsämnen, men även att konkretisera
syfte och målsättningar på ett tydligt och enkelt vis. Likt respondenterna i fokusgruppstudien,
finnes att detta kan vara svårt att utföra praktiskt eftersom ännu inte existerande informationsoch kommunikationsteknik kan vara komplicerad och i vissa fall omöjlig att förklara och exemplifiera.
5.1.5 PERSONLIG UTVECKLING
Resultatet från litteraturstudien indikerade att individer motiveras av att lära sig nya kunskaper samt få nya erfarenheter och därmed utvecklas på ett personligt plan (Antikainen et al.,
2010; Ardichvili et al., 2003; Reiss, 2004). Detta resultat kunde även utläsas från intervjustudien, men framkom inte som en stark anledning för att motivera seniorer till deltagande och
engagemang inom innovationsprocesser. Istället ansåg respondenterna att detta var ett mervärde till att delta och engagera sig i innovationsprocesser. Därmed diskuterades inte heller
detta tema ingående i fokusgruppstudien utan föll in under övriga teman.
Detta resultat kan beror på att personlig utveckling är en motivationsfaktor som är individuell
och unik för varje slutanvändare. Därmed blir det svårt att motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser genom att trycka på personlig utveckling. Istället bör det praktiskt arbetas för att motivera slutanvändare genom andra motivationsfaktorer och därmed göra
den personliga utvecklingen till ett mervärde av att delta och engagera sig i innovationsprocesser.
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5.2 TEMAN GRUNDADE I EMPIRISK STUDIE
5.2.1 PROCESSDELTAGARES FEEDBACK OCH ÅTERKOPPLING
Processdeltagares feedback och återkoppling framgick både från intervjustudien och fokusgruppstudien som vitalt för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i
innovationsprocesser. Detta eftersom brist på feedback och återkoppling av resultat kan medföra att motivationen minskar. Det framkom även att återkoppling är viktigare än resultatet i
sig. Det är därav viktigt att inte föra någon bakom ljuset, utan att ha tydligt syfte och mål med
innovationsprocessen. I och med detta får slutanvändare realistiska förväntningar och de blir
därmed mer nöjda över innovationsprocessens resultat.
Otillräcklig feedback och återkoppling kan innebära att slutanvändare får en negativ upplevelse av att delta i innovationsprocessen. Detta kan medföra att de väljer att avsluta sitt deltagande samt att de inte är villiga att delta i fler innovationsprocesser. Därtill är det av betydelse att
slutanvändare får ta del av att deras bidrag kommer till nytta samt att de kontinuerligt informeras om processens fortskridande.
Fokusgruppstudiens resultat insinuerade att det kan vara problematiskt att ge återkoppling och
feedback till seniorer på grund av deras livssituation. Hur denna problematik ska tacklas finnes svårt men är av stor vikt att begrunda. Det kan vara betydelsefullt om processdeltagare
håller en kontinuerlig kontakt med slutanvändare även efter projektet. Detta genom att återkoppla processens fortskridande med regelbundna mellanrum. Detta tros kunna stärka förtroendet och kommunikationen mellan processdeltagare och slutanvändare. Om detta blir fallet
är det möjligt att processdeltagare lättare kan rekrytera slutanvändare till fortsatt deltagande
inom andra innovationsprocesser.
Möjlighet till att kontinuerlig feedback och återkoppling kan gynna slutanvändare på en social
nivå eftersom det kan innebära att de lättare håller kontakten med varandra. Till följd därav
byggs även ett socialt nätverk utanför innovationsprocessen, vilket är viktigt för seniorers
livskvalitet (Holmén & Furukawa, 2002).
5.2.2 PROCESSDELTAGARES ENGAGEMANG OCH UPPMUNTRAN
I både intervjustudiens och fokusgruppstudiens resultat belyses vikten av att processdeltagare
brinner för innovationsprocessens syfte och mål. Detta eftersom engagemang föder engagemang och det underlättar därmed att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i
