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Sammanfattning
Öppen innovation är i idag ett ganska nytt begrepp där det innebär att företag tar hjälp från 
anställda, andra företag etc för att på så sätt utvecklas och komma med nya produkter och 
processer. För att få andra att komma med idéer så är det viktigt att de känner sig motiverade 
att  göra det.  Utan motiverade användare så finns det inga som vill  komma med idéer. Så 
denna uppsats kommer att handla om hur företagen kan motivera sina användare för att de ska 
komma med idéer till företaget. Syftet är att kolla vad användare blir motiverade av och även 
kolla  om det går att  öka motivationen.  Användarna blir  blir  motiverade av om det skulle 
innefatta  någon sort  tävling om det var en undersökning på internet,  och det kan vara en 
tävling om biobiljetter etc. Även om användarna känner någon sorts koppling till företaget så 
känner  de  sig  motiverade  att  delta  på  en  undersökning.  För  att  öka  motivationen  bland 
användarna  så  går  det  att  använda  Ågerfalks  och  Lanes  (2007)  skyldigheter.  Dessa 
skyldigheter är Ge tydligt ledarskap, Bygga effektiva grupper, Bygga på relationer, Fullmakt 
att göra jobbet och Effektivt informera och lämna över uppgiften.

Nyckelord: Motivation, OI, OIS, PCT
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1 Inledning
I detta kapitel beskrivs vilket ämne uppsatsen handlar om, och varför detta ämne är ”true”, 
”new”  och  relevant.  Syftet  med  hela  uppsatsen  redovisas,  även  vilka  specifika 
frågeställningarna som krävs för att besvara syftet. Sedan förklaras vilka avgränsningar som 
gäller, vad som tas upp och inte tas upp i uppsatsen. Metoder som används beskrivs men det 
kommer  ingen  specifik  förklaring  om  metoderna  utan  bara  en  kort  förklaring  om  vilka 
metoder som används i uppsatsen.

1.1 Motiv för ämnesval
Innovation har funnits länge och har hjälpt företag att utvecklas. Tack vare internet och nya 
informationssystem  så  anses  det  inte  längre  vara  den  bästa  strategi  att  hålla  kunskapen 
”hemlig” (Marcet,  2008).  Det  rekommenderas  att  det  forskas  vidare  om vad det  är  som 
motiverar personer  att delta i öppen innovation och komma med idéer  (Fedberg, Elmquist, 
Ollila,  2008).  Det  har  däremot  forskats  om motivation,  men  inte  i  själva  området  öppen 
innovation  (Fedberg, Elmquist,  Ollila, 2008). Man kan se på olika internetsidor att frågan, 
”har du tre minuter över” dyker upp. Det är frågor för att hjälpa företagen att utvecklas. Ofta 
så svarar man nej på den frågan, för att motivationen att sitta där i tre minuter för en sak som 
inte  kommer  att  hjälpa  mig  specifikt  i  detta  fall  inte  är  så  hög.  Ett  annat  perspektiv  på 
problemet idag är hur företagen ska motivera sina användare på ett effektivt sätt så att man får 
ut det mesta från själva användaren, det kommer därför ha en viss koppling till psykologi i 
denna uppsats. Ett exempel på hur företagen motiverar sina användare idag kan vara så att när 
en användare loggar ut från en sida på Internet så kan man få en förfrågan om man vill delta i 
en undersökning och ha chans att vinna fina priser. Detta kan vara ett sätt att motivera sina 
användare  att  delta  i  en  öppen  innovation. Då  innovation  har  funnits  länge  så  behövs 
innovation inom själva området innovation (Chesbrough, 2003). Öppen innovation är däremot 
ett ganska nytt begrepp, därför finns få studier om detta och det finns ett glapp inom området 
(Hrastinski, Kviselius, Ozan & Edenius. 2010) Det finns många olika processer inom öppen 
innovation,  och  dessa  processer  är  Idé,  Upptäcka,  Undersöka,  Utveckla,  Uppfinna, 
Marknadslansering och sist Exploatering (Motzek, 2007). I denna uppsats kommer fokus att 
ligga på första processen idé. 

1.2 Psychological Contract Theory
I uppsatsen så kommer ”Psychological Contract Theory” (PCT) att användas som teorin för 
undersökningen. PCT är i  stort  en skriven eller  en oskriven överenskommelse mellan  två 
parter. Denna överenskommelse kan till exempel vara mellan en kund och en leverantör eller 
mellan  en hyresvärd och en hyresgäst  (Ågerfalk,  Lane.,  2007).  Ågerfalk och Lane (2007) 
använda PCT i sitt arbete för att komma fram till de viktigaste skyldigheterna inom ett företag. 
Dessa viktiga skyldigheter som de kom fram till kommer att användas i denna uppsats för att 
se om användarna blir mer motiverade av att ge idéer till företaget.

1.3 Syfte med uppsatsen
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad användare blir motiverade av för att komma 
med idéer till ett företag. 
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1.4 Frågeställning
Själva huvudfrågan är att ta reda på hur vad användarna blir motiverade av för att komma med 
idéer till ett företag. Detta är den preliminära frågeställningen:

• Hur tänker användarna om motivation inom OI idag?

• Anser användarna att de blir motiverad av det nuvarande sättet att motivera?

• Vad blir användarna motiverade av för att de ska ge idéer till företag?

1.5 Avgränsningar
Fokus kommer att ligga i ”Front end of innovation”, alltså den första processen inom öppen 
innovation.  Det  kommer  inte  att  studeras  i  de andra  processerna inom öppen innovation. 
Undersökningen kommer att ske för studenter på Data och systemvetskap och Medier- och 
kommunikation som finns i Uppsala. Allt kommer att ligga till grund för själva huvudfrågan 
och vad respondenterna svarar i undersökningen.

1.6 Metod
Metoderna som kommer att användas i uppsatsen utgår från boken ”Researching information 
system  and  computing”  (Briony  J  Oates,  2006).  Boken  går  igenom  olika  metoder  och 
strategier för att kunna samla in relevant data. Den visar sex olika strategier för research och 
fyra olika sätt att samla in data. I undersökningen så kommer fallstudie att användas, där det 
finns följande varianter att samla in data på: (Oates, 2006):

• Intervjuer: Är konversation mellan personer, där en person troligtvis kommer att styra 
hela samtalet och ha klart för sig vad han/hon vill ha svar på och vilka områden som 
ska besvaras. På företaget intervjuas de personer som kommer i kontakt med systemet.

• Dokument: Här tittar man på tidigare dokument för att samla data, kan vara allt från 
information  om  företaget  till  information  om  öppen  innovation  på  företaget  etc. 
Kommer att användas om det går och om dokumentationen är tillgänglig.

• Enkät: Med specifika frågor som rör området, och som är i behov av många svar så är 
en undersökning bra. Kan användas för att ta reda på vad en hel grupp människor har 
för åsikter och för att sedan sammanställa dem.

• Observation: Observera olika situationer eller observation av ett befintligt system.

Vi  kommer  att  välja  enkätundersökning  i  denna  uppsats  för  att  få  en  bra  bredd  bland 
respondenterna och se vad en stor grupp människor tänker just om motivation inom Öppen 
innovation. Denna undersökning kommer att involvera studenter som tänkta användare, för att 
undersöka vad det är som motiverar användarna att delta i en öppen innovation. Studenter är 
en bra målgrupp för att det är en ny generation som är på väg ut till marknaden, och det kan då 
vara intressant för företagen att se hur de tänker om motivation inom Öppen innovation.
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1.7 Disposition
I kapitel 2 så kommer det att tas upp de begrepp som är bra att förstå innan man läser vidare i 
uppsatsen.  Sedan i  kapitel  3  så  kommer  bakgrund om innovation  och  Öppen innovation. 
Bakgrund om motivation beskrivs och hur det är kopplat till öppen innovation. Även fakta om 
Open innovation  software kommer  att  finnas,  och hur  det  kan användas  som motivation. 
Kapitel 4 tar upp i detalj vilka metoder som kommer att användas och mer i detalj hur det 
kommer att användas i uppsatsen. Även vilka metoder som kommer att användas under själva 
analysen tas upp. I kapitel 5 kommer själva huvuddelen i uppsatsen, där resultatet redovisas, 
även slutsatser och diskussioner finns med här.

Sammanfattning
I detta kapitel har vi gått igenom varför detta ämne är viktigt och aktuellt att forska om. Vi har 
då fått en övergripande bakgrund om arbetet och lärt oss begreppen som används inom ämnet. 
Vi har även fått reda på de specifika frågeställningarna, och vilka metoder som kommer att 
användas för att besvara frågeställningen. Även avgränsningarna har beskrivits så att läsaren 
vet vilka områden som kommer att behandlas. I nästa kapitel så kommer det att tas upp vilka 
begrepp som är bra att veta när uppsatsen läses igenom.
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2 Bakgrund
I detta kapitel så kommer det beskrivas hur OI fungerar idag. Det beskrivs även vad det finns 
för  olika  sätt  att  motivera  användarna  idag,  och  finns  det  några  tidigare  studier  på  detta 
område.

2.1 Öppen innovation
Innovation, eller stängd innovation, innebär att idéer flödar inom själva företaget som till slut 
kan leda till nya produkter inom marknaden företaget är verksam i (Chesbrough, 2003). I Fig 
1 så ser vi att det är idéer som bara är inom företaget som kan leda ut till marknaden. De idéer 
som inte leds vidare ut till marknaden kommer att rinna ut i sanden och kommer inte att leda 
till några nya produkter eller till någon ny marknad. Innovation innebär att det ”uppfinns” nya 
saker eller nya processer, det kan komma nya idéer om produkter som kan förbättras eller 
processer som kan ändras etc. Alltså är innovation inte bara nya ”saker”, utan det kan även 
vara nya processer för att utföra ett arbete  (Hrastinski m.fl, 2010). 

Begreppet innovation har nog de flesta hört  talas om, men begreppet öppen innovation är 
kanske inte är helt  självklar.  Öppen innovation är enligt Chesbrough m.fl  (2006) inte bara 
samarbete internt inom företaget, utan att samarbeta med alla sorters kunder, andra företag, 
och fler externa enheter som kan gynna en innovation. Företagen tar alltså hjälp både externt 
och internt. Idéer kommer både inom företaget och utanför företaget från andra organisationer. 
I Fig 2 så ser vi tydligt att idéer kan flöda fritt mellan företag och att det  kan leda till nya 
produkter på en helt ny marknad och att en idé inom ett företag kan helt plötsligt leda till ett 
nytt företag som anser att idéen är relevant och bra för deras företag (Chesbrough, 2003). Det 
kan vara så att företag tycker Öppen innovation är bra eller dåligt för företaget, men Hagel III 
och Brown (2009) säger ”there are always more smart  people outside your company than 
within”.  Men  då  måste  företag  som  sitter  inne  med  mycket  kunskap  vara  villiga  och 
motiverade att dela med sig till andra (Yates, 2007). Företag som får ut något av att dela med 
sig kommer känna sig mer motiverade, och om företagen har samma intressen så är de mer 
motiverade att dela med sig av sin kunskap. Öppen innovation är ganska brett och innehåller 
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många processer innan själva idéen har producerats. Motzek (2007) tar upp olika processer i 
själva innovationsprocessen.  Processerna är följande i  ordning:  Idé, Upptäcka,  Undersöka, 
Utveckla, Uppfinna, Marknadslansering och sist Exploatering. Den sista processen ingår inte i 
själva processen Innovation. Första processen i öppen innovation är mycket viktig, och kallas 
även ibland för ”hjärtat” i öppen innovation. Då det saknas en del forskning i denna process så 
är det mycket viktigt att man tittar närmare på detta och forskar vidare. Öppen innovation är 
inte bara öppna processer utan det är på ett effektivt sett integrera kunskap från olika källor 
och att ha ett starkt och brett nätverk (Hrastinski m.fl,  2010). Studier visar på att om man 
samarbetar mellan olika grupper så kommer kreativiteten att förbättras. Det blir lättare att byta 
information  och  åsikter  om personer  hjälper  varandra  att  förstå  problemet  och  lösningen 
(Gordon m.fl, 2008).

