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Baggrund for projekt Når teknologi fremmer deltagelse 

Dette projekt ønsker med udgangspunkt i brugerdreven innovation at udvikle relevante 

teknologiske serviceydelser eller produkter, der kan bidrage til deltagelse i samfundet samt aktivt 

medborgerskab for borgere med nedsat funktionsevne. Det er et eksperimenterende 

udviklingsarbejde, med særlig fokus på brugerdreven innovation som metode samt deltagelse, 

tilgængelighed og teknologi som genstandsfelt.  

 

Brugerinddragelses særlige rolle i udvikling af teknologi. 

Der er ifølge seniorforsker ved Kbh. Universitet Carina Sehested 3 overordnede former for 

innovation: Samarbejdsdreven, Brugerdreven og Medarbejderdreven innovation (2011). 

Forskellen ligger i, hvilke parters perspektiver der er de mest centrale i innovationsprocessen. Ved 

Samarbejdsdreven innovation er der fokus på mange forskellige parter f.eks. faggrupper, brugere 

og private firmaer. Ved Brugerdreven innovation er der primært fokus på 

brugerne/klienterne/kunderne/patienterne - altså slutbrugerne. Ved Medarbejderdrevet 

innovation er der primært fokus på medarbejderne.  

 

Der ses i dag meget bredde i, hvilken form for innovation der anvendes og udvikles i social og 

sundhedsvæsenet, hvor den massive fokus på knappe ressourcer, influerer på hvordan 

perspektiver vægtes forskelligt igennem innovationsprocessen og dens outcome. Således ses der 

især indenfor velfærdsteknologi i sundhedsvæsenet stor fokus på et outcome som fremmer 

borgere og patienters selvhjulpenhed i hverdagen. Dette med henblik på trivsel for borgeren og 

ikke mindst en potentiel arbejdsbesparende værdi, som kan minimere behovet for ydelser fra 

samfundet. Eksempler herpå er teknologi som kan understøtte selvmonitorering, robotstøvsuger, 

badekabine, spiserobot, robotble, butlerrobot, telefon app’s der understøtter lokalisation eller 

struktur og overblik i daglige aktiviteter, automatiske toiletter med skylle og tørre funktion, hjælp 

til at rejse og sætte sig osv.  

 

Disse produkter viser forskellig grad af anvendelighed for slutbrugerne og medarbejdere, og 

implementering af ny teknologi udfordrer ifølge Wentzer og Ballegaard både slutbrugerne og 

medarbejderne ift. patient/borger empowerment, rutine-, rolle- og ansvarsfordeling for borger og 

medarbejder, medarbejder kompetencer oa (2012).  

Implementering af ny teknologi påvirker og påvirkes af borgeren, medarbejdernes og samfundets 

værdier, normer og økonomi, og vellykket implementering af ny teknologi er således meget 

afhængig af, at slutproduktet imødekommer behov og ønsker, som implicerede parter finder 

meningsfuldt og økonomisk muligt at få opfyldt (Brandt 2012). Det fordrer ifølge Marion Hersh at 

man i designet af produktet opfylder adskillige centrale elementer som f.eks. at slutbrugerne skal 

involveres fra start til slut i innovationsprocessen (2010 s. 4-5).  
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Dette understøttes af Alexander Bogner som blandt andet påpeger, at i de fleste projekter, hvor 

slutbrugeren inddrages, foregår det i laboratorielignende forhold som eksperimenter, hvor de 

professionelle styrer og beslutter processen. Projekterne opstår på baggrund af andres ønsker og 

behov, fremfor som en konsekvens af et opstået behov fra slutbrugerne, og i praksis betyder det, 

at slutbrugeren oftest bliver skuffede (2012) 

“this form of lay participation, which is organized by professional participation 

specialists and carried out under controlled conditions, rarely is linked to public 

controversies, to the pursuit of political participation, or to the experiences of people 

directly affected” 

“However, if the experiment is successful, it results in systematic disappointment; 

the hoped-for gains in rationality, which are typically associated with lay 

participation do not materialize”. 

Som en konsekvens af ovenstående overvejelser om innovationsproces vil vi i fase 2 være åbne 

overfor hvilken form for teknologidefinition, der senere i forløbet vil komme i fokus, her skal 

nævnes 3 mulige: Hverdagsteknologi1, Sundhedsteknologi2 og Velfærdsteknologi3 

Den ergoterapeutiske kernefaglighed tager sit udspring i at bidrage til at muliggøre aktivitet og 

deltagelse gennem klientcentrerede indsatser (Townsend & Polatajko, 2007). Ergoterapeuter ser 

derfor borgerne/brugerne/klienternes erfaringer og perspektiver som centrale for at udvikle 

sundhedsteknologiske løsninger, der både er tidsrelevante og nødvendige, imødekommer 

slutbrugernes værdier og normer og kan anvendes funktionelt, sikkert og effektivt. 

