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______________________________________________________________________
Bakgrund: I och med den tilltagande teknologiska utvecklingen och globaliseringen
ställs dagens företag ständigt inför nya utmaningar. För att handskas med detta måste
företag arbeta för att skapa innovationer på ett sätt som de inte gjort tidigare. Det
handlar om att släppa sargen och våga göra saker på ett nytt sätt! Ett sätt för dem att
göra detta är att tillämpa synsättet som kallas “Open Innovation”, alltså att man tar hjälp
av intressenter utanför företaget för att bli mer innovativa. Crowdsourcing är en del av
open innovation och innebär bland annat att företag tar hjälp av ”folkmassan” för att
skapa nya idéer eller lösa problem. Intresset för open innovation och crowdsourcing
ökar allt mer men trots detta har det inte skrivits så mycket i ämnet. Vi ville skriva om
ämnet för att öka förståelsen för hur det används i företag, vilka som använder det och
vilka utmaningar det leder till.
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur crowdsourcing används i företag
som vill använda det som ett verktyg för att skapa nya idéer. Vi vill även beskriva
varför företag använder sig av det, så att företag som inte använder det ännu kan få en
idé om vad det kan bidra till. Vi kommer sedan identifiera vilka utmaningar detta leder
till i företags verksamhetsstyrning och slutligen ta fram en rekommendation på hur
företagen kan utforma sin verksamhetsstyrning på bästa sätt för att hantera
utmaningarna.
Metod: Vi har i uppsatsen använt oss av en kvalitativ metod, tillsammans med en
abduktiv förklaringsmodell då dessa passade vårt ämne bäst. Vår empiri har vi främst
samlat in genom intervjuer med företag i olika branscher.
Resultat, slutsatser: De slutsatser vi kom fram till var att företag främst använder sig
av open innovation och crowdsourcing till följd av förändringar i omvärlden som lett till
behov att finna nya sätt att innovera. Vi kom även fram till att crowdsourcing & open
innovation leder till olika utmaningar för företag, bland annat att få med sig de anställda
i de nya processerna.

2

Innehållsförteckning
1 Inledning ___________________________________________________________ 5	
  
1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 5	
  
1.2 Open Innovation __________________________________________________ 5	
  
1.3 Crowdsourcing ___________________________________________________ 6	
  
1.4 Problemdiskussion ________________________________________________ 9	
  
1.5 Frågeställningar _________________________________________________ 10	
  
1.6 Syfte __________________________________________________________ 10	
  
1.7 Avgränsningar ___________________________________________________ 10	
  
1.8 Målgrupp _______________________________________________________ 10	
  
1.9 Disposition _____________________________________________________ 11	
  
2. Metod ____________________________________________________________
2.1 Förförståelse ____________________________________________________
2.2 Val av forskningsmetod och vetenskaplig ansats ________________________
2.2.1 Kvalitativ forskningsmetod _____________________________________

12	
  
12	
  
12	
  
12	
  

2.2.2 Abduktion som förklaringsmodell ________________________________ 13	
  
2.3 Informationsinsamling ____________________________________________ 13	
  
2.3.1. Primärdata _________________________________________________ 14	
  
2.3.2 Sekundärdata ________________________________________________ 14	
  
2.4 Intervjuteknik och genomförande ____________________________________ 15	
  
2.4.1 Urval ______________________________________________________ 15	
  
2.4.2 Semi-strukturerade intervjuer ___________________________________ 15	
  
2.5 Vetenskapliga kriterier ____________________________________________ 17	
  
2.5.1 Validitet ____________________________________________________ 17	
  
2.5.2 Reliabilitet __________________________________________________ 17	
  
2.5.3 Metodkritik __________________________________________________ 18	
  
2.5.4 Begreppsbestämning __________________________________________ 18	
  
3. Teoretisk referensram ______________________________________________
3.1 Modell över teoriernas samband _____________________________________
3.2 Teorier från ett verksamhetsstyrningsperspektiv ________________________
3.2.1 Förändring __________________________________________________