Som det sagts tidigare så är innovation inte en ensam process. Det inträffar oftast när personer 
stöter ihop med ett problem och att lösningen på detta problem inte är självklart eller enkelt. 
Intervjuer med innovatörer visar att förmågan att samarbeta och identifikation med andra för 
att komplettera sin kunskap och kompetens värderats högt, så att lösningen blir bättre och mer 
korrekt. Dagens teknik gör det möjligt att kommunicera på avstånd på ett effektivt sätt, och att 
använda informationsteknologi idag är mycket vanligt för att samarbeta. Där har vi E-post 
som  det  vanligaste  verktyget.  Andra  verktyg  kan  vara  telefonkonferenser,  elektroniska 
anslagstavlor, bloggar och direktmeddelanden. Dessa verktyg ökar även snabbt i de mindre 
företagen som anser sig vara ”mindre tekniska”. Då företagen bara är intresserade av vissa 
innovationer så är det mycket viktigt att information går ut till innovatörerna så att idéen är 
relevant och följer företagets inriktning.

Idag finns det olika varianter av Open innovation system (OIS), och i studien som är gjord i 
Hrastinski m.fl, (2010)  så har man kommit fram till fyra typer av OIS som används genom att 
ha studerat 51 sorters OIS som har någon form av ett öppen innovationssystem. Den första är 
”Idea management  software” som låter  användarna komma med olika  idéer och diskutera 
öppet kring dessa. Det andra är ”Problem solving software” som är ett sätt att kunna komma 
fram till själva problemet och kunna diskutera kring problemet samt komma med förslag. Sen 
har vi ”Innovation marketplace” som är ett sätt att låta användarna komma med förslag på 
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Fig 2. Öppen innovation, idéer inom två företag (Chesbrough m.fl.,  
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lösningar på ett problem som är framtaget av ett företag. För att locka användarna att delta så 
kan det innefatta någon sorts belöning. Sist har vi ”innovation analysis software” som är ett 
sorts  verktyg som används för analysera kvalitén och komma fram till  tänkbara idéer och 
lösningar för ett problem. Men det är i ett tidigt stadium av hur IT på ett effektivt sätt kan 
stödja öppen innovation, och därför finns det utrymme för undersökning om detta.

2.2 Open innovation software
IT  är  betydelsefull  i  öppen  innovation,  då  det  är  mycket  viktigt  att  kommunicera  och 
interagera  med  användare.  Man  kan  prata  om  två  olika  begrepp  inom  Open  Innovation 
software (OIS) (Hrastinski m.fl, 2010). Det är först ”Innovation i kunskapsnätverk”, som är att 
företaget behöver ha ett starkt nätverk med kunder och andra företag för att införa nya idéer, 
produkter,  processer  etc.  Det  andra  begreppet  är  Innovation  genom att  generera  och  dela 
kunskap,  som  menas  med  att  företag  behöver  lagra  kunskap  och  på  ett  bra  sätt  kunna 
analysera idéer med hjälp av IT. OIS kan se ut på olika sätt och fungera på olika sätt. Det har 
även gjorts en studie av 51 olika OIS, och där visar det att 80% av de har funktionen ”idé 
inlämning, och att 57% av dem har problem inlämning, 69% av systemen hade funktionen 
Problemlösning. 84% av systemen hade en funktion så man kunde titta på kvalitén på idéen 
eller förslaget. På tidigare analyser på OIS så visar det att det finns utrymme för utveckling för 
att stimulera användare att bidra i OI processen och även att stimulera användarna att komma 
med  bra  idéer  (Hrastinski  m.fl,  2010).  Som det  har  sagts  tidigare  så  är  det  viktigt  med 
samarbete mellan olika grupper för att på så sätt främja kreativiteten och förståelse för andra. 
Internetbaserad teknik har då gjort det möjligt att samarbeta genom olika platser. Organisation 
omfattar  snabbt en ”öppen” syn på innovation,  där kreativitet  är  ett  lagarbete och resultat 
genom kombinera  kunskap,  idéer  och  kreativitet  genom spridda  grupper  av  leverantörer, 
kunder, externa experter och forskare (Gordon et al., 2008).

2.3 Generell motivation
Motivation  kan  även  beskrivas  som  att  olika  personer  har  olika  behov,  och  personerna 
kommer att agera olika i situationer beroende på person och dess behov (Motzek, 2007). En 
persons behov kan beskrivas som i, ”Maslow´s Hierarchy of Humans Needs” (Se figur 3), där 
det är en pyramid, och längs ner på pyramiden är det människans fysiska behov, det är luft, 
mat,  vatten  etc.  Efter  detta  så  är  det  människans  behov  av  säkerhet,  exempelvis  skydd, 
säkerhet, lagar och stabilitet. Därefter behöver också människan behov av närhet och kärlek, 
till exempel familj, relationer etc. Näst längst upp på pyramiden finns behovet av att ha ett bra 
självförtroende,  exempel  status,  ansvar  etc.  Högst  upp  på  pyramiden  har  vi  behovet  av 
självförverkligande  (Exempel  växa  som människa,  öppen för  ny information  etc).  För  att 
komma ”upp” i pyramiden så måste man först stilla sina behov längst ner, därefter går man till 
nästa steg i pyramiden och så vidare. (Robbins, Judge, 2009).
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För att  en person ska agera i  en situation behöver personen ett  motiv för den situationen. 
Exempel om personen är hungrig, så kommer troligtvis den personen att äta något. Motivet 
för  att  personen åt  var  att  personen kände sig  hungrig.  Motivation  kan beskrivas  som en 
blandning mellan olika motiv. Det finns tre olika klasser av motiv. Det är ”Intrinsic motives”, 
”Extrinsic motives” och ”social motives”(Motzek, 2007). Dessa tre klasser kan kopplas till 
enkäten för att se vilken av dessa klasser frågorna hör till för att ta reda varför de i grunden 
blir motiverade av specifika saker.

Intrinsic motives

”Intrinsic motives” refererar till situationer där personer agerar för att han/hon tycker det är 
intressant och roligt.  Det kan vara något nytt  och intressant som en person vill  prova på. 
Exempel  på  ”Intrinsic  motives”  kan  vara  personers  hobbys,  som  att  spela  gitarr,  bygga 
flygplansmodeller etc.

Extrinsic motives

I  ”Extrinsic motives” så är det så att personen inte kommer att känna tillfredsställelse förrän 
uppgiften är klar. Ett exempel kan vara i öppen innovation, där en person deltar och kommer 
med  en  bra  ide  och  sedan  får  en  belöning  för  det.  Då  kommer  personen  i  fråga  känna 
tillfredsställelse efter att allt är klart och har fått sin belöning.

Social Motives

Är när en persons agerande influeras av andra. Detta inträffar ofta i grupper eller i sociala 
nätverk. Exempel på det är internet som har influerat många användare.

Motivation kommer vara mycket viktigt inom öppen innovation då man vill få ut det bästa av 
användarna och få dem att delta i själva processen. Som det sagts tidigare så kan detta kopplas 
till  Extrinsic  motives  där  användaren  kan  få  en  belöning  och  kommer  att  känna 
tillfredsställelse  efter  att  personen  har  gjort  klart  en  uppgift.  Social  motives  kan  istället 
kopplas till en grupp människor, det kan vara inom en projektgrupp, där personerna känner 
varandra väl och blir influerade och motiverade av varandra. Intrinsic motives kan då istället 
kopplas till att en anställd inom ett företag går nya kurser som han/hon tycker är intressant och 
roligt, för att utvecklas som anställd.
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Här kommer ett exempel på hur det kan tänkas att se ut när man motiverar sina användare 
idag. Detta exempel kan även kopplas till hur ett OIS kan se ut idag. 

Detta är ett system där varje användare får en egen inloggning. Användarna kan komma med 
olika idéer och väljer själv vilka bilder som ska vara med och hur själva beskrivningen kan se 
ut. Sedan kan användaren följa hela processen för idén, om den har avskaffats eller om det är 
en bra  idé och kan fortsätta följa hela processen tills det att själva  idén  är klar och blir en 
produkt. Alla användare kan rösta på andras idéer och på så sätt se vilka idéer som är bra och 
vilka som är dåliga. Användaren kan även se om chefen har varit in och tittat på just sin egen 
idé. På detta sätt så vet användaren om att företaget bryr sig om varje anställd och dess idéer, 
och verkligen accepterar allas idéer. För att  motivera sina användare så kan detta vara ett 
mycket  effektivt  sätt  då  användarna  känner  sig  omhändertagna  av  företaget  och  att  de 
verkligen bryr sig. (http://www.hypeinnovation.com/software,     29 mars 2010)

2.4 Psychological Contract Theory
Psychological  Contract (PC)  har  fler  olika  definitioner  och  kan  uppfattas  på  olika  sätt. 
Exempel på olika definitioner som olika författare har skrivit är (Conway och Briner., 2005):
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Fig 4. Ett exempel på hur ett OIS ser ut idag, och hur det kan motivera sina användare.  
(http://www.hypeinnovation.com/software,     29 mars 2010)
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• ”Vad den anställda tror vad det är för skyldigheter mellan den anställda och hans eller 
hennes organisation, och att dessa skyldigheter är baserade på löften och inte alltid är 
erkända av organisationen”.

• ”Uppfattningen mellan anställda och organisationen och vad båda har för uppfattning 
om vilka skyldigheter som gäller mellan de båda parterna”.

• ”Det omfattar vilka åtgärder anställda tror själva vad som förväntas och vilka åtgärder 
i gensvar som förväntas från de andra anställda”.

Den mest generella förklaringen om vad PC är kan vara skyldigheterna mellan två eller fler 
parter (Rousseau 1995), vilka skyldigheter det är mellan parterna är ibland mycket oklart. För 
att få en större överblick om PC så tar (Rousseau 1995) upp olika sorters kontrakt:

1. ”The individual contract holder” 

Är i enkelhet en person som ger och även tar emot löften av olika slag. Tolkar sedan 
dessa löften på sitt sätt.

2. ”A group of contract holders”

Kan vara en grupp eller en organisation som delar samma löften inom själva gruppen, 
och dessa löften tolkas tillsamman i hela gruppen.

3. ”Outside observers”

Är den tredje parten i ett kontrakt (exempel en klient).  Den tredje parten tolkar då 
vilka löften som finns mellan andra parter.

4. ”Conditions of membership”

Är delade uppfattningar om samlade skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer fram 
från olika sorters medlemskap och identifieras oftast med olika sorters samhällen eller 
sociala roller. (Exempel kan vara speciella rättigheter för pensionärer).

Dessa punkter visar på hur många olika sätt PC kan uppkomma och hur olika faktorer spelar 
in.

I (Ågerfalk, Lane., 2007) undersökning så har PC används som teori för att kolla i en Global 
Software development (GSD) företag och undersöka vad det är för sorts PC som finns mellan 
samma parter i en ”GSD Collaboration situation”. GSD är en en sort av Information system 
development. Rollerna som användes i arbetet var Business Analyst, Developer, Designer och 
Developer Support. I denna undersökning så har Ågerfalk och Lane (2007) kommit fram till 
sex viktigare skyldigheter mellan varandra och fyra mindre viktiga.

Viktiga

• Ge tydligt ledarskap

• Bygga effektiva grupper som arbetar effektivt och bra ihop

• Bygga på relationer bland anställda

• På ett effektivt sätt informera och lämna över uppgifter för att minska missförstånd
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• Att ha fullmakt att göra jobbet

• Vara kulturellt medveten

Mindre Viktiga

• Ha tydlig specifikation

• Kunskapsdelning

• Vara riskmedveten

• Att vara kompetent inom teknologi

2.4.1 Hur kommer Psychological Contract Theory att användas

Vi kommer att  använda de sex viktigaste skyldigheter som Ågerfalk och Lane (2007) har 
kommit fram till. Då dessa är viktiga för att de anställda ska känna sig motiverade så kommer 
fokus  att  ligga  i  att  ta  reda  på  om  dessa  skyldigheter  går  att  använda  för  att  motivera 
användare att komma med idéer inom Öppen innovation. Det kommer då fram om det går att 
använda denna teori för att se om denna påverkar motivation att delta.