innovationsprocesser. Detta överensstämmer med litteraturstudien, i vilken processdeltagares
engagemang beskrevs som fördelaktigt i och med att det kan medföra att slutanvändare därmed blir mer engagerade (Löwgren & Stolterman, 2004).
Detta finnes kan vara avgörande för innovationsprocessers framgång, och därmed rekommenderas att processdeltagare väljer att engagera sig i de innovationsprocesser vars syfte och mål
de själva brinner för och är intresserade av.
5.2.3 TEKNIKINTRESSE
Intervjustudiens resultat tydde på att slutanvändare motiveras till deltagande och engagemang
i innovationsprocesser på grund av intresset för informations- och kommunikationsteknik.
Utöver detta var nyfikenhet att se vad som kan förväntas i framtiden en betydelsefull motivationsfaktor. Detta stärks av resultatet från fokusgruppstudien vilket också antydde att slutanvändare motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser på grund av teknik38
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intresse. Detta resultat kan bero på att innovationsprocessens syfte berör informations- och
kommunikationsteknik och därmed motiveras teknikintresserade till deltagande och engagemang i dessa innovationsprocesser.
I fokusgruppstudien förklarade respondenterna att slutanvändare ibland kan ha för höga förväntningar på den tekniska delen av innovationsprocessen och därmed bli besvikna när det
inte lever upp till dessa förväntningar. Detta var emellertid ingenting som framgick ur intervjustudien. Likt respondenterna i fokusgruppstudien finnes att denna problematik kan undvikas genom öppen kommunikation mellan processdeltagare och slutanvändare. Som motpol till
detta framgick ur intervjustudien att teknik också kan vara skrämmande. Denna oro och rädsla
för teknik kan motverka att slutanvändare motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. I fokusgruppstudien var denna teknikrädsla ingenting som diskuterades eller
lyftes. Det kan därav vara av stor vikt att processdeltagare har denna oro i åtanke och att de
presenterar och förklarar den tekniska delen av innovationsprocessen på ett enkelt och tydligt
sätt. Förslagsvis underlättas detta genom att undvika fackliga och tekniska termer samt genom
att låta slutanvändare få hjälp med att prova på tekniken om detta är möjligt. Det kan dessvärre vara komplicerat på grund av att tekniken i innovationsprocesser ofta är outvecklad och
enbart ett koncept, vilket respondenterna i fokusgruppstudien berättade.
5.2.4 PROCESSDELTAGARES FÖRDOMSFRIHET
Att slutanvändare generaliserades utefter stereotyper och förutfattade meningar var ett mycket
allvarligt problem som framkom och berördes inom både intervjustudien och fokusgruppstudien. Ur intervjustudien framgick att detta bidrog till starka negativa känslor, vilket mynnade
ut i minskad motivation för deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Ur fokusgruppstudien framgick att det fanns en mycket stor medvetenhet kring detta dilemma
och att det aktivt arbetades för att inte generalisera, särbehandla och undvika att ha förutfattade meningar. Detta upplevs vara lättare sagt än gjort, och det är frågan om det verkligen är
möjligt att undvika helt. Detta beör inte enbart berör seniorer utan bör tas hänsyn till oavsett
vilken åldersgrupp, religion, nationalitet eller övrig kategorisering slutanvändare kan tillhöra.
Detta eftersom en öppen inställning kan leda till en ökad förståelse för slutanvändare, vilket i
sin tur bidrar till bättre informations- och kommunikationsteknik.
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5.3 .ME – Motivate End-users
Uppsatsens syfte var att undersöka hur seniorer kan motiveras till deltagande och engagemang
i innovationsprocesser. Med utgångspunkt i vad som motiverar seniorer till deltagande och
engagemang samt utifrån uppsatsens litteraturstudie besvaras frågeställningen genom en modell (Figur 6). .ME-modellen är ett förslag till ett arbetssätt hos processdeltagare för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.