19	
  
19	
  
20	
  
20	
  

3.2.2 Problem med traditionell ekonomistyrning _________________________ 20	
  
3.2.3 Styrmedel ___________________________________________________ 21	
  
3.2.4 Strategi _____________________________________________________ 23	
  
3.3 Teorier förknippade med Open Innovation ____________________________ 24	
  
3.3.1 Open och Closed innovation ____________________________________ 24	
  
3.4 Teorier förknippade med Crowdsoucing ______________________________ 27	
  
3.4.1 Regler för crowdsourcing ______________________________________ 27	
  
3.4.2 Plattform för Crowdsourcing____________________________________ 29	
  
3.4.3 Crowd contest _______________________________________________ 29	
  
3.4.4 Samband mellan belöningar och motivation ________________________ 30	
  

3

3.4.5 Ledarskap inom Crowdsourcing _________________________________ 30	
  
3.4.6 Begränsningar med Crowdsourcing ______________________________ 31	
  
4. Empiri ___________________________________________________________ 33	
  
4.1 Empiri från intervjuer _____________________________________________ 33	
  
4.1.1 Crowding ___________________________________________________ 33	
  
4.1.2 Eon ________________________________________________________ 34	
  
4.1.3 SAS ________________________________________________________ 36	
  
4.1.4 Sigma ______________________________________________________ 39	
  
4.1.5 SCA _______________________________________________________ 40	
  
4.1.6 Inwido _____________________________________________________ 43	
  
4.1.7 Lantmännen _________________________________________________ 45	
  
5. Analys ____________________________________________________________
5.1 Hur Crowdsourcing används _______________________________________
5.2 Anledning till användandet av Crowdsourcing _________________________
5.3 Utmaningar förknippade med Open Innovation och Crowdsourcing _________
5.4 Open Innovation och Crowdsourcings påverkan på verksamhetsstyrningen ___

48	
  
48	
  
49	
  
51	
  
54	
  

6. Slutsats ___________________________________________________________ 58	
  
6.1 Varför använder sig företag av Crowdsourcing? ________________________ 58	
  
6.2 Utmaningar förknippade med Crowdsourcing __________________________ 59	
  
6.3 Hur företagens verksamhetsstyrning påverkas av utmaningarna ____________ 61	
  
6.4 Hur kan företag anpassa sin verksamhetsstyrning utefter detta för att utnyttja CS
på bästa sätt? _______________________________________________________ 61	
  
6.5 Förslag till fortsatt forskning _______________________________________ 66	
  
7.	
   Källförteckning __________________________________________________
7.1	
   Litteratur och vetenskapliga artiklar ________________________________
7.2 Elektroniska källor _______________________________________________
7.3 Intervjuer _______________________________________________________

67	
  
67	
  
69	
  
69	
  

8. Bilagor ___________________________________________________________
8.1	
   Bilaga 1 ______________________________________________________
8.2	
   Bilaga 2 ______________________________________________________
8.3	
   Bilaga 3 ______________________________________________________

70	
  
70	
  
71	
  
71	
  

4

1 Inledning
I följande kapitel kommer vi beskriva innebörden av begreppen open innovation och
crowdsourcing samt vilka faktorer som föranlett dessa. Vi tar upp de faktorerna då vi
anser att det är viktigt för att förstå själva bakgrunden till crowdsourcing. Därefter
följer en problemdiskussion samt de problemformuleringar som vår diskussion lett fram
till. Vi kommer sedan redogöra för syftet med rapporten samt för vem den är relevant.

1.1 Bakgrund

Världen är inne i en ständig process av globalisering som går allt snabbare. Det innebär
att det hela tiden skapas nya sociala nätverk och aktiviteter som bryter igenom de
traditionella politiska, ekonomiska, kulturella och geografiska gränserna. En
övergripande förändring som dagens företag ställs inför är att de öppnar sig för
omvärlden. Med den ökade öppenheten kan företagen lättare anpassa sig efter rådande
marknad och driva lärandet och utvecklingen framåt (Lindvall, 2011). De faktorer som
framför allt påverkar företag och dess styrning är en tilltagande globalisering,
framväxten av ny informationsteknik, uppkomsten av en stark ägarorientering samt en
ökad vikt på kunskapsarbetet. Dessa faktorer påverkar så pass starkt, att traditionell
ekonomistyrning visar sig vara otillräcklig och behovet av modern verksamhetsstyrning
växer fram (ibid). Ett exempel för att illustrera dagens enormt snabba utveckling är att
det tog trettioåtta år för radiomediet att nå femtio miljoner användare. För den sociala
mötesplatsen Facebook tog det mindre än två år (Remneland, 2010).