Sammanfattning
Mer information om öppen innovation och hur det ser ut idag har har gåtts igenom för att 
sedan ta upp mer om motivation och hur själva företagen motiverar sina användare idag och 
ett exempel har även gåtts igenom. Bakgrund och information om PCT har det även skrivits 
mer om och vilka olika tolkningar som finns. Även skrivit om ett tidigare arbete med PC som 
teori,  för att  senare beskriva hur PCT kommer att  användas i denna undersökning. I nästa 
kapitel så kommer det att beskrivas i detalj vilka metoder som finns och vilka som kommer att 
användas i denna uppsats.  
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3 Metodredovisning
Här redovisas mer specifikt vilka metoder som finns samt redovisa vilka metoder kommer att 
användas och exakt hur det kommer att gå till under själva undersökningen. Här tas även upp 
vilka metoder som kommer att användas under analysen. Metoderna som ska användas utgår 
från (Oates, 2006).

3.1 Metoder vid undersökningen
Metoden som kommer att utföras är fallstudie som beskrivs i boken Oates (2006). Fallstudie 
fokuserar sig på ett specifikt fall för att på så sätt få ut detaljerat data om denna situation och 
verkligen kunna analysera på djupet. De metoder som finns för att kunna samla in data är 
intervjuer, observation, dokument, analys och/eller enkät. Det finns olika sorters fallstudie att 
välja mellan för att få ut den data som är relevant för undersökningen. Dessa alternativ är 
exploratory study som kan vara till hjälp när det behövs definiera frågorna i en kommande 
undersökning.  Descriptive  study  leder  till  en  detaljerat  undersökning  om  ett  specifikt 
fenomenen och hur det uppkommer. Sedan finns explanatory study som förklarar varför vissa 
saker händer som det gör och  vad konsekvenserna blir efter detta. Det finns även varianter 
om tid  i  fallstudie,  som kan  vara  händelser  som har  hänt  förut,  nutid  eller  i  framtiden. 
Fallstudie  kan  även  göras  på  internet  för  att  studera  olika  föremål  och  fall  som  kan 
uppkomma. Den kan oftast då även kompletteras med intervjuer för att verkligen få den data 
som är relevant för undersökningen.

3.1.1 Intervjuer

Intervjuer är en mycket vanlig metod för att få fram information från olika personer. De kan 
vara  bra  att  använda  när  man  vill  få  fram  detaljerad  information,  undersöka  känslor  på 
personer och se hur de reagerar, ställa komplexa frågor som kan vara olika från person till 
person.  Det  finns  tre  typer  av  intervjuer,  det  är  strukturerad  intervju,  Semi-strukturerad 
intervju och ostrukturerad intervju.

Strukturerad intervju

När det finns detaljerade frågor som ska svaras så kan det ibland vara ”färdiga svar” som sätts 
in. Detta kan vara ett problem när det gäller det sociala då intervjuaren kanske inte verkar så 
engagerad och bara läser ur papperet. Svaren ska även vara utan kommentarer, bara enkelt 
svar på frågan.

Semi-strukturerad intervju

Här finns det också några frågor som är strukturerade, men inte lika många och det finns 
större frihet att fråga följdfrågor och vidareutveckla svaret och personen man intervjuar får 
även större frihet att komma med sina tankar.

Ostrukturerad intervju

Här är det endast ett ämne som man har förberett. Ämnet ska beskrivas så gott som möjligt 
med hjälp av personen som intervjuas. Personen har stor frihet att diskutera sina tankar och 
man avbryter sällan under intervjun.
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Diskussion

Intervjuer är bra om vi verkligen vill gå på djupet och få fram vad enskilda personer tycker om 
ett visst ämne och ställa följdfrågor. Men i denna undersökning så är bredden intressant, och 
att då få med så många svar som möjligt i denna uppsats är svårt då det skulle ta lång tid att 
intervjua och framställa intervjuerna, för att sedan analysera dessa.

3.1.2 Dokument

Dokument  kan  vara  bra  att  ha  som  alternativ  istället  för  intervjuer,  observation  och 
frågeformulär. Det beskrivs om två olika sorts dokument, Found document och Researcher- 
generated documents.

Found document

Är sådan dokument som finns på de flesta företag. Till exempel kan det vara dokument om 
inkomster och utgifter, jobb beskrivningar olika sorters manualer etc.

Researcher- generated documents

Kan vara dokument som inte finns men att det från olika dokument kommer att sättas till ett 
fullständigt dokument som är relevant till vad personen i fråga behöver ha för information.

Det finns massa olika varianter av ett dokument som företag kan producera fram, och här 
nedan kommer några av dokumenten.

• Formal records: som kan vara information om aktieägare, dokument från olika möten, 
försäljningssiffror etc.

• Informal communication: kan vara email och vanliga noteringar.

• Public records: Olika sorters register.

Sedan är det så att det även produceras dokument från enskilda personer, och här nedan följer 
exempel på dessa.

• Personal papers and communication: dagböcker, bloggar, brev, mail.

• Documents from our everyday lives: bussbiljetter, inköpslista etc.

• Graffiti and tee-shirt: slogans

Ett problem som kan uppstå när det gäller dokument kan vara att det är svårt att få tillgång till 
olika  dokument  som kan vara  relevant  för  själva  arbetet.  Det  kan  även vara  så  att  vissa 
dokument är sekretessbelagt och därför inte få ges ut till andra för att göra undersökningar, 
eller att företaget bara inte vill ge ut vissa dokument av olika anledningar. I denna uppsats så 
kommer dokument som är relevanta för arbetet att användas om företaget är villiga att ge ut 
dessa.

Diskussion

Då vi ska göra undersökningen bland studenter så är det svårt att få fram relevanta dokument 
som kan användas i detta ämne. Hade undersökningen skett på ett företag så hade det vara 
lättare att få tillgång till de dokument som kan vara bra och relevant att använda.
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3.1.3 Observation

Observation är helt enkelt att man observerar vad andra gör och noterar detta. Människor gör 
det i vardagen hela tiden. När det gäller att samla in data för undersökningar så finns det olika 
varianter att göra detta på. Exempel på det kan vara att sitta med på ett möte och anteckna, 
men inte delta i själva mötet utan bara observera vad andra säger. En annan variant är att 
observera en person när den personen utför ett specifik uppgift, personen kan då även prata 
under tiden och säga vad han/hon tänker under tiden. Du kan även själv sitta med ett system 
och analysera detta, men det kan vara svårt ibland om det är ett nytt system som är svårt att 
förstå. Nackdelen med detta är att personer uppfattar saker olika, och observationer av samma 
sak av olika personer kan få olika svar.

Diskussion

Även i denna metod så kan det vara bra att använda observation om undersökningen hade 
skett  på ett  företag,  och då observera deras befintliga system.  Men det  kan vara svårt  att 
observera andra angående motivation då det är svårt att se hur de tänker och vad de egentligen 
blir  motiverade  av.  Då  undersökningen  sker  bland  studenter  så  blir  det  ännu  svårare  att 
observera, på grund av att de inte kommer i kontakt med någon sort Öppen innovation.

3.1.4 Enkät

Undersökning är bra att använda när det behövs en större mängd svar för att sedan kunna 
använda statistiken till att se hur en stor mängd som svarar. Till exempel hur ett helt land 
skulle svara. En undersökning har några punkter som måste gås igenom innan man kan börja 
göra en undersökning. Det första är att bestämma vad det är för sorts data man vill ha och 
vilken statistik som ska sammanställas. Sedan är det viktigt att titta på vilken metod som ska 
användas för att få in dessa svar. Det kan vara frågeformulär, intervjuer, observationer eller 
dokument. 

Att  ta reda på vilka personer som ska vara med i  en undersökning är också viktigt  så att 
statistiken stämmer överens om vad det är vi vill få ut av undersökningen. Att sedan välja 
vilka specifika svar som ska används är bra för att få en så bra statistik som möjligt. Det finns 
några varianter för detta, det är stickprov, systematisk urval, stratifierat urval och cluster urval. 
Det kan även vara så att vi tror att det inte behövs någon representativ urvalsmetod, det kallas 
då non- probabilistic  och det  finns även där fyra olika alternativ.  Dessa är  ändamålsenlig 
urval, snowball urval, självväljande urval och convenience sampling. Under en undersökning 
så är det så att alla inte kommer att svara och om vi får in 30 svar av 100 så är det bra. Därför 
är det mycket viktigt att få med så många personer som möjligt i en undersökning.

Diskussion

Om  det  är  en  större  majoritet  som  personer  vill  ha  med  i  en  undersökning  så  är  en 
enkätundersökning bra. Det går snabbt och enkelt att skicka ut enkäten genom internet och 
svaren kommer in direkt när personerna har svarat. Problemet men enkätundersökning är att 
det inte går att ställa följdfrågor om det skulle behövas, det är därför mycket viktigt att ha en 
mycket bra enkät med frågor som är lätta att analysera. Ett annat problem är då att få med så 
många svar  som möjligt,  därför  är  det  bra  att  på något  sätt  motivera personer  att  delta  i 
undersökningen.
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3.1.5 Metod i uppsatsen

I denna uppsats så kommer det i största del att användas enkäter för att samla in olika data. 
Och för att få kontakt med dessa roller som används i undersökningen så kommer internet och 
email att användas flitigt. För att samla in data på ett effektivt och snabbt sätt så kommer 
Googles Dokument att  användas, även enkäten kommer att  skapas på Googles Dokument. 
Den rollen  som kommer   att  delta  i  undersökningen är  studenter  på Uppsala  Universitet. 
Enkäten innefattar först några allmänna frågor, exempel kön, ålder etc. Sedan är det frågor 
som har en skala från 1 till 10, där 1 är ”stämmer inte alls” och där 10 är ”stämmer helt”.

3.2 Målgrupp
Målgruppen som då är valt är blivande Data- och systemvetenskap (DSV) och Medier- och 
kommunikation (MKV). DSV är en ganska bred utbildning som innebär att man kan jobba 
inom olika marknader, men att de flesta marknader inom systemvetenskap är för det mesta 
relevant med själva begreppet Öppen innovation på något sätt.  För att  då kunna skicka ut 
undersökningen till systemvetare så kommer jag att ta hjälp av föreningen för systemvetare. 
MKV är även det en ganska bred utbildning, och är även relevant för själva begreppet öppen 
innovation.

För att  då motivera dessa studenter att  delta i undersökningen så är det tänkt att  ett  antal 
biobiljetter kommer att lottas ut. Det kommer bli så att biljetterna lottas ut till alla som har 
svarat på enkäten. På detta sätt så används motivation i uppsatsen för att få fler att delta.

3.2.1 Enkäten

Här beskrivs de frågor som kommer att användas i undersökningen, och även beskrivning om 
varför just dessa frågorna är relevant för undersökningen. Frågor är kopplade till Ågerfalk och 
Lanes  (2007)  sex  viktigaste  skyldigheter  som de  har  kommit  fram till.  Frågorna  är  även 
kopplade  till  olika  de  de  tre  olika  klasserna  inom  motivation,  Social  motives,  Extrinsic 
motives och Intrinsic motives.

-Hur gammal är du?

Då undersökningen kommer ske bland studenter, så kommer åldern inte att variera så mycket 
och kommer då inte användas i undersökningen. Men om det mot förmodan skulle vara en 
stor skillnad så kan det vara intressant att att ta med denna fråga i analysdelen.

-Kön

Även här kan det vara så att kvinnor och män tänker olika i vissa situationer, och det kan vara 
intressant att veta skillnaden.

-Om du får en förfrågan på en internetsida om du har tid över för att svara på frågor som kan 
hjälpa företaget. Brukar du då svara på dessa frågor och komma med idéer?

Med denna fråga så får vi reda på om folket brukar göra undersökningar på internet och varför 
de gör det, inte gör och varför de bara gör det ibland. Då får vi reda på vad olika företag kan 
tänkas göra för att få så mycket svar som möjligt genom internet till allmänheten.