FIGUR 6: .ME

.ME-modellen kan användas som stöd för hur det praktiskt kan arbetas för att motivera
slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser; innan, under och efter.
Förhoppningar kring modellen är att den möjligtvis kan ge en bra sturktur i
innovationsprocessen vilket i längden kan bidra till att fler slutanvändare motiveras till
deltagande och engagemang. Därutöver skapas vilja för fortsatt deltagande samt kan öppna
upp möjligheten till att fler slutanvändare vill delta i innovationsprocesser.
.ME-modellen förklaras och exemplifieras genom ett scenario över hur det praktiskt kan
arbetas för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang innan, under och efter
innovationsprocessen. Scenariot berskriver hur Lucas, Jacob och Isabelle arbetar i
innovationsprocessen i samverkan med slutanvändare för framtagande av informations- och
kommunikationsteknik. De har alla styrkor och svagheter vilka belyser vikten av att arbeta på
rätt sätt utifrån modellen och hur deras egenskaper kan påverka processen. Scenariot är
uppdelat utefter modellens fyra delar; öppet sinne, deltagande, engagemang samt fortsatt
deltagande.
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ÖPPET SINNE
Övergripande gäller det att inte inneha fördomar och förutfattade meningar om
slutanvändare. Det är därmed vitalt att inte dra alla över en kam och att inte generalisera
individer till att inneha samma intressen och förutsättningar.
Jacob och Lucas är erfarna och har arbetat sedan länge i innovationsprocesser i samverkan
med slutanvändare. De generaliserar till följd därav inte slutanvändare och tror inte att de alla
motiveras till deltagande och engagemang på samma grund. Däremot har Isabelle inte arbetat
inom innovationsprocesser tidigare och har därmed ingen erfarenhet av att arbeta med slutanvändare. Hon har svårt att se dem som individer och går in med fördomar om att alla slutanvändare är lika och förutsätter att de har samma åsikter och synpunkter. Detta skiner igenom
och slutanvändarna får en negativ upplevelse eftersom de känner att deras personliga åsikter
inte mottas av Isabelle. Istället lyssnar hon enbart på det som stämmer in på hennes personliga
uppfattning av hur slutanvändare är och hur de motiveras till deltagande och engagemang i
innovationsprocesser. Tur nog finns Jacob och Lucas, vilka kan få med sig slutanvändarna
eftersom de ser dem som individer med olika förutsättningar vilka får dem motiverade till
deltagande och engagemang i innovationsprocessen.

ENGAGEMANG OCH GENSVAR
Det är essentiellt att vara medveten om att slutanvändare blir engagerade av engagemang.
Därutöver är det vitalt att vara lyhörd och kontinuerligt ge gensvar på slutanvändares
funderingar och åsikter.
Isabelle har stort engagemang och tycker att det är utvecklande och givande att arbeta
praktiskt i innovaitonsprocessen. Detta lyser igenom och smittar av sig både på slutanvändarna samt på medarbetarna Lucas och Jacob. Men eftersom hon är oerhört engagerad pratar hon
oftast snabbt och intensivt. Detta märker Lucas och hjälper till genom att förtydliga det som
sägs och görs, besvara slutanvändarnas frågor samt ge kontinuerligt gensvar på de åsikter och
tankar de har.