1.2 Open Innovation
“Today we are faced with the problem that our ideas of innovation have gone stale. So
we need to be innovative in the area of innovation itself” (Chesbrough, 2003).
Dagens snabbföränderliga och komplexa omvärld har lett till nya möjligheter och
utmaningar för företag. Innovation är nödvändigt för att bibehålla ett företags
verksamhet men kanske främst för att utveckla nya verksamheter i takt med att
omvärlden förändras (Chesbrough, 2003).
Begreppet open innovation växte fram år 2003 och redogjordes först av Henry
Chesbrough i hans bok ”Open Innovation” (Sloane et al. 2011). Det Chesbrough
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uppmärksammade var att många företag misslyckas med sitt innovationsarbete. Han
ansåg att det misslyckade innovationsarbetet berodde på att företagen anammade en syn
på innovation som han kallade ”closed innovation” där de med alla medel ville hålla
innovationerna inom företagets fyra väggar (Chesbrough, 2003). Företagen arbetade
med att värva mycket kompetent personal som kunde fokusera på utvecklingsarbetet
och företagets kärnkompetenser samt var noggranna med att hålla sig till ”det man
gjorde bäst” (ibid). Det visade sig dock att detta sätt att arbeta, vilket fungerade bra i
stabila miljöer, blev en farlig väg att gå i dagens turbulenta värld och det finns otaliga
exempel på företag som gått i den fällan (Sloane et al. 2011). Ett känt exempel är det
amerikanska företaget Smith Corona som framgångsrikt tillverkade skrivmaskiner och
expanderade kraftigt under 1960-talet. Smith Corona fokuserade på att utveckla sina
kärnkompetenser och ägnade inte mycket tid åt innovation eller att utforska sin
omvärld. Tillkomsten av ordbehandlingsmjukvara på 70-talet, utplånade Smith Coronas
verksamhet fullständigt (ibid).
Om företag istället för att tillämpa ett så smalt synsätt på innovation, kunde integrera
personalen och andra intressenter i innovationsarbetet samt sluta sätta gränser kunde de
enligt Chesbrough och flera andra, lyckas betydligt bättre. Detta synsätt kallade han
open innovation och det är ett begrepp som fått alltmer uppmärksamhet under de
senaste åren (Chesbrough, 2003).