-Om du svarar Ja, Nej eller ibland. Varför?

Är en följdfråga från förra frågan. Se ovan.
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-Vad skulle dem ha gjort för att få just dig att delta i undersökningen?

Även här är en följdfråga. Se ovan.

-Skulle  det  vara  skillnad  om  det  var  din  arbetsgivare  som  frågade  om  du  ville  delta  i  
undersökningen?

Med denna fråga får vi en bra övergång för frågor om personen jobbade på en företag. Och tar 
reda på om det skulle vara nån skillnad om det var arbetsgivaren som frågade. Denna fråga är 
också kopplad till social motives inom motivation. 

-Skulle det vara skillnad om det var riktat till endast anställda eller om det var en allmän 
undersökning?

Det kan även vara mycket intressant att veta om personen tycker det är nån skillnad om det är 
en undersökning för anställda eller för allmänheten. Även denna är kopplad till social motives.

-Skulle du vara mer motiverad att ge idéer om du vet att din chef kollar igenom dina idéer  
och kommenterar?

Denna fråga är  kopplad till  skyldigheten ”Ge tydligt  ledarskap” och kollar  om det  denna 
skyldighet  kan  ha  nån  koppling  till  motivation.  Denna  fråga  är  även  kopplad  till  social 
motives.

-Skulle du vara mer motiverad av att ge idéer om du vet vad alla deltagare/grupper inom ett  
projekt har för uppgifter?

Frågan är kopplad till  skyldigheten ”Bygga effektiva grupper som arbetar effektivt och bra 
ihop” och genom denna fråga få fram information om det är kopplad till  motivation inom 
Öppen innovation. Frågan är kopplad till social motives.

-Skulle du bli mer motiverad av att ge idéer om din grupp är mer sammansvetsad?

Genom denna fråga så  får  vi  reda  på  om skyldigheten  ”Bygga på  relationer”  är  kopplad 
motivation. Även frågan är kopplad till social motives inom motivation.

-Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du vet om du ger en bra idé så är belöningen  
aktiviteter med dina arbetskamrater? (ex Bowling)

Genom denna fråga får vi reda på om personen tycker att bra relation är bra mellan anställda, 
och  även  koppla  denna  fråga  till  ”Bygga  på  relationer”  och  motivation.  Denna  fråga  är 
kopplad till extrinsic motives inom motivation.

-Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du känner att du litar på dina arbetskamrater?

Denna  fråga  är  kopplad  till  skyldigheten  ”På  ett  effektivt  sätt  informera  och  lämna  över 
uppgifter för att minska missförstånd”. Och då även se om detta kan kopplas till motivation 
inom Öppen innovation. Även denna fråga är kopplad till social motives.
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-Skulle  du  bli  mer  motiverad  att  ge  idéer  om  ditt  företag  utbildar  sina  anställda 
kontinuerligt?

Frågan är kopplad till skyldigheten ”Att ha fullmakt att göra jobbet”. Inom motivation så är 
denna fråga kopplad till intrinsic motives.

-Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du känner till dina arbetskamraters bakgrund?

Denna fråga är kopplad till skyldigheten ”Vara kulturellt medveten” och se om personen blir 
mer motiverad av detta och på så sätt koppla det till Öppen innovation. Frågan är kopplad till 
social motives.

-Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du vet att ditt företag har kunskapen om deras  
anställdas bakgrund?

Även  denna  fråga  är  kopplad  till  skyldigheten  ”Vara  kulturellt  medveten”  och  ser  om 
personen vill att företaget ska ha kunskapen om anställdas bakgrund. Även denna är kopplad 
till social motives.

3.3 Hjälpmedel vid analysen
Vid analys av arbetet så kommer Excel att användas som hjälp för att ta fram olika diagram 
och staplar som är relevant för att analysen ska gå lättare och snabbare. Det kommer sedan att 
dras slutsatser baserat på statistiken som tas fram med hjälp av Excel.

Sammanfattning
I detta kapitel så har det beskrivits vilka olika metoder som finns och hur det kan användas i 
en undersökning. Sedan har det då förklarats vilka metoder som kommer att användas i denna 
undersökning och hur i detalj det kommer att utföras. Även vilka metoder som kommer att 
användas under analysen har gåtts igenom. Frågorna som ska användas i enkäten har gåtts 
igenom och beskrivit varför just dessa frågor finns med i undersökningen och vad det har för 
koppling till  teorin och Öppen innovation.  I nästa kapitel  så kommer resultatet  från själva 
enkäten och sedan en analys från denna. Det kommer då även att diskutera vad som kunde ha 
gjorts annorlunda etc.
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4 Analys
Undersökningen kommer att  ske för studenter.  Det kommer bli  två studentföreningar som 
enkäten kommer att skickas ut till. I resultatdelen så kommer det att redovisas vad personerna 
svarade på varje fråga, sedan analysera svaren. Sist så är det diskussion om vad som kunde ha 
gjorts annorlunda.

4.1 Resultat
Det var 60st respondenter som deltog i enkätundersökningen. Undersökningen började den 
5/5-2010 och var öppen till den 10/5-2010. Respondenterna är studenter från föreningen DSV 
och MKV i Uppsala, och dessa studenter kommer att komma ut i arbetslivet snart, vilket då 
gör det mycket intressant för företagen att veta vad studenterna har svarat. Då det gick att få 
med  två  studentföreningar  så  var  målet  att  få  minst  50  respondenter  i  undersökningen. 
Resultaten i detta kapitlet kommer att grundas på vad respondenterna har svarat.

4.1.1 Kön

Då det är fler män än kvinnor som studerar DSV så kommer det vara fler män än kvinnor i 
denna undersökning. Det var 18 kvinnor som svarade på enkäten och 42 män som svarade, se 
Fig 4. Det kommer att undersöka om det är någon skillnad mellan kvinnor och män inom 
motivation inom Öppen innovation
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Fig 4. Fördelning mellan män och kvinnor bland respondenterna
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4.1.2 Om du får en förfrågan på en internetsida om du har tid över för att svara på 
frågor som kan hjälpa företaget. Brukar du då svara på dessa frågor?/Om du svara Ja, 
Nej eller Ibland. Varför/Vad skulle de ha gjort för att få just dig att delta i 
undersökningen?

Här kombinerar vi de tre allmänna frågorna om undersökningen på internet. De som brukar 
delta på en undersökning på internet och för olika företag gör det för att de har någon sorts 
koppling till själva företaget. Det kan vara att de brukar handla där, det känner nån som jobbar 
på stället etc. De som inte gör en undersökning på internet gör det för att de inte känner att de 
har tid, lust, ork. Många säger att de inte svarar för att de själva inte får ut något att själva 
undersökningen.  Här  kommer  några  exempel  på  varför  personerna  deltar/deltar  inte  i 
undersökningar:

”Beror till stor utsträckning på hur företaget framställer sin förfrågan. Är den oestetisk/inte  
ger ett ödmjukt intryck svarar jag aldrig. För företag jag redan tycker om svarar jag alltid  
med glädje på formulär”

Här svarar respondenten att om han/hon ska svara på en enkät så måste företaget vara seriös 
och framföra varför denna undersökningen är bra för företaget. Om det är ett företag som 
han/hon redan har nån koppling till så svarar han/hon med glädje. Exempel på koppling till 
företaget  kan  vara  att  personen  brukar  handla  där,  eller  att  personer  jobbar  på  just  det 
företaget. Det kan vara så om personen känner någon sorts koppling till ett företag så känner 
kanske personen att han/hon vinner på att svara och hjälpa företaget. 

”Ofta ingen ork. Svarar om jag exempelvis är  kund hos företaget och tänker att mina svar 
kan gynna mig i slutändan”

Även här svarar  respondenten att  det  är  viktigt  att  ha någon koppling till  företaget  så att 
han/hon kan få ut något av detta. Respondenten skriver även att det ofta inte finns någon ork, 
vilket då kan kopplas till att det inte bör vara en för lång enkät om respondenten i fråga ska 
svara på enkäten.
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Fig 5. Om de brukar delta på undersökningar på internet
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”Beror på vad de erbjuder som motprestation, undersökningar är något företag tjänar på så  
jag anser att det bör finnas ett intresse av att båda tjänar på det. Jag skulle inte svarat på det 
här om jag inte hade chansen till en biobiljett t.ex”

Här tydliggör respondenten att det är mycket viktigt att personerna som svarar på enkäten ska 
tjäna något på detta. Alltså ska det finnas någon chans till att vinna ett pris etc. Respondenten 
skulle t.ex inte ha svarat på denna undersökning om det inte hade funnits chans till att vinna 
en biobiljett.

 I frågan ”Vad kunde de ha gjort för att få just dig att delta i undersökningen” så svarade 24st 
att det skulle vara någon sorts tävling så att användarna skulle få ut något av det. Det kan vara 
som just den här undersökningen att det fanns biobiljetter i potten som skulle lottas ut. Sedan 
var det andra som skrev att det skulle vara en undersökning som beskrev tydligt vad det skulle 
handla om, vad företaget skulle få ut av det, vad användarna eventuellt skulle få ut av det. 
Sedan så skulle det beskrivas tydligt hur lång tid det skulle ta och hur många frågor det fanns 
på  undersökningen.  Andra  skrev  att  det  skulle  inte  vara  för  långt,  för  då  skulle  intresset 
förvinna. Här kommer några exempel som personer tycker att företagen ska göra för att få 
användare att delta i undersökningar:

”Erbjudanden om biobiljetter och sånt fungerar ju alltid. men annars svarar jag hellre om 
det verkar vara en intressant undersökning med ämnen som jag tycker är intressanta. även 
hur seriös  den verkar vid första anblicken är viktig  för om jag svarar eller  inte.  om jag  
känner mig utvald av någon anledning bidrar också till om jag svarar eller ej”

Respondenten  svarar  att  priser  eller  dylikt  fungerar,  men  menar  att  det  viktigaste  är  att 
företaget  finns i  hans/hennes intresse.  Det är  även viktigt  att  undersökningen verkligen är 
seriös och tydliggör varför just ”du” ska svara på frågan. 

”Skriva hur lång tid  det tar och hur många moment/frågor det är och vad den handlar om 
exakt och vart svaren går/varför man ska svara. Det är också en bra idé att locka med ett  
pris, t ex biobiljett”

Även här gäller det för företaget att visa att det är en seriös undersökning och tydliggör hur 
lång tid det kommer att ta och hur många frågor som det finns. Respondenten tar även upp att 
locka med priser även kan vara en bra morot att locka fler att delta.

”Viktigast är väl helt enkelt att man innan medverkan får veta vad undersökningen är till för,  
vad den hoppas leda till, etc.  Just denna enkät  antar jag hjälper en student i skor jag själv  
kanske står i framledes, och då hoppas jag en tredje person tänker likadant”

Det viktigaste här menar respondenten att företagen förklarar vad undersökningen går ut på 
och vad de vinner på att ha denna undersökningen. Respondenten skriver också att han/hon 
deltar i undersökningen för att det är en student. Vilket då han/hon känner en viss koppling till 
denna undersökning och därför deltar.

Analys

Det går att se från dessa frågor att när respondenterna deltar i undersökningar på internet så är 
det för att de får någon sorts belöning. Det kan vara att det är en tävling så att personerna som 
svarar  har  chans  att  vinna  något  sorts  pris.  Sedan är  det  så  att  respondenterna  svarar  på 
undersökningar  för  att  de  har  någon  sorts  koppling  till  själva  företaget  som  gör 
undersökningen. Det kan vara så att de själva jobbar på företaget, eller att de brukar handla på 
just det företaget. Det går då att se att se att om det är något sort pris eller belöning när du 
deltar så kan det kopplas till  Extrinsic motives. Medan om du deltar för att du känner någon 
sorts koppling till själva företaget så kan det kopplas till social motives.
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4.1.3 Skulle det vara någon skillnad om det var din arbetsgivare som frågade om du 
ville delta i undersökningen?/Skulle det vara någon skillnad om det var riktat till endast 
anställda eller om det var en allmän undersökning?