DELTAGANDE
Slutanvändare och information
Involvering av rätt slutanvändare är väsentligt för att utvinna ett resultat vilket är givande
och motsvarar innovationsprocessens syfte och mål. Utöver att tänka på vilka slutanvändare
som ska involveras är det oumbärligt att ge information om processens syfte och mål på rätt
sätt och i rätt kontext. För att få med slutanvändare vilka är rädda för informations- och
kommunikationsteknik kan det vara bra att tona ner tekniska och fackliga begrepp samt
akademins betydelse. Istället bör det fokuseras på att ge enkel och lättförståelig information,
exempelvis genom att nå ut till slutanvändare genom olika kanaler; dagstidningar, annonser,
utvalda rekryteringspersoner samt genom att informera på olika föreningar där
slutanvändare samlas och samverkar. Utöver detta är det vitalt att slutanvändare vet vad som
förväntas av dem, hur många gånger de ska träffas och vad de förväntas bidra med för att
motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocesser.
Jacobs starka sida är att rekrytera slutanvändare, vilka tillsammans formar en grupp vilken
innefattar individer av olika karaktär som kompleterar och stärker varandra. Isabelle är bra på
att nå ut till olika föreningar och har där lätt för att prata om innovationsprocessen och dess
syfte för att få slutanvändare motiverade till deltagande och engagemang. Hon går ut till flera
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föreningar för att möjliggöra ett brett urval och att slutanvändare med olika bakgrund och
förutsättningar sammanstrålar.
Lucas är en trogen nyhetsläsare och anser att de behöver annonsera i dagstidningar för att nå
de slutanvändare vilka inte är lika aktivt engagerade i föreningningar, men vilka kan vara
intresserade och intressanta för innovationsprocessen. Innovationsprocessen handlar om
personliga och känsliga frågor. Lucas ser därmed en anledning till att rekrytera slutanvändare
vilka redan är vana vid att träffas och samtala med varandra. Detta medför att de har lättare att
öppna upp sig och samtala med varandra i processen om svåra diskussionsämnen.
När Lucas presenterar syfte och mål har han svårt att formulera sig på ett tydligt och konkret
sätt för slutanvändare. Han använder många tekniska och fackliga termer, vilket han gör av
vana och blir därmed blind för de uppenbara kommunikationsproblem som uppstår. Slutanvändarna har i och med detta svårt att förstå vad Lucas åsyftar och har därav svårt att hålla
intresset uppe. Jacob märker detta och tar över. Han förklarar om processens syfte och mål på
ett tydligt och enkelt vis. Detta gör det lättare för slutanvändare att finna intresse och blir
därav motiverade till deltagande och engagemang. Isabelle inflikar och förtydligar att även
om det är en innovationsprocess med fokus på framtagande av informations- och
kommunikationsteknik är det slutanvändare som är experter på sitt område och deras bidrag är
essentiellt för att få ett framgångsrikt resultat. Isabelle är noga med att informera om vad som
förväntas av slutanvändare om de väljer att delta, hur många sammankomster det är samt vad
de förväntas bidra med.