1.3 Crowdsourcing
“Ask a hundred people to answer a question or solve a problem, and the average
answer will often be at least as good as the answer of the smartest member” (Brabham,
2008:80).
Crowdsourcing är ett relativt nytt begrepp som myntades av Jeff Howe år 2006, och är
en del av open innovation (Sloane et al. 2011). Howe menade att fler företag i takt med
den teknologiska utvecklingen bör ta hjälp av folkmassor för att utveckla sina
affärskoncept eller för att lösa specifika innovationsutmaningar (Howe, 2008).
Ordet crowdsourcing är en sammansättning av crowd (massan) och outsourcing och
syftet är att företag ska kunna använda sig av massans kreativitet och kunskap för
beslutsfattande inom den egna organisationen. Saxton et al, (2013) beskriver
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crowdsourcing som en vägkorsning mellan outsourcing och framväxten av internets
sofistikerade arbetsmetoder.
Med hjälp av crowdsourcing kan företag få tillgång till en pool av medarbetare, som har
full fokus på företagets uppgift, utan att faktiskt anställa dem. Detta kan innebära stora
kostnadsbesparingar i företag om de utformas på rätt sätt (Remneland, 2010).
Crowdsourcingens framväxt kan i grund och botten förklaras utifrån ett mönster av
globalisering och en allmän teknologisk utveckling (ibid). Ett konkret exempel på
crowdsourcing är Wikipedia som de allra flesta känner till. Istället för att på egen hand
skapa ett uppslagsverk, använde sig Wikipedia av massans kunskap och lät de skapa det
tillsammans (ibid). Resultatet av detta blev världens mest omfattande uppslagsverk
(dailycrowdsource.com). Det finns många olika typer av crowdsourcing och olika
författare beskriver dessa på skilda sätt (Sloane et al. 2011). Generellt kan dock
crowdsourcing delas upp i fyra huvudkategorier, nämligen följande:
1. Crowdsourcing som ett verktyg för att komma på nya idéer.
2. Crowdsourcing som ett verktyg för att lösa problem som man har svårt att klara av på
egen hand i företaget.
3. Crowd voting, där man utnyttjar massan för att få fram det bästa ansedda alternativet.
4. Crowdfunding, där enskilda personer kan pitcha sin idé på internet och erhålla
finansiering från massan (Howe, 2008).
Nedan beskriver vi dessa fyra kategorier.
Crowdsourcing som ett verktyg för att komma på nya idéer
Den kanske vanligaste varianten av crowdsourcing är att man använder de som en
möjlighet att ta del av massans kreativitet och skapa nya idéer. I de fallen har man inte
ett brådskande problem som i följande stycke, utan vill bara vara aktiv i
innovationsarbetet. Man kanske till exempel vill ha kundernas idéer till en ny logotyp
eller smak på en ny juice (Howe, 2008). Som det inledande citatet beskriver, så kommer
100 personer oftast ha åtminstone så bra idéer som den intelligentaste personen i
företaget. Företaget Pepsi använder sig av crowdsourcing och år 2007 vände de sig till
allmänheten för hjälp att designa deras nya läskburk. Vinnaren blev 10,000 dollar rikare
och Pepsi sparade pengar då de slapp anlita dyra designers. Ett annat exempel är SAS,
som har tagit crowdsourcingen ett steg längre och utvecklat hemsidan “MySASidea”
som riktar sig till allmänheten, men kanske främst till deras kunder. På My SAS Idea
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kan vem som helst delta i olika tävlingar och problemlösningsaktiviteter som publiceras
och man skapar sitt eget konto där man får följa sina idéer (mysasidea.com).
Crowdsourcing som ett verktyg för att lösa problem
Crowdsourcing kan användas till att lösa små eller stora problem i en mängd olika
branscher. Det kan vara allt ifrån att företag vill ha hjälp att hitta ny design som
förenklar användningen av en produkt, till större problem som att finna ett sätt att rena
havet från oljespill (Sloane et al. 2011). Ett exempel på crowdsourcing som varit till
hjälp för mer svårlösliga problem är InnoCentive. Redan år 2001 grundade
läkemedelstillverkaren Eli Lilly InnoCentive, som blev en funktion som möjliggjorde
integrationen mellan forskare utifrån och det egna företaget, för att bidra till forskningsoch utvecklingsfrågor. Den som klarade av att lösa det upplagda problemet fick en
belöning. InnoCentive har lett till att mer än 250 000 forskare har bidragit till lösningar
åt företag i fler än 40 olika discipliner (Chatterjee et al. 2012).
Crowd voting
Genom att använda crowd voting kan företag organisera stora mängder information
utefter massans åsikt om vilka som är de bästa alternativen. Om ett företag publicerar ett
problem för massan att lösa, får de oftast väldigt många svar och det blir ett omfattande
arbete att gå igenom alla dessa svar. De kan då använda massan ytterligare, genom att
låta dem rösta på de svar de tycker är bäst och kan därför bilda sig en uppfattning om
vilka alternativ som är mest relevanta att gå igenom. Som ett exempel, så använder sig
Google av detta för att organisera sökresultat. De resultat som flest personer klickar sig
in på när de söker på ett visst ord, hamnar högst upp i listan (Howe, 2008).
Crowdfunding
Begreppet innebär i huvudsak att olika projekt kan finansieras med hjälp av massan.
Metoden kan användas i olika syften exempelvis till att donera pengar till
utvecklingsländer, bistå med ekonomisk hjälp till artister eller finansiera nystartade
företag. Oftast förekommer det ingen finansiell belöning inom crowdfunding, här brukar
det istället till exempel delas ut varor som används i samband med projektet till de som
har varit med och finansierat (Howe, 2008).
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1.4 Problemdiskussion