De  flesta  säger  att  det  skulle  vara  skillnad  om  det  var  sin  chef  som  frågade  om 
undersökningen.  Det  skulle  även  vara  skillnad  om  det  var  en  undersökning  till  endast 
anställda eller om det var en undersökning för allmänheten. 

Här ser vi att hela 96% säger att det skulle vara skillnad om frågan kom från sin arbetsgivare 
och endast 5% säger att det inte skulle vara någon skillnad. Av kvinnorna så svarade 17 av 18 
att det skulle vara skillnad och det var 40 av 42 män som tyckte att det var skillnad. 

Analys

Av respondenterna som svarade i denna fråga så var det 1% skillnad mellan vad män och 
kvinnor tycker, men 1% är inte signifikant för att analysera vidare. Det visar då att det är 
viktigt att merparten av dessa respondenter tycker att arbetsgivaren frågar sina anställda att 
delta i en eventuell undersökning för att få fler anställda att delta i undersökningen Båda män 
och kvinnor tycker att det är skillnad om det är arbetsgivaren som frågor om du vill delta i en 
undersökning.  Social  motives  kan  kopplas  till  denna  fråga,  då  det  är  så  att  personer  blir 
influerade och motiverade av andra. I detta fall kan det vara så att de anställda blir influerad 
och motiverad av sin arbetsgivare.
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Fig 6. Om det var någon skillnad om det var din arbetsgivare som 
frågade om du ville delta i undersökningen
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Här  är  det  87%  av  respondenterna  som  säger  att  det  gör  skillnad  om  det  det  var  en 
undersökning riktat till anställda eller riktat till allmänheten. 15 av 18 kvinnor säger att det är 
skillnad och 37 av 42 män säger att det är skillnad.

Analys

Detta visar att det är viktigt för företaget att förklara om undersökningen är riktad till anställda 
eller om det är riktad till allmänheten. Om det är riktat till de anställda så kan det vara så att 
de anställda känner att de vill svara för att de är relevant och att det kan hjälpa personen i 
fråga i slutändan. Det visar även att det är 5% skillnad mellan vad män och kvinnor tycker, 
men 5% är inte heller signifikant för att analysera vidare.
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Fig 7. Om det vara någon skillnad om det var riktat till endast  
anställda eller om det var en allmän undersökning
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4.1.4 Skulle du vara mer motiverad att ge idéer om du vet att din chef kollar igenom 
dina idéer och kommenterar?

Denna fråga är kopplad till  skyldigheten ”Ge tydligt ledarskap”. Och då se om det går att 
använda denna skyldighet för att  motivera personerna mer för att  delta i processen Öppen 
innovation. I denna fråga så var snittet 7,37. Av männen som svarade så var snittet 7,14 och 
kvinnorna hade ett snitt på 7,89 av respondenterna. 37st svarade en 8 eller högre.

Kan skyldigheten ”Ge tydligt ledarskap” användas för att motivera?
Ja.  Med  ett  totalt  snitt  på  7,37  så  visar  det  att  skyldigheten  ”Ge  tydligt  ledarskap”  kan 
användas för att öka motivationen att komma med idéer bland dessa respondenter. Kvinnorna 
har ett högre snitt än männen, men både män och kvinnor bland respondenterna har ett högt 
snitt, och därför kan man dra slutsatsen att båda blir motiverade av skyldigheten. Denna fråga 
kan även kopplas till  klassen social  motives,  där en persons agerande influeras  av andra. 
Vilket  då gör att  personer  blir  motiverade  av andra,  och gör  det  då viktigt  att  ha tydligt 
ledarskap inom ett företag, även ha en tydlig struktur inom företaget. 
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Fig 8. Skulle du vara mer motiverad att ge idéer om du vet att din 
chef kollar igenom dina idéer och kommenterar?
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4.1.5 Skulle du vara mer motiverad av att ge idéer om du vet vad alla deltagare/grupper 
inom ett projekt har för uppgifter?

Här är snitten 6,08, men att svaren är mycket utspritt. Kvinnorna hade ett snitt på 6,56 och 
männen hade ett  snitt  på 5,88.  Själva frågan är kopplat  till  skyldigheten ”bygga effektiva 
grupper som arbetar effektivt och bra ihop”. Det går att se att 10 st har svarat en femma, vilket 
är den starkaste.

Kan skyldigheten ”Bygga effektiva grupper som arbetar effektivt och bra ihop” användas för 
att motivera?
Ja. Ett snitt på 6,08 visar att denna skyldighet inte är lika viktigt att använda som motivation 
inom Öppen innovation. Respondenterna har även svarat mycket utspritt och är inte enade i 
denna fråga. Men kvinnorna bland respondenterna har ett snitt på 6,56 och det visar att de blir 
lite mer motiverade att ge idéer än vad männen blir, som har ett snitt på 5,88. Denna fråga kan 
även kopplas till klassen social motives inom motivation. Vilket då gör att om en person vet 
vad andra har för uppgifter inom ett projekt och hur de jobbar så kan det influera och motivera 
personen.
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Fig 9. Skulle du vara mer motiverad av att ge idéer om du vet vad  
alla deltagare/grupper inom ett projekt har för uppgifter?
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4.1.6 Skulle du bli mer motiverad av att ge idéer om din grupp är mer 
sammansvetsad?/ Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du vet om du ger en bra 
idé  så är belöningen aktiviteter med din arbetskamrater (ex bowling)?

Dessa två frågor är kopplat till skyldigheten ”Bygga på relationer”, och snitten på dessa frågor 
är 7,61 (sammansvetsad) samt 7,15 (aktiviteter). På frågan ”Om du skulle bli mer motiverad 
av att ge idéer om din grupp är mer sammansvetsad” så svarade männen 7,76 och kvinnorna 
svarade 7,28. På frågan ”Bli mer motiverad att ge idéer om du vet om om du ger en bra idé  så 
är  belöningen aktiviteter  med din arbetskamrater”  så  svarade männen 6,95 och kvinnorna 
svarade 7,65.

Kan skyldigheten ”Bygga relationer” användas för att motivera?
Ja. Frågan är kopplad till skyldigheten ”Bygga relationer”, och snitt på 7,61 och 7,15 visar att 
denna skyldighet  går  att  använda för  att  motivera  användare  att  komma  med  idéer  bland 
respondenterna. Med ett snitt på 7,61 visar att ha en sammansvetsad grupp är mer effektivt än 
att  ha  belöningar  med  deras  anställda  om idéen  är  tillräcklig  bra.  Men  kvinnorna  bland 
respondenterna, med ett snitt på 7,65, visar att de tycker att belöningar med deras anställda är 
mer motiverande än att ha en sammansvetsad grupp, där deras snitt låg på 7,28, men det var 
inte  så  stor  skillnad  mellan  dessa frågor.  Men det  var  större  skillnad  bland svaren bland 
männen. Ett snitt på 7,76 visar att männen blir mycket motiverade av att ha en sammansvetsat 
grupp, men att ha belöningar för deras anställda inte är lika motiverande, där snittet låg på 
6,95.  Men  det  totala  snittet  på  7,61  och  7,15  på  frågorna  visar  att  skyldigheten  ”Bygga 
relationer går att använda för att motivera användare att komma med idéer. Det går även att 
koppla frågan om ”sammansvetsad grupp” till social motives inom motivation, där man blir 
influerad av andra och mer motiverad. Medan frågan om ”belöningar för arbetskamrater” kan 
kopplas till extrinsic motives, där personer inte känner tillfredsställelse förrän uppgift är klar. 
Det kan då vara att en anställd inte känner tillfredsställelse fören idéen är tillräcklig bra för att 
för att undersökas och då får en belöning för att idéen är bra.
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Fig 10. Om du skulle bli mer motiverad av att ge idéer 
om din grupp är mer sammansvetsad
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Fig 11. Bli mer motiverad att ge idéer om du vet om om 
du ger en bra idé  så är belöningen aktiviteter med din 
arbetskamrater
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4.1.7 Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du känner att du litar på dina 
arbetskamrater?

Frågan är kopplad till skyldigheten ”På ett effektivt sätt informera och lämna över uppgifter 
för att minska missförstånd” och snittet på denna fråga är 7,55. Kvinnorna i denna fråga hade 
ett snitt på 8,06 och männen hade ett snitt på 7,33. Det är 37 st som har svarat en 8 eller högre 
i denna fråga.

Kan skyldigheten ”På ett effektivt sätt informera och lämna över uppgifter för att minska 
missförstånd” användas för att motivera?
Ja.  Ett  snitt  på 7,55 visar att  skyldigheten ”På ett  effektivt  sätt  informera och lämna över 
uppgifter för att  minska missförstånd” verkligen motiverar respondenterna att komma med 
idéer. Bland kvinnorna så var snittet högre än män, men båda hade väldigt högt snitt och visar 
att både män och kvinnor bland respondenterna blir motiverade att komma med idéer. Denna 
skyldighet kan kopplas till klassen social motives inom motivation.
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Fig 12. Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du känner att du 
litar på dina arbetskamrater?
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4.1.8 Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om ditt företag utbildar sina anställda 
kontinuerligt?

Skyldigheten ”Att ha fullmakt att göra jobbet” är kopplad till denna fråga. Snittet på denna 
fråga är 6,87, där det är hela 17st som har svarat 7. Det är 40 st som har svarat en 7 eller 
högre. Männen hade ett snitt på 6,76 och kvinnorna hade ett snitt på 7,11.

Kan skyldigheten ”Att ha fullmakt att göra jobbet” användas för att motivera?
Ja. Denna skyldighet går enligt respondenterna att använda för att motivera sina anställda för 
att komma med idéer. Men ett snitt på 6,87 visar att denna skyldighet inte är lika effektiv som 
exempel skyldigheten ”Bygga på relationer” bland respondenterna. Kvinnorna blir lite mer 
motiverade att komma med idéer än vad männen blir då de har ett snitt på 7,11 och männen 
ett snitt på 6,76, men skillnaden är inte så stor. Då hela 17 st har svarat en sjua, så kan det vara 
så att många tycker att det är ett bra sätt att motivera, men att det finns bättre sätt att motivera 
på. Denna fråga är kopplad till intrinsic inom motivation. Då är det så att personer gör saker 
för att de tycker det är roligt och intressant. Genom utbildningar på företag så kan de anställda 
att kurserna är roliga och intressanta, och de känner att de utvecklas hela tiden.
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Fig 13. Om du bli mer motiverad att ge idéer om ditt företag utbildar 
sina anställda kontinuerligt?
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4.1.9 Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du känner till dina arbetskamraters 
bakgrund?/ Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du vet att ditt företag har 
kunskap om deras anställdas bakgrund?

Dessa  två  frågor  om kunskap om anställdas  bakgrund är  kopplad  till  skyldigheten  ”Vara 
kulturellt  medveten”.  Första  frågan  är  om vad  de  själva  tycker  om kunskapen  om deras 
arbetskamraters  bakgrund,  och den andra frågan är om företaget  har kunskapen om deras 
anställdas bakgrund. Och snittet på dessa två frågor är 4,85 och 4,78. På frågan ”Om de blir 
mer motiverad att ge idéer om de känner till sina arbetskamraters bakgrund” så hade männen 
ett  snitt  på  4,98  och  kvinnorna  hade  ett  snitt  på  4,53.  Sedan på  frågan ”Om de  bli  mer 
motiverad att ge idéer om de vet att deras företag har kunskap om deras anställdas bakgrund” 
så hade männen ett snitt på 4,57 och kvinnorna hade ett snitt på 4,72.