ENGAGEMANG
Följande steg i modellen skall iterativt arbetas med för att motivera samt upprätthålla
motivationen till deltagande och engagemang i innovationsprocessen.
Öppen atmosfär
I innovationsprocessen är det vitalt att möjliggöra för en öppen atmosfär där slutanvändare
och processdeltagare är på samma våglängd och kan kommunicera med varandra. Därtill
skall allas åsikter vara lika mycket värda.
Jacob har åsikten att det är betydelsefullt för innovationsprocessen om slutanvändarna känner
förtroende för processdeltagarna. Därav skall det arbetas mot att skapa en ömsesidig relation
där slutanvändare känner att de får sin röst hörd samt att de uppmuntras till att dela med sig av
sina erfarenheter och åsikter. Lucas föreslår att detta ska göras genom att sätta upp regler
under innovationsprocessen, exempelvis att varje slutanvändares förslag och tankar skall
lyssnas på och inte kritiseras. Detta för att möjliggöra att fler idéer framförs och diskuteras.
Konkretisering
Informations- och kommunikationsteknik kan vara svårt att få grepp om, speciellt vid framtagande av icke ännu utvecklad teknik. Därmed är det väsentligt att konkretisera och exemplifiera tekniken till något som slutanvändare känner igen och kan diskutera kring.
Jacob och Lucas blir exalterade när de pratar om det tänkta resultatet som skall framtas i
innovationsprocessen. De blir engagerade och pratar fort och mycket om hur den kan brukas i
framtiden. Slutanvändarna har svårt att sätta sig in i hur de tänker eftersom de inte har samma
teknikvana och inte är uppvuxna med tekniken. Isabelle inser vad som sker och exemplifierar
och drar paralleller till konkreta saker i samhället som redan existerar och vilka slutanvändare
känner sig vana vid. Detta möjliggör att de känner sig delaktiga och kan därmed bidra till
diskussionen på ett annat sätt än vad som innan var möjligt.
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Diskussionerna blir intensiva och berör intressanta ämnen, vilka är känsliga och personliga.
Detta medför att en del av slutanvändarna tystnar och har svårt att tillföra något till
diskussionen eftersom de inte känner den trygghet de behöver i gruppen för att vara villiga att
öppna upp sig. Jacob underlättar detta genom att styra diskussionen in på frågor vilka är mer
generella men som ändå ger det resultat vilket önskas. Lucas hjälper till och bygger upp
scenarion kring de svåraste frågorna och utifrån dessa är det lättare för slutanvändarna att diskutera svåra och känsliga ämnen, eftersom de därmed inte talar direkt om sig själva och om
sina upplevelser.
Värdesättning
Centralt i innovationsprocessen är att värdesätta slutanvändares åsikter och tankar samt att
visa att deras åsikter är värdefulla. Det är även väsentligt att värdesätta varandra inom processen och att alla känner sig välkomna och behövda.
Isabelle och Jacob är skickliga lyssnare och får slutanvändarna att känna att deras åsikter tas
tillvara på och värdesätts. Jacob visar tydligt att slutanvändarnas åsikter ger värde genom att
ställa följdfrågor, engagera sig samt uppmuntra till samtal och diskussion. Lucas har
emellertid mycket att tänka på privat vilket går ut över arbetet. Slutanvändarna märker fort att
han inte lyssnar på vad de säger även om han artigt nickar och ler. Detta gör att deras
motivation minskar för deltagande och engagemang i innovationsprocessen.
Alternering
För att få slutanvändare motiverade till deltagande och engagemang i innovationsprocessen
är det viktigt att alternera både diskussionsgrupper och arbetsmetoder, samt att anpassa ledarskapet efter slutanvändarna i innovationsprocessen.
Isabelle anser att vid diskussion är det essentiellt att dela in slutanvändarna i mindre
subgrupper samt att alternera individerna i diskussionsgrupperna. Detta för att få mångfald
inom diskussionsgrupperna samt underlätta för att alla ska få en chans att bli engagerade och
vilja bidra med sina åsikter och erfarenheter. Lucas tycker att arbetssättet börjar bli trist och
föreslår att testa några nya arbetsmetoder istället för diskussionsgrupper, vilket innebär att
metoderna alterneras. Detta skapar ett bättre arbetsklimat samt motiverar slutanvändarna till
deltagande och engagemang i innovationsprocessen. Jacob ser också till att alternera sin
ledarstil för att anpassa sig utefter vilka behov och vilka personligheter som finns i
innovationsprocessen.
Facilitering
Facilitering är viktigt i innovationsprocessen för att skapa en behaglig stämning där allas
röst blir hörd. Detta utförs genom planering, kontrollering och styrning.
Jacob är en skicklig ledare eftersom han är lyhörd och observant. Han ser till att alla slutanvändare får komma till tals och blir motiverade till deltagande och engagemang. Han stöttar
de slutanvändare som han märker faller utanför diskussionsgruppen, och om en
diskussionsgrupp inte fungerar ändrar han om i grupperna för att få ut det bästa av varje.