Föreställ dig att du planerar en stor överraskningsfest och du vill att den ska bli
annorlunda, spektakulär, och minnesvärd. Ett sätt att åstadkomma detta är att planera
festen själv och lägga ner mycket tid på planering och att komma på nya idéer. På detta
sätt kan du enkelt hålla festen hemlig men samtidigt måste du själv hålla reda på allt,
och resultatet kan bara bli så bra som kapaciteten i dina idéer. Ett annat sätt att gå till
väga är att ta hjälp av vänner och olika experter för att planera festen och ni kan då bolla
idéer med varandra och du kan dra nytta av deras kunskap och fantasi. Här uppstår dock
en del utmaningar och problem, nämligen att du plötsligt måste delegera uppgifter,
övervaka processen, släppa en del av din kontroll samt lära dig att samarbeta. Det blir
svårt, men inte omöjligt, att hålla din fest en hemlighet och när festen väl går av stapeln
så är chansen stor att resultatet blir bättre än om du bara hade arbetat med den själv.
Det senare sättet att planera din fest belyser möjligheterna och utmaningarna med att
använda crowdsourcing. Om företaget behåller innovationsarbetet internt så utformar de
sin verksamhetsstyrning på ett visst sätt men den dag då de bestämmer sig för att ta
hjälp av utomstående intressenter så måste det förändras. Det är av stor vikt att företaget
anpassar sin strategi och verksamhetsstyrning då de inför open innovation och
crowdsourcing, för att det överhuvudtaget skall fungera (Sloane et al. 2011).
Det enda som är konstant idag är förändring vilket gör det livsviktigt för företag att
arbeta med innovation (Chesbrough, 2003). Företag som verkar i en föränderlig
omvärld har stora krav på sig att komma med innovationer, samtidigt som de har en
begränsad personalstyrka. Chesbrough (2003) skriver att de flesta innovationer
misslyckas och att det ofta beror på företagets struktur och styrning, därför att det inte är
utformat för att få till ett innovationsvänligt klimat. Samtidigt måste dagens företag
arbeta med innovation för att överleva. Här finns ett tydligt glapp som visar att det finns
ett behov att utforska nya former av innovationsarbete samt hur man bäst implementerar
detta i sin verksamhet (ibid). Som vi tidigare skrev, så kan företag med hjälp av
crowdsourcing få tillgång till en pool av medarbetare, som har full fokus på företagets
uppgift, utan att faktiskt anställa dem. Det finns mycket litteratur som belyser fördelarna
med detta sätt att arbeta men frågan är hur det går till rent konkret då ett företag bjuder
in allmänheten som ett verktyg för att komma på nya idéer (Sloane et al, 2011)
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Som vi skrev inledningsvis i detta stycke, så måste ett företag som använder
crowdsourcing delegera uppgifter på ett nytt sätt, de måste övervaka nya processer och
de måste samarbeta på nya sätt samt släppa en del av sin kontroll. Det uppstår alltså nya
utmaningar som företag på något sätt måste tacklas med.

1.5 Frågeställningar

Ovanstående problemdiskussion leder fram till följande frågeställningar som vi ämnar
besvara med denna uppsats:
1. Hur och varför används crowdsourcing som ett sätt att öka innovationerna i ett
företag?
2. Vilka utmaningar leder det nya sättet att arbeta med innovationer till?
3. På vilket sätt påverkas företagets verksamhetsstyrning av dessa utmaningar?
4. Hur kan företag anpassa sin verksamhetsstyrning utefter detta för att utnyttja
crowdsourcing på bästa sätt?

1.6 Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur crowdsourcing används i företag som vill
använda det som ett verktyg för att skapa nya idéer. Vi vill även beskriva varför företag
använder sig av det, så att företag som inte använder det ännu kan få en idé om vad det
kan bidra till. Vi kommer sedan identifiera vilka utmaningar detta leder till i företags
verksamhetsstyrning och slutligen ta fram en rekommendation på hur företagen kan
utforma sin verksamhetsstyrning på bästa sätt för att hantera utmaningarna.

1.7 Avgränsningar

Begreppet crowdsourcing kan enligt Howe (2008) delas upp i fyra olika
huvudkategorier som vi beskrev i bakgrunden. Vi har valt att avgränsa oss till
crowdsourcing som verktyg för att komma på nya idéer med anledningen att ett
helhetsperspektiv av begreppet hade blivit allt för omfattande för denna studie. Det är
således denna typ av crowdsourcing vi syftar till i våra frågeställningar.

1.8 Målgrupp

Denna uppsats riktar sig främst till företag som på något sätt arbetar med crowdsourcing
eller är intresserade av ämnet. Vi tror dock att uppsatsen