Kan skyldigheten ” Vara kulturellt medveten” användas för att motivera?
Nej. Ett snitt på 4,85 och 4,78 visar på att skyldigheten inte går att använda som motivation 
bland dessa respondenter. Resultatet visar också även att både kvinnor och män tycker lika om 
dessa frågor,  vilket  då kopplas  till  att  skyldigheten ”Vara kulturellt  medveten”  inte  anses 
viktigt för att motivera användare inom Öppen innovation. Det går även se att 14 st på vardera 
fråga har svarat en femma. Vilket då kan antydas som att det är ”varken eller”. Dessa två 
frågor  kan  kopplas  till  social  motives  inom  motivation,  där  personer  blir  influerad  och 
motiverad av andra personer.
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Fig 14. Om de blir mer motiverad att ge idéer om  de 
känner till sina arbetskamraters bakgrund
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Fig 15. Om de bli mer motiverad att ge idéer om de vet  
att deras företag har kunskap om deras anställdas 
bakgrund
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4.2 Slutresultat
Hur tänker då användarna om motivation inom OI? För att företag vill ha in idéer som kan 
hjälpa företaget att utvecklas, så är det viktigt att motivera andra att komma med idéer. Är det 
så att det inte finns någon sorts motivation alls så kommer de flesta att inte ge idéer eller 
någon information som kan hjälpa företaget.

Anser  användarna  att  de  blir  motiverad  av  det  nuvarande  sättet  att  motivera?. 
Enkätundersökningen som gjordes i denna uppsats så användes biobiljett som motivation för 
att få användare att delta, och det var då många som svarade att de var en bra idé att använda 
en biobiljett som motivation. Sedan är det många som deltar på undersökningar på internet om 
det är någon sort tävling, så att de har chans att vinna något. 

Vad blir  användarna motiverade av för att  de ska ge idéer till  företag?.  Om det gäller  en 
allmän undersökning på internet så att företagen vill ha in idéer från allmänheten, så svarar de 
flesta att de deltar om det finns någon sorts tävling så att de har chans att vinna något. De blir 
även motiverade att delta om det finns någon sort koppling till företag. Det kan vara så att de 
brukar handla i just den butiken, de känner nån som jobbar på företaget etc. Respondenterna 
svarar att det är viktigt att ha en seriös undersökning där de beskriver vad själva företaget 
vinner på det och vad användarna kan tänkas vinna på det.

När det gäller motivation på ett just företag, så blir användarna motiverade av att ge idéer om 
det är en bra relation mellan de anställda, och även mellan olika grupper på ett företag. För att 
då få bra relation mellan anställda så är det viktigt att företaget ”bygger på relationerna” bland 
de anställda. För att grupperna ska jobba bra ihop, så gäller det att de olika grupperna vet vad 
de andra grupperna har för uppgifter etc, så att information effektivt förs genom grupperna. 
Det kan vara olika sorters  aktiviteter  etc.  De är även viktig att  ha klara ledarroller  på ett 
företag så att alla vet vad som gäller och vilka har ansvar för vad. De anställda ska även känna 
att de har de ”verktygen” som krävs för att kunna utföra uppgifterna på ett företag. 

Hur ökar man då motivationen för att sina anställda ska vilja komma med idéer till företaget? 
Med hjälp av Ågerfalk och Lane (2007) skyldigheter, så går det att  använda dessa för att 
användarna ska bli mer motiverad att komma med idéer till företaget. De skyldigheter som går 
att använda enligt respondenterna är:

• Ge tydligt ledarskap

• Bygga effektiva grupper som arbetar effektivt och bra ihop

• Bygga relationer

• Att ha fullmakt att göra jobbet

• På ett effektivt sätt informera och lämna över uppgifter

De viktigaste skyldigheterna bland dessa är ”Ge tydligt ledarskap”, ”Bygga relationer” och 
”På  ett  effektivt  sätt  informera  och  lämna  över  uppgifter”.  De mindre  viktiga  är  ”Att  ha 
fullmakt att göra jobbet” och ”Bygga effektiva grupper som arbetar effektivt och bra ihop”. 
Skyldigheten ”vara kulturellt medveten” anses inte bland respondenterna vara ett bra sätt att 
motivera sina användare att komma med idéer till företaget. Det går att se att många av dessa 
skyldigheter  är  kopplad  till  klassen  social  motives  inom  motivation,  där  det  innebär  att 
personers agerande influeras av andra, och inträffar ofta i grupper eller sociala nätverk.
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4.3 Diskussion
Vi pratade tidigare om innovation och att det har funnits länge och är viktigt för att olika 
företag ska kunna utvecklas och komma med nya produkter. Men med dagens teknik och 
konkurrens så är det inte längre lönsamt att hålla information hemligt inom företagen. Utan 
Öppen innovation som är ett ganska nytt begrepp använder sig av en helt annan teknik inom 
innovation. Det tas det hjälp av alla, från anställda, användare, kunder andra företag etc. På så 
sätt få fram information som kan leda till nya produkter eller processer inom företag, eller så 
kan det leda till en helt ny marknad. Och på detta sätt så vinner alla på det. För att få in idéer 
så måste självklart personerna vara motiverade för att komma med idéer som är relevant för 
företaget. Det går självklart att undersöka på många olika sätt på hur man kan motivera andra 
att  delta  i  öppen innovation.  I denna  uppsats  så  togs  det  hjälp  av  PCT och  de  PC som 
Ågerfalks och Lane (2007) hade kommit fram till. Det går att diskutera om detta var den bästa 
att använda eller inte, även att diskutera vilken teori som skulle vara bäst. 

Det finns olika metoder som kunde användas i denna situation istället för den metod som vi 
använde. Det kunde vara så att vi bara hade fokuserat på ett företag och göra observationer 
och intervjuer för att på så sätt verkligen gå in på djupet i ämnet istället för bredden som det är 
i  denna  undersökning.  Studenterna  som  valdes  som  målgrupp  kunde  även  det  ha  varit 
annorlunda. Men då nuvarande studenter finns i Uppsala så var det lätt att få kontakt med dem 
med hjälp av institutionen för de båda studentföreningarna och skicka ut enkäten med hjälp av 
dem. Problemet med studenterna var också att de inte var anställda på något företag och hade 
inte riktigt den erfarenheten om skyldigheter mellan anställda och företagen. På grund av att 
det var stunder så kan det ha varit en helt annat resultat än om en undersökning hade skett på 
ett företag. Angående enkäten så går det att diskutera antalet svar som respondenterna kunde 
svara mellan. Var svar från 1 till 10 för stor, eller skulle man ha valt en mindre skala. Jag 
tyckte att 1 till 10 var bra då respondenten fick fler svars alternativ och kunde då specificera 
vad han/hon tycker. Men det kan även vara så att det förvirrar respondenten ytterligare och 
göra det svårare. De som svarade i enkäten kan ha gjort det bara för att de hade chans att vinna 
biobiljetter och fokuserade inte så mycket på att svara ordentligt. Men brevet som skickades ut 
med enkäten förklarade tydligt vad enkäten handlade om och vad författaren vinner på det och 
vad respondenterna vinner på det. Då kan det vara så att de som svarade på enkäten gjorde det 
för  att  de  kände  en  koppling.  Respondenterna  var  villiga  att  delta  på  undersökningar  på 
internet om det hade någon sorts koppling till själva företaget, och detta kan då koppling till 
att respondenterna kände en koppling till ämnet och undersökningen. Snittet som togs fram på 
varje fråga kan också tolkas olika, i denna uppsats så tolkades det att pm snittet var högre än 
fem så antogs det att det var ”bra”, och om det var mindre än 5 så antogs det vara dåligt.

Det gick att  se på många frågor att  kvinnorna var lite mer motiverade än män, vilket  var 
intressant. Då det var fler män än kvinnor så går det inte att dra för stora slutsatser, men det 
kan vara intressant att undersöka ytterligare om det är stor skillnad mellan män och kvinnor 
när det  gäller  motivation  inom Öppen innovation.  Det går även att  att  undersökare mer  i 
djupet  och  kolla  om det  är  någon  skillnad  mellan  åldrar,  vilket  kan  vara  ett  förslag  på 
undersökning i framtiden.

Med resultatet från denna uppsats så kan det hjälpa företag att göra sina anställda/användare 
mer motiverade att komma med idéer till själva företaget. För att undersöka vidare så kan man 
kolla  i  praktiken  om  dessa  skyldigheter  kommer  att  göra  de  anställda/användarna  mer 
motiverade.
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Bilaga 1 Enkäten

Det pågår just nu ett projekt på Uppsala universitet (NITA)om Öppen
innovation http://www.openinnovationforum.com/. I detta projekt gör jag mitt examensarbete, 
där jag lägger mitt fokus på hur man kan motivera sina användare att delta i öppen innovation. 
Öppen innovation kan vara att företag får idéer av anställda, användare, kunder och andra 
företag för att komma på nya produkter eller processer. Så därför har jag gjort en 
enkätundersökning om detta för att få fram data om hur studenter från Data och 
systemvetenskap och Medier- och kommunikation i Uppsala tänker om motivation inom 
Öppen innovation.

Om ni svarar innan den 10/5-10 så har ni chans att vinna en biobiljett. Så ange er mailadress 
längs ner så att jag kan kontakta dig via mail om du har vunnit. Mailadressen kommer endast 
att användas för att kontakta vinnarna och inget annat.

Det tar ca 2-3 min att svara på enkäten.

Enkäten inleds med några allmänna frågor om hur gammal du är och om du brukar delta på 
undersökningar på internet, sedan så kommer frågor som har en skala från 1 till 10, där 1 = 
stämmer inte och 10 = stämmer helt.

Tack för att ni hjälper mig i mitt examensarbete. MVH Thomas Ohlin

Maila om ni har frågor. thoh6157@gmail.se

Tack för ditt deltagande!

Hur gammal är du? 

•  <18 
•  18-25 
•  26-35 
•  36-45 
•  >45 

Kön 

•  Kvinna 
•  Man 

Om du får en förfrågan på en internetsida om du har tid över för att svara på frågor som kan 
hjälpa företaget. Brukar du då svara på dessa frågor och komma med olika idéer? 

•  Ja 
•  Nej 
•  Ibland 

mailto:thoh6157@gmail.se
http://www.openinnovationforum.com/


Bilaga 1 Enkäten

Om du svarar Ja, Nej eller Ibland. Varför? 

Vad skulle de ha gjort för att få just dig att delta i undersökningen? 

Skulle det vara skillnad om det var din arbetsgivare som frågade om du ville delta i 
undersökningen? 

•  Ja 
•  Nej 

Skulle det vara skillnad om det var riktat till endast anställda eller om det var en allmän 
undersökning? 

•  Ja 
•  Nej 

Skulle du vara mer motiverad att ge idéer om du vet att din chef kollar igenom dina idéer och 
kommenterar? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt

Skulle du vara mer motiverad av att ge idéer om du vet vad alla deltagare/grupper inom ett 
projekt har för uppgifter? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt

Skulle du bli mer motiverad av att ge idéer om din grupp är mer sammansvetsad? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt



Bilaga 1 Enkäten

Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du vet om du ger en bra idé så är belöningen 
aktiviteter med din arbetskamrater (ex bowling)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt

Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du känner att du litar på dina arbetskamrater? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt

Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om ditt företag utbildar sina anställda kontinuerligt? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt

Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du känner till dina arbetskamraters bakgrund? Var 
de kommer ifrån, vad de gillar etc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt

Skulle du bli mer motiverad att ge idéer om du vet att ditt företag har kunskap om deras 
anställdas bakgrund? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stämmer inte Stämmer helt

Ange din mailadress (friviligt) 