FORTSATT DELTAGANDE
Feedback och återkoppling av resultat
Feedback och återkoppling av resultat är centralt, och det är viktigt att kontinuerligt ge
feedback under innovationsprocessen. Därutöver är det vitalt att återkoppla det utvunna
resultatet till slutanvändarna, oavsett vad innovationsprocessen utmynnar i.
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Jacob arbetar för att skapa god kommunikation med slutanvändarna. Han arbetar med att hela
tiden ge feedback, vilket kan vara allt från att informera om vad som gjordes förra
sammankomsten och vad utfallet blev till att ge feedback om vilka delresultat och hur det går
för projeketet i stort. Lucas arbetar med att under och efter innovationsprocessen möliggöra
att slutanvändarna känner tillförlitlighet och vågar kommunicera med processdeltagarna. Han
gör även detta för att behålla det skapade kontaktnätet om de i ett senare projeket behöver
rekrytera slutanvändare igen.
Isabelle är noga med att ge återkoppling av det slutgiltiga resultatet oavsett om det är vad
slutanvändarna förväntar sig eller inte. Hon är även noga med att kontinuerligt ge delrapporter
om hur innovationsprocessen framskrider. Detta eftersom dess livslängd kan sträcka sig över
en lång tidsperiod samt eftersom det innebär en särskild problematik med slutanvändare vilka
är seniorer. Dessa kan besitta en mycket hög ålder redan när projektet börjar, och deras hälsa
och livssituation kan drastiskt försämras.
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Uppsatsen ämnade besvara studiens frågeställning: Hur kan slutanvändare, och i synnerlighet
seniorer, motiveras till deltagande och engagemang i innovationsprocesser?
För att besvara frågeställningen genomfördes en litteraturstudie, en intervjustudie samt en
fokusgruppstudie. Genom litteraturstudien formades uppsatsens litteraturöversikt, vilken innefattade teman med motivationsfaktorer för vad som generellt motiverar individer; Grundläggande behov, Sociala faktorer, Tillhörighet och kooperation, Delaktighet och kunskapsbidrag
samt Personlig utveckling.
Med litteraturstudien som grund genomfördes intervjustudien vilken bekräftade flertalet av
teman framkomna från litteraturstudien, samt medförde att det uppkom fler teman för motivation. Dessa teman kan i och med urvalet av respondenter kopplas specifikt till vad som motiverar seniorer till att delta och engagera sig i innovationsprocesser; Sociala faktorer, Tillhörighet och kooperation, Delaktighet och kunskapsbidrag, Personlig utveckling, Processdeltagares feedback och återkoppling, Processdeltagares engagemang och uppmuntran, Teknikintresse samt Processdeltagares fördomsfrihet.
Därutöver undersöktes genom en fokusgruppstudie hur processdeltagare praktiskt kan arbeta
för att motivera slutanvändare till deltagande och engagemang i innovationsprocesser. Detta
resulterade i beskrivningar samt i .ME-modellen, vilken är ett förslag över hur processdeltagare praktiskt kan arbeta för att motivera slutanvändare i innovationsprocesser.
Genomgående i .ME-modellen är det vitalt att processdeltagarna har ett öppet sinne samt utnyttjar modellens centrala delar för att motivera slutanvändare i innovationsprocessen. .MEmodellens delar består av; Deltagande, Engagemang och Fortsatt deltagande.
DELTAGANDE:
Slutanvändare och Information.
ENGAGEMANG:
En iterativ process där fokus ligger på engagemang och gensvar genom processens samspelande delar; Öppen atmosfär, Konkretisering, Värdesättning, Alternering samt Facilitering.
FORTSATT DELTAGANDE:
Feedback och återkoppling av resultat.
.ME-modellen skapades utifrån en tolkning och förståelse av litteraturstudien, intervjustudien
samt fokusgruppstudien. .ME-modellen avses kunna användas i innovationsprocesser vilka
fokuserar på att involvera slutanvändare. Vid involvering av seniorer som slutanvändare är det
i innovationsprocessen extra viktigt att tänka på att seniorers rädsla för teknik kan hämma
motivationen till deltagande och engagemang i innovationsprocessen. Därmed blir det specifikt för seniorer att processdeltagare skall konkretisera svåra begrepp och framtidsvisioner för
att göra dem mer greppbara och därmed motivera till deltagande och engagemang i innovationsprocessen.
Det som därtill kan ses som en utmaning och särskiljer involvering av seniorer jämfört med
slutanvändare i innovationsprocessen är att det är viktigt för processdeltagarna att ha ett öppet
sinne genom hela processen. Dessa inslag specifika för seniorer kan vara tillämpbara på
andra åldersgrupper och kan därmed vara individberoende och vitala att tänka på överlag vid
involvering av slutanvändare i innovationsprocesser.
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6.1 VIDARE FORSKNING
Eftersom dagens unga är uppväxta med informations- och kommunikationsteknik medför det
att framtidens processdeltagare kan få det ännu svårare att förstå problematiken kring seniorer
och modern teknik. Det är därav ett intressant ämnesområde att undersöka och belysa ytterligare.
Vidare forskning kan beröra .ME-modellen, där den hade kunnat testas, utvärderas och utvecklas vidare genom att prövas i nya sammanhang. Detta hade varit intressant eftersom .MEmodellens överförbarhet till liknande innovationsprocesser hade kunnat studeras samt ge en
förståelse för modellens praktiska påverkan över slutanvändares motivation för deltagande
och engagemang i innovationsprocesser.
Vidare forskning hade därutöver kunnat beröra genomförande av denna studie fast med ett
bredare omfång. Detta hade bidragit till en mer nyanserad bild av seniorer som åldersgrupp
och därmed hade .ME-modellen kunnat verifierats för en bredare målgrupp. Det hade även
varit intressant att observera slutanvändare innan, under och efter innovationsprocessen för att
se om det uppkommer nya intressanta infallsvinklar vilka denna studie kan ha missat.
Slutligen hade det varit intressant att undersöka om det finns skillnader i vad som motiverar
till deltagande och engagemang mellan yngre och äldre seniorer.
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BILAGA 1: CARLSSONS FORSKNINGSMODELL