Dette falder samtidigt godt i tråd med, at rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, den 

29/10 2012 påpeger, at den bruger – og efterspørgselsdrevne innovation skal anerkendes på lige 

fod med den forskningsdrevne innovation, og at løsningerne skal bygge på erfaringer fra praksis, 

hvis det danske potentiale for innovation skal udnyttes optimalt (2012). 

 

Herværende projekt ønsker på baggrund af ovenstående at tage udgangspunkt i brugerdreven 

innovation med henblik på at udvikle relevante sundheds eller hverdagsteknologiske 

                                                           
1
 Den teknologi der er almindelig tilstede i hverdagen og som ikke er CE- mærket som hjælpemiddel 

(http://www.hmi.dk/page2102.aspx) 
2
 Teknologi, der anvendes til at forbedre menneskers sundhed jf. Who’s definition af sundhed ” sundhed er ikke blot 

frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende” ”Health technology refers to the 
application of organized knowledge and skills in the form of devices, medicines, vaccines, procedures and systems 
developed to solve a health problem and improve quality of lives”. 
http://www.who.int/topics/technology_medical/en/ 
3
Velfærdsteknologi: det centrale er, at teknologien er borgerrettet, og at borgeren er i centrum. Derudover skal 

velfærdsteknologien medvirke til at opfylde velfærdspolitiks mål. Desuden skal teknologien indreflektere knaphed på 

arbejdskraft og økonomiske ressourcer (Majgaard, 2012 s. 21) 
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serviceydelser eller produkter, der kan bidrage til deltagelse i samfundet samt aktivt 

medborgerskab for borgere med nedsat funktionsevne.  

 

Brugerdreven innovation som metode. 

Erhvervsstyrelsen definerer brugerdreven innovation som nedenstående, med henvisning til 

Rosted (2005) samt Wise & Høgenhaven (2008): 

”Den proces, hvorved man henter viden fra brugerne med henblik på at udvikle nye produkter, 

services og koncepter. En brugerdreven innovationsproces er baseret på en forståelse af 

brugerbehov og en systematisk involvering af brugerne.” 

Brugerdreven Innovation (herefter kaldet BI) kan ifølge Erhvervsstyrelsen inddeles i kategorier, 

hvor man skelner mellem hvordan projektet inddrager brugerne, samt om formålet med projektet 

er at identificere brugernes erkendte eller ikke-erkendte behov (2009). Man kan benytte 

etnografiske metoder, når man ønsker at identificere behov, som brugerne ikke selv er bevidste 

om de har. Her inddrages brugerne ikke direkte i projektgruppen, men observeres og interviewes i 

stedet. Man kan også vælge at inddrage brugerne direkte i projektgruppen fra start til slut, når 

man ønsker at afdække brugernes ikke-erkendte behov – og så anvendes ofte metoden 

participatory design/innovation. Når man har til formål at innovere på baggrund af brugernes 

erkendte behov, kan man anvende lead user-metoden, hvor brugerne indgår som en del af 

projektgruppen, og man samarbejder på workshops med særligt avancerede brugere (ibid). I 

praksis ses ofte anvendelse af forskellige metoder på tværs af de beskrevne kategorier afhængigt 

af projektets formål, rammer og muligheder.   

I FN´s Handicapkonvention opfordres til at skabe lige mulighed for deltagelse i alle forhold, der gør 

sig gældende for borgere i et samfund, uanset hvilken funktions nedsættelse det enkelte individ 

måtte have. Majgaard et al (2012) har som holdning, at vi i det danske samfund skal blive bedre til 

at tænke teknologisk udvikling ind som en mulig løsning til at nå formålet i konventionen.  En 

omfattende amerikansk undersøgelse omhandlende borgere med funktionsnedsættelsers brug af 

teknologiske hjælpemidler (Kaye, 2008) viser, at der er en tydelig polarisering i brugen af 

højteknologiske hjælpemidler. Der ses en markant social ulighed i brugen af teknologiske 

hjælpemidler, således ser det ud til, at jo længere uddannelse og jo større indtægt, des større er 

muligheden for at personen kender og bruger teknologisk udviklede hjælpemidler for at fremme 

aktiv deltagelse i samfundslivet.  I Danmark tales aktuelt om ulighed i sundhed og /eller social 

ulighed i sundhed (Sundhedsstyrelsen, 2013) 