Skicka



Bilaga 2 Svaren från respondenterna

Tidstämpel Kön Om du svarar Ja, Nej eller Ibland. Varför?
5/5/2010 18:39:12 18-25 Man Nej Ja Ja 8 3 7 9 6 7 4 6 thoh6157@gmail.com
5/6/2010 12:58:32 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 10 8 10 9 10 7 4 5
5/6/2010 12:58:41 18-25 Man Nej Orkar inte. tar för lång tid Ja Ja 9 9 9 2 9 7 1 2
5/6/2010 12:59:37 18-25 Kvinna Ja Ja Ja 1 1 1 8 10 6 2 1
5/6/2010 12:59:45 18-25 Kvinna Nej Orkar inte. Ja Ja 10 10 10 10 10 10 5 10
5/6/2010 13:00:32 18-25 Kvinna Nej Ja Ja 8 3 5 8 7 8 8 8
5/6/2010 13:00:40 18-25 Man Nej Ja Ja 3 2 9 8 8 6 3
5/6/2010 13:06:13 18-25 Man Nej Ja Ja 8 9 8 2 7 3 9 8
5/6/2010 13:06:24 18-25 Man Nej Vet faktiskt inte. Ja Ja 4 4 7 6 7 7 3 3
5/6/2010 13:07:47 18-25 Man Ibland Ja Ja 6 4 7 9 7 7 5 6
5/6/2010 13:14:38 18-25 Man Nej Ja Ja 8 6 8 9 8 7 9 9
5/6/2010 13:18:53 26-35 Man Ibland Ja Ja 8 5 6 8 6 7 5 5
5/6/2010 13:20:01 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 10 2 5 10 7 5 1 1
5/6/2010 13:23:04 18-25 Kvinna Ibland Ja Nej 5 5 5 5 5 5 5
5/6/2010 13:29:12 26-35 Man Ibland Ja Ja 8 5 5 10 5 5 5 5
5/6/2010 13:38:43 18-25 Man Nej Ja Ja 10 10 10 10 10 8 10 10
5/6/2010 13:46:24 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 10 9 9 10 6 10 6 8
5/6/2010 13:58:40 18-25 Man Ibland Ja Nej 8 9 10 6 9 9 3 7
5/6/2010 14:11:47 18-25 Man Ibland Ja Ja 10 10 8 10 7 8 4 3
5/6/2010 14:23:09 18-25 Kvinna Nej För man orkar inte svara. Känns rätt värdelöst. Ja Ja 8 7 9 9 10 7 1 1
5/6/2010 14:26:44 18-25 Man Ibland Beror på hur mycket tid jag har Korta snabba frågor Ja Ja 9 6 9 9 8 6 5 5
5/6/2010 14:32:05 18-25 Man Nej orkar inte belöning Ja Ja 10 8 6 10 10 8 7 5
5/6/2010 14:34:27 36-45 Man Nej Ja Ja 8 5 9 10 8 9 9 8
5/6/2010 14:35:13 18-25 Man Ibland Ja Ja 8 4 9 7 7 4 5 5
5/6/2010 14:48:13 18-25 Man Nej orkar inte, tar tid erbjuda något Ja Ja 7 5 7 7 8 5 7 5
5/6/2010 14:49:11 18-25 Man Ibland Ja Ja 10 4 8 8 3 7 4 4
5/6/2010 14:55:58 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 7 7 9 8 9 7 5 5
5/6/2010 15:14:15 18-25 Kvinna Ibland Ja Nej 8 7 9 5 9 8 6 4
5/6/2010 15:33:05 18-25 Man Ibland För att jag är intresserad av företaget. Ja Ja 3 3 3 4 5 3 4
5/6/2010 15:34:39 18-25 Man Ibland Ja Ja 8 8 10 9 10 10 8 8 eka200@hotmail.com
5/6/2010 15:51:08 18-25 Man Ibland Ja Ja 1 4 1 6 10 6 2 1
5/6/2010 15:53:38 26-35 Man Ibland Ja Ja 5 5 9 8 8 8 9 9 mikeyb22@hotmail.com
5/6/2010 16:29:36 18-25 Man Ibland Ja Ja 6 6 9 10 9 9 2 2
5/6/2010 16:39:47 26-35 Man Ibland Ja Ja 8 5 9 9 10 5 5 8
5/6/2010 17:05:14 26-35 Man Ibland Ja Ja 7 5 5 6 5 9 5
5/6/2010 17:05:37 18-25 Kvinna Ibland Fina priser :) Nej Ja 8 5 10 9 10 7 7 7
5/6/2010 17:19:47 18-25 Man Ibland Priser kanske. Ja Ja 4 10 10 7 10 7 4 3

5/6/2010 17:30:55 18-25 Man Nej Ja Nej 8 8 6 5 8 7 5 5
5/6/2010 18:06:23 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 6 6 4 7 6 7 2 2
5/6/2010 18:42:50 18-25 Man Ibland Ja Ja 9 7 10 8 10 9 3 1
5/6/2010 18:54:10 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 7 7 10 10 10 10 7 8
5/6/2010 19:28:14 18-25 Man Ibland Ja Ja 10 6 10 6 9 8 8 5
5/6/2010 19:42:24 18-25 Man Ibland Gör de om jag inte har nått bättre för mig. Ja Ja 10 5 8 8 8 8 3 3
5/6/2010 21:54:03 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 10 10 7 8 8 8 4 8
5/6/2010 23:26:40 18-25 Man Nej Brukar oftast inte ha tid. Nej Ja 3 6 10 10 10 9 5 8
5/7/2010 0:11:17 18-25 Man Ibland Ja Ja 10 10 10 8 9 8 5 4 plastig@hotmail.com
5/7/2010 0:33:41 26-35 Man Nej Ja Ja 9 4 8 6 7 2 1 1
5/7/2010 8:19:54 26-35 Man Nej Tar för lång tid inget Ja Ja 7 6 8 8 8 5 3 3
5/7/2010 8:26:31 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 9 9 10 10 9 9 6 4

5/7/2010 11:01:18 18-25 Kvinna Nej Ja Ja 8 6 9 4 9 7 5 louiseylc@hotmail.com
5/7/2010 13:50:01 18-25 Man Ibland Ont om tid, oftast är dessa väldigt långa Ja Nej 9 8 9 6 9 10 6 5
5/7/2010 15:40:01 18-25 Man Ibland Ja Ja 8 4 7 2 1 3 1 1
5/7/2010 16:13:25 18-25 Man Nej Ja Ja 1 4 4 2 2 4 4 4
5/7/2010 21:42:58 18-25 Kvinna Ibland Ja Ja 7 7 8 4 9 6 3 2
5/8/2010 19:22:46 26-35 Man Nej Orkar inte Ja Ja 7 8 7 8 6 6 8 6
5/9/2010 16:20:50 26-35 Kvinna Ibland Ja Nej 10 9 1 1 1 1 5 1
5/9/2010 21:24:17 18-25 Man Ibland Beror på om jag orkar och har tid Ja Nej 9 2 8 7 5 6 6 6
5/9/2010 23:31:48 26-35 Man Ibland Ja Ja 5 1 10 1 8 5 8 3 mitt.krig@gmail.com

26-35 Man Nej --- Nej Nej 7 7 1 1 1 7 1 1
18-25 Man Ibland Ja Ja 4 7 7 8 8 8 6 5

Hur gammal är 
du?

Om du får en 
förfrågan på en 
internetsida om 

du har tid över för 
att svara på frågor 

som kan hjälpa 
företaget. Brukar 
du då svara på 

dessa frågor och 
komma med olika 

idéer?

Vad skulle de ha 
gjort för att få just 

dig att delta i 
undersökningen?

Skulle det vara 
skillnad om det 

var din 
arbetsgivare som 

frågade om du 
ville delta i 

undersökningen?

Skulle det vara 
skillnad om det 

var riktat till 
endast anställda 
eller om det var 

en allmän 
undersökning?

Skulle du vara 
mer motiverad att 

ge idéer om du 
vet att din chef 
kollar igenom 
dina idéer och 
kommenterar?

Skulle du vara 
mer motiverad av 

att ge idéer om 
du vet vad alla 

deltagare/grupper 
inom ett projekt 

har för uppgifter?

Skulle du bli mer 
motiverad av att 
ge idéer om din 

grupp är mer 
sammansvetsad?

Skulle du bli mer 
motiverad att ge 
idéer om du vet 

om du ger en bra 
idé  så är 

belöningen 
aktiviteter med 

din 
arbetskamrater 
(ex bowling)?

Skulle du bli mer 
motiverad att ge 

idéer om du 
känner att du litar 

på dina 
arbetskamrater?

Skulle du bli mer 
motiverad att ge 

idéer om ditt 
företag utbildar 
sina anställda 
kontinuerligt?

Skulle du bli mer 
motiverad att ge 

idéer om du 
känner till dina 
arbetskamraters 

bakgrund?

Skulle du bli mer 
motiverad att ge 
idéer om du vet 

att ditt företag har 
kunskap om deras 

anställdas 
bakgrund?

Ange din mailadress 
(friviligt)Har ingen lust att sitta några minuter som jag 

inte får ut något av

En seriös tävling. 
Exempel att man 
har chans att vinna 
en telefon etc

Ofta ingen ork. Svarar om jag exempelvis är 
kund hos företaget och tänker att mina svar 
kan gynna mig i slutändan.

Erbjuda något. 
Rabatt, en produkt 
osv. ha_nna_@msn.comkort enkel 
undersökning

henrik.vestgote@gmail.
comom det är någon man har lite knytnining till 

så f̈yller jag alltid i.

den ska vara riktad 
till specifika 
grupper, och inte 
ploppa upp när man 
går in på en 
hemsida eller dylikt

madelen.hermelin@gma
il.com

Erbjuda något i 
utbyte, exempelvis 
en biobiljett ia_123@hotmail.comFör att jag känner att jag inte har tid och inget 

att tillföra.

Om jag verkligen var 
i behov av det jag 
ville påpeka skulle 
jag svara

sofia_1900@hotmail.co
m

Erbjuda något som 
man sannolikt kan 
vinna!

luigilopez87@hotmail.co
mJag orkar inte är väl vanligaste anledningen. 

Men ofta har jag lite dåligt samvete över att 
jag inte hjälper sidan. jens@backeman.se

Om jag precis ska gå hem från jobbet och får 
en förfråga brukar jag stänga ner den för jag 
har inte tid. Men annars brukar jag svara på 
frågor för det kan bidra till bättre 
förutsättningar för mig

erbjuda något vore 
trevligt

henrik_djerf@hotmail.co
mBara ja, om jag bryr mig om sidan och 

kommer använda den sidan själv mycket.

Kanske någon bra 
vinst eller något. 
men jag brukar 
sällan göra enkät 
enda anledninigen 
till att jag gör denna 
är att jag annars 
måste plugga till 
tenta....

Beror på dagsformen och vad det är för sida. 
Flervalsfrågor känns lättare att svara på än om 
man måste skriva...

En lättifylld och 
snabb undersökning 
och dessutom ska 
den vara tydlig att 
överskåda (hela 
tiden se hur långt 
man har kommit, ex 
fråga 4/7...)

esbjorn.mahlberg@gmai
l.com

Orkar oftast inte, fast det har hänt om det är 
en sida/produkt jag stört mig på något 
särskillt 

Ofta är 
undersökningarna 
för långa så man 
orkar inte göra klart 
och nästa gång 
orkar man inte ens 
starta dom

sophie.lindkvist@gmail.
com

Beror på om jag anser mig ha tid att svara på 
den.
Ibland får jag den förfrågan fastän det är första 
gången jag går in på sidan och då kan jag inte 
svara på den eftersom jag inte har 
någonuppfattning av innehållet. 

Inte lockat med EN 
biobiljett.... typ som 
du gjorde. 

Beror på vad de erbjuder som motprestation, 
undersökningar är något företag tjänar på så 
jag anser att det bör finnas ett intresse av att 
båda tjänar på det.

Jag skulle inte svarat på det här om jag inte 
hade chansen till en biobiljett t.ex. ;)

se ovanstående 
svar. Krycke@gmail.com

Beror vilket företag 
det är. Om det är 
ett stort och känt 
företag som tex 
apple eller IKEA så 
skulle jag nog 
svara. 

alexander.chan86@gma
il.com

jag tycker det är bra att företag tar sig tid att 
fråga vad kunder tycker, så jag uppmuntrar 
gärna det genom att svara. sen har jag ibland 
ideér på hur företaget skulle kunna göra saker 
bättre och då är det en bra väg att skriva det 
på eftersom jag antagligen inte skulle orka 
leta upp mail och så på hemsidan.

erbjudanden om 
biobiljetter och sånt 
fungerar ju alltid. 
men annars svarar 
jag hellre om det 
verkar vara en 
intressant 
undersökning med 
ämnen som jag 
tycker är 
intressanta. även 
hur seriös den 
verkar vid första 
anblicken är viktig 
för om jag svarar 
eller inte. om jag 
känner mig utvald 
av någon anledning 
bidrar också till om 
jag svarar eller ej.

johanna.boson@hotmail
.com

Det beror helt på hurvida jag har något tidigare 
intresse i det företag som driver internetsidan, 
samt hur seriös undersökningen känns. Jag 
deltar oftare om det finns garantier för att mina 
uppgifter inte delas med tredjepart samt om 
det är något jag tycker är intressant.