ARBETSGÅNG VID KVANTITATIVA
STUDIER

ARBETSGÅNG VID KVALITATIVA
STUDIER

Probleminventering och problemanalys

Probleminventering och problemanalys

Litteraturgenomgång

Litteraturgenomgång
Noggrann beskrivning av den situation
man studerar. Datainsamlingen sker
kontinuerligt under arbetets gång.
Data summeras, analyseras och ordnas i
kategorier omedelbart efter det att de
insamlats.
Uppställandet av hypoteser är en kontinuerlig process, och de först uppställda
hypoteserna kan modifieras under arbetets gång.
Statistisk dataanalys förekommer i betydligt mindre omfattning än vad fallet
är vid analys av kvantitativa data.

Problemformulering.
Uppställande av hypoteser
Datainsamling och databearbetning
Dataanalys
Tolkning

Litteraturgenomgång
Diskussion och anknytning till teorier

Diskussion och anknytning till teorier

Rapportering

Rapportering

CARLSSON (1991) MODELL OVER ARBETSGÅNGEN VID KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA STUDIER
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BILAGA 2: BACKMANS FORSKNINGSMODELL

Fråga

Tolkning

Analysenhet

Analys

Hypotes

Problem
Fråga

Observation

MODELL ÖVER DEN KVALITATIVA FORSKNINGSPROCESSENS GENERELLA DELAR (BACKMAN, 2008).
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BILAGA 3: UNDERLAG FÖR FOKUSGRUPPSTUDIE, SAMMANKOMST 1