”en gradvis ulighed i den brede befolkning – kaldet den sociale gradient i sundhed. Det betyder, at 

udsatheden for sundhedsrisici og sygdom i befolkningen stiger gradvis i takt med, at den sociale 

position falder. Nogle af de faktorer, som har betydning for den sociale gradient i sundhed er 

uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet”. 
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Et omdrejningspunkt for det videre arbejde i nærværende projekt vil være at have fokus på 

aspektet ulighed. Borgere med funktionsnedsættelser er i udgangspunktet sunde og skal have 

mulighed for at forblive sunde og deltage aktivt i den del af samfundslivet, den enkelte borger 

ønsker og har behov for.   

Undersøgelser viser, at det hovedsageligt er unge i overgangen til voksenlivet samt voksne i den 

arbejdsdygtige alder, der bliver udfordret i at finde/anvende velfærdsteknologi som middel til at 

være aktiv deltagende i samfundet (Kaye, 2008;Johnson 2007).  Johnson konkluderer, at når 

teknologien ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset den enkelte, har det stor betydning for 

anvendelsen af teknologi/hjælpemidler til at løse indlæringsvanskeligheder og andre barrierer for 

samfundsmæssig integration, hvilket kan forsinke eller begrænse vellykkede overgange til 

uafhængige og fuld deltagelse i fællesskabet/samfundslivet (Johnson, 2007).  

Disse betragtninger om mulighed for deltagelse og aktiv medborgerskab gør, at vi i 

udgangspunktet i fase 2 vælger at rette undersøgelsen mod voksne mennesker med 

funktionsnedsættelser og i den erhvervsaktive alder. Ud fra ønsket om en åben tilgang i 

undersøgelsen, vil der ikke blive fokuseret på en bestemt diagnosegruppe jf Johnson. Vi 

anerkender at børn og ældre uanset funktionsnedsættelse har krav på at blive betragtet som 

ligeværdige samfundsborgere, og det kan ikke udelukkes at vi med det valgte undersøgelsesdesign 

vil komme omkring emner, der enten er aktuelle for børn eller ældre medborgere. 

Litteraturen tydeliggør, at der opleves stor ulighed i, hvem der kan anvende teknologi og et behov 

for at imødekomme dette problem. Vi vælger derfor at anvende den brugerdrevne Lead–user 

metode, hvor særligt kompetente brugere med viden om, hvordan det er at anvende 

velfærdsteknologiske løsninger og hvilken betydning det har for dem inddrages aktivt i både 

research, analyse og konceptudvikling. Således ønsker vi at innovere på baggrund af primært 

erkendte behov som anvendere af velfærdsteknologi ser.  

I fase 2 starter vi derfor med etnografiske interviews med udvalgte brugere, og afhængigt af 

resultaterne deraf udvælges og gennemføres i samarbejde med lead-usere andre 

researchmetoder som: Observationer, Fotodagbøger, Brugerrejser (Erhvervs og Byggestyrelsen, 

2010) eller Førerhunden (Christensen & Pawsø, 2012 ). Vi fokuserer på at opnå datamætning på 

baggrund af brugerinformationer, men hvis det viser sig relevant i slutningen af research fasen kan 

vi supplere med ekspertinterview. 

Den efterfølgende analysefases metoder vil afhænge af researchfasens metoder og resultater. 

I forberedelsen og gennemførslen af de valgte metoder tager vi primært udgangspunkt i Erhvervs- 

og Byggestyrelsens håndbog “30 Innovationsmetoder - en håndbog”. Håndbogen er en beskrivelse 

af 30 metoder og værktøjer, som er et resultat af en kortlægning af 62 innovationsprojekters 

anvendte innovationsmetoder under Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven 
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Innovation 2007-2009. Koblet med Introduktionen til håndbogen (Erhvervs og Byggestyrelsen, 

2010), gør de to redskaber det muligt at gennemføre brugerdreven innovation, der er tilpasset 

projektets enkelte dele og valg af BI metoder gennem forløbet.  

Derudover lader vi os inspirere af Alexandra instituttets Metodekort om Brugerdreven innovation 

(Alexandra instituttet, 2012). Metodekortene er velbeskrevne på baggrund af konkrete 

brugerinnovationsprocesser, og Alexandra Instituttet nyder stor anseelse indenfor BI.  

Vi anvender også metodebogen Brugerdreven Innovation. En metodebog der gør innovations lidt 

mere spiselig, da dens konkrete anvisninger og beskrevne erfaringer med BI er direkte anvendelige 

(Christensen & Pawsø, 2012). 
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