Inte använda sig av 
popups eller 
förfrågningar som 
"lägger sig över" 
resten av sidan, 
något jag ofta bara 
brukar se som ett 
irritationsmoment.

mattis.kvarnstrom@gma
il.com

Beror på om det tar mycket tid eller om det är 
ett företag som jag vill hjälpa eller som jag 
gynnar av att hjälpa.

Motiverat med 
någon slags 
betalning eller pris 
ökar mina chanser 
att delta. pja.engberg@gmail.com

Antingen göra det 
mycket seriöst och 
inte locka med 
annat än högre 
användarnivå eller 
locka med ex gratis 
biobiljetter,

mathilda_vonessen@hot
mail.com
hvharry@hotmail.coml_martin90@hotmail.co
mnågon typ av 

betalningIbland har jag tid och ibland inte. Men jag 
hjälper gärna ett företag jag gillar med idéer.

Driva en bra 
verksamhet och 
fråga på ett bra 
sätt. henke_29@hotmail.comfilip_ostberg@hotmail.c

omDet beror på hur omständlig processen är och 
vad jag tycker om sidan i allmänhet.

Göra det så lätt och 
snabbt som möjligt 
för användaren och 
inte störa onödigt 
mycket, t.ex. 
popups etc. Det 
ska helst vara 
integrerat i sidan 
som man är på och 
gå lätt och snabbt 
att få bort om man 
inte vill svara. andreasrich@gmail.comKan vara bra att kunna framföra saker man 

tycker är mindre bra.

Att förtydliga att de 
som deltar faktiskt 
kan påverka och det 
faktiskt har 
betydelse. 

annaclara.estattin@gma
il.com

Oftast skulle jag vilja säga. Bara om jag redan 
har gjort undersökningen tidigare eller 
verkligen inte har tid så skippar jag frågorna.  

Inte så mycket 
egentligen. Det stod 
hur lång tid det 
skulle ta och sen 
att jag känner 
personen det är till 
hjälper. Biobiljetter 
är inte fel det heller 
=)

malin_nord_@hotmail.c
om
miroanter@hotmail.com

Beror till stor utsträckning på hur företaget 
framställer sin förfrågan. Är den oestetisk/inte 
ger ett ödmjukt intryck svarar jag aldrig. För 
företag jag redan tycker om svarar jag alltid 
med glädje på formulär

Se till att hemsidan 
är estetisk från 
början, av någon 
anledning svarar jag 
hellre på 
förfrågningar från 
hemsidor som jag 
redan tycker är bra, 
eller får bra intryck 
ifrån.

Finns två saker jag tar ställning till när jag 
svarar på frågor:
1. Tidigare erfarenheter med företaget, alltså 
har jag varit i kontakt med dem tidigare eller 
möjligtvis köpt en produkt från dom. 
2. Har det dom frågor om någon inverkan på 
mig? Kan jag på något sätt ta del av 
eventuella förbättringar som tillkommer?

När man inte har 
haft någon kontakt 
med företaget 
tidigare eller kan ta 
del av eventuella 
förbättringar så 
behövs det någon 
form av morot för att 
ta sig tiden att 
svara på frågorna. 
Kan vara t ex en 
spoity/voddler invite 
eller något liknande. 
Eller kanske ta del 
av de förbättringar 
som tillkommer 
med 
undersökningen, vi 
säger t ex att adobe 
skulle göra en 
undersökning så 
skulle man få en 
trial version på en 
produkt i 60 dagar 
istället för 30 dagar. 
 

pecksor88@hotmail.co
mÄr det någon sida jag bryr mig om brukar jag 

svara på frågorna, annars brukar jag bara 
strunta i det.

Kanske göra som 
denna undersökning 
och locka med att 
man kan vinna 
något.

michael.karlsson.86@g
mail.com

För att hag oftast inte har tid/ork att svara.
erbjuda någon slags 
grej eller rabatt

Om jag har en relation till företaget sedan 
tidigare är jag nog mer benägen att svara. Om 
jag bara surfar in för första gången i jakt på 
någon specifik information är det mest 
irriterande.

De måste visa att 
jag faktsikt får ut 
något av den tiden 
jag lägger ner. Jag 
är rexgnu@gmail.com

Om det är nåt jag är intresserad av eller om 
man kan vinna nåt fint så brukar jag ställa 
upp... :)

sanna.kaarlsson@hotm
ail.com

Om det är ett företag jag bryr mig om, dvs 
handlar hos eller liknande brukar jag svara på 
enkäter. arvid.b@live.seDärför vanligtvis brukar jag hålla på med andra 
grejer, vilket jag då hellre vill hålla på med.

Hade lite tid över 
mellan maten och 
träningen och såg 
att de var från UU 
så tänkte, what the 
hell.

David.Nyqvist@Gmail.c
om

Det är inte ofta man tar sig tid att svara, jag 
ser det mest som ett irritationsmoment. Man 
är ju inne på den  webbsidan för att göra nåt 
och då vill man inte bli avbruten/försenad 
genom att behöva svara på frågor. Vissa 
undersökningar kan också inte se så 
tillförlitliga ut, och man blir osäker på vart 
informationen egentligen kommer att 
användas till.
Men ibland när man bara är ute och surfar och 
har inget annat för sig och då svarar man på 
undersökningar bara för att fördriva tiden.

Skriva hur lång tid 
det tar och hur 
många 
moment/frågor det 
är och vad den 
handlar om exakt 
och vart svaren 
går/varför man ska 
svara. Det är också 
en bra idé att locka 
med ett pris, t ex 
biobiljett.

puppe4ever@hotmail.co
m

Jag brukar svara då jag har tid och lust. Ibland 
är det bara jobbigt när fönster dyker upp med 
undersökningar när man har något viktigt och 
göra.

Jag tror inte att de 
kan göra på något 
annat sätt än vad 
de gör idag. För 
man får ju välja Ja, 
Nej eller Senare. 

tobias_bohlin@yahoo.s
eBeror på om jag har tid och vilken sida det är, 

hur seriös den är. 

Om det är ett företag jag exempelvis handlar 
hos ofta, anser mig väl bemött med service 
etc, finns där således egen vinning i att 
kanske föra företaget åt att bli ännu bättre.

Viktigast är väl helt 
enkelt att man 
innan medverkan får 
veta vad 
undersökningen är 
till för, vad den 
hoppas leda till, 
etc.
Just denna enkät 
antar jag hjälper en 
student i skor jag 
själv kanske står i 
framledes, och då 
hoppas jag en 
tredje person tänker 
likadant.

fjornsvavne@hotmail.co
mottosson.niclas@gmail.
com

Beror på vad det är för företag, tex om jag är 
känslomässigt engagerad i det eller om jag får 
ut något av det.

Belöning funkar 
ofta.

nina.willen@hotmail.co
m

Haft en tävling om 
e.x. biobiljett, 
precis som här. Det 
kostar inte så 
mycket och de 
skulle få in många 
fler svar.

mangekarl@hotmail.co
m

Beroende på mitt engagemang i företaget, dvs 
vad det är för företag. Och om jag anser att 
det går fort att ge feedback till dem.

Vara kortfattade, ha 
ett bra upplägg på 
frågorna och se till 
att ställa frogan på 
en internetplats 
som jag anser är 
relevant för 
företaget.

Inte av det skälet att jag oftast går in på sidor 
för att finna specifik information, och då vill jag 
nå det eftersökta fort och utan omvägar, 
dessutom finns det så mycket annat som 
distraherar när man är ute på nätet så man 
snart lägger sig till med vanan att mer eller 
mindre icke-acceptera och ignorera mycket av 
informationen som inte är det man är ute efter.

Oj, det var svårt, om 
de skulle locka med 
belönings kulle jag 
sannolikt avförda 
ganska kvickt 
eftersom man stöter 
på sådana relativt 
ofta, både i banners 
och i 
undersökningssam
manhang. Fast iofs 
tänker man ju på 
motsvarande vis att, 
"vad får jag för att 
jag delar med mig 
av mina ideer helt 
gratis" om man inte 
lockas av belöning 
av olika slag. Jag 
tror att de enda 
gångerna(fåtal) jag 
ahr svarat på 
liknande enkäter är 
om det är en 
produkt eller tjänst 
från företaget som 
jag är missnöjd 
med, och som en 
riktig svensk älskar 
man ju att gnälla.

tiburtius123@hotmail.co
mjohan.roselius@hotmail.
com

JA: Om företaget ger mig något för att 
deltaga. Tex svarar jag på DN:s 
undersökningar om hur tidningen upplevts när 
jag fått en månads gratispren. Jag svarar även 
om det är företag som jag redan är kund hos, 
då ser jag undersökningarna som en chans 
att utvärdera tjänsten.

NEJ: I övriga fall. Varför ska jag ta av min tid 
och gratis hjälpa ett företag som ska generera 
vinst åt någon annan? Det finns 
marknadsundersökningsinstitut som kan göra 
det...

Ngn form av 
ersättning.

veronica_haglund@hotm
ail.com

Nej - jag har helt enkelt ingen lust att lägga tid 
på det. Jag känner ingen samhörighet med 
företaget och känner således ingen 
"skyldighet" att hjälpa dem deras frågor.

Jag vet inte. I 
undersökningar 
som den här funkar 
det att locka med 
biobiljetter, men det 
skulle inte fungera 
om det samma sak 
dök upp på en 
internetsida. Om ett 
företag skulle locka 
med något sådant 
skulle det kännas 
för futtigt.Mindre 
undersökningar 
som tar kortare tidDet beror på vilken sida det är jag är inne på, 

om jag bryr mig om den så svarar jag på den. 
Kanske som i 
denna, priser. 

Johan.pejryd@gmail.co
mfredrikhjnyberg@hotmail
.com

Jag vill bidra till att företaget ska bli bättre.
Eller så är jag missnöjd med något på 
hemsidan och vill påpeka det.

Om det är en sida 
jag är inne på ofta 
så blir jag irriterad 
om det varje gång 
ploppar upp en ruta 
om att delta i en 
undersökning. Är 
det dock någon 
enstaka gång så 
känner jag mig lite 
mer utvald och 
svarar på grund av 
det.

cissi.wihlborg@hotmail.
com

Kanske erbjudit mig 
något i retur, som 
t.ex en biobiljett :)

jim.lofgren@hotmail.co
m

Jag svarar oftast nej på sådana typer av 
förfrågningar, men dock händer det ibland att 
jag tar mig tid att svara. De gånger jag svarar 
nej beror på att jag anser att jag inte har tid 
eller att jag inte har något större intresse för 
företaget. De gånger jag svarar på företagets 
förfrågan beror på att jag vill veta mer om just 
det företaget, hur de tänker och vilken typ av 
strategi som ligger bakom eller kan tänkas 
ligga bakom just de frågorna.  

Att det är ett företag 
som vänder sig till 
mig och mina 
intressen.

melanie_pihl@hotmail.c
omHa ett intressant 

område
Om det är ett företag som ligger i linje med 
mina intressen känner jag att jag vill hjälpa till 
så gott det går. 

Från början 
presentera hur 
många frågor det 
kommer handla om 
och förklara hur 
lång tid det handlar 
om för 
undersökningen att 
genomföras. 2010-05-10 

14.06.38
Vem tar hand om ärendet? Vilket mandat har 
de att agera/välja att inte agera?2010-05-10 

19.55.48

Oftast är det något speciellt jag vill göra på 
sidan just då, då känner jag inte att jag har 
tid.

Ett löfte om att man 
skulle vara med i en 
tävling kanske 
skulle hjälpa eller 
att det var en sida 
så dålig att jag 
kände mig manad 
att berätta vad som 
jag tyckte var fel.

kalleyngvesson@gmail.
com
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