1. Hur upplever ni rekryteringsprocessen av seniorer?
a. Vilka argument används vid rekrytering? Vilka har ni upplevt som lyckade respektive mindre lyckade?
b. Hur går rekryteringsprocessen tillväga?
2. Vilken feedback har ni fått från seniorer om att medverka i Living Lab?
a. Positivt/negativt?
3. Hur får ni deltagarna att aktiveras i projekten?
a. Vad upplever ni som morötter, hur jobbar ni med morötterna?
4. Hur arbetar ni för att stärka samarbete och lagkänsla i projektgruppen?
a. Anser ni det är viktigt? Varför/varför inte?
5. Anser ni att de sociala faktorerna påverkar projektgruppen?
a. Hur arbetar ni för att stärka sociala kontakter?
b. Hur viktigt tror ni att det är med det sociala samspelet för att motivera deltagarna i Living
Lab.
6. Vad gör ni för att möjliggöra bidragande till projektet?
a. Hur tas deras åsikter och idéer tillvara på?
b. Vilken feedback har ni fått från deltagarna ang. deras bidrag?
c. Tror ni att de känner att de har påverkat utvecklingen samt upplever ni detta som en motivations faktor för att vilja delta i ett Living Lab?
7. Upplever ni att deltagarnas grundläggande behov (säkerhet och hunger osv.) har betydelse för
framgången av aktivt deltagande i projektgruppen?
8. Vad upplever ni att deltagarna anser är riktigt kul inom projektet?
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BILAGA 4: UNDERLAG FÖR INTERVJUSTUDIE, INTERVJUGUIDE

INLEDANDE
1. Berätta hur du kom i kontakt med projektet Express to Connect (E2C).
1.1 Har du varit med i liknande projekt tidigare?
1.1.2 Hur kom du i kontakt med projektet?
1.1.3 Hur kom det sig att du deltog?
2. Berätta varför du valde att delta i E2C.
2.1 Vad var det med E2C som lockade?
3. Berätta vad du haft för roll/gjort i projektet eller liknande projekt.
3.1 Har rollen/uppgifterna påverkat din upplevelse av projektet? I så fall på vilket
sätt?
3.2 Vilka tankar har du kring uppgifterna i projektet?

GRUNDLÄGGANDE BEHOV
4. Berätta om ett/flera tillfällen då du tyckte det var särskilt roligt/intressant att arbeta med och
delta i E2C eller liknande projekt.
4.1 Vad gjorde ni då?
4.2 Vad var det som gjorde det så roligt/intressant?
5. Upplevde du ibland att det var svårt att känna sig engagerad?
5.1 Hur kommer det sig att det var svårt att upprätthålla engagemanget?
5.2 På vilket sätt skulle detta kunna avhjälpas?

SOCIALA FAKTORER
6. Hur väl känner du personerna i gruppen?
6.1 Hur påverkas du av de andra individerna i gruppen?
6.2 På vilket sätt har de andra personerna i gruppen inverkan på ditt engagemang?
7. Berätta hur din medverkan i projekt har påverkat andra delar av ditt liv.
7.1 Hur upplever du att utomstående uppfattar din medverkan i projekt E2C eller
likande projekt?

TILLHÖRIGHET OCH KOOPERATION
8. Berätta hur du tycker att det är att arbeta i grupp.
8.1 Vilka positiva och negativa aspekter finner du med att arbeta i grupp?
9. Berätta om sammanhållningen i gruppen.
9.1 Hur har sammanhållningen påverkan på ditt engagemang?
9.2 Berätta om gruppdynamik, atmosfär och stämning i gruppen.

DELAKTIGHET OCH KUNSKAPSBIDRAG
10. Berätta hur du upplever din medverkan i E2C.
11. Hur anser du att du kan influera och påverka?
12. Hur upplever du att din medverkan gör skillnad?

PERSONLIG UTVECKLING
13. Berätta om vilka erfarenheter samt vilken kunskap du har fått genom att medverka i E2C och
liknande projekt.

AVSLUTANDE
14. Berätta om vad som motiverar dig till att delta i E2C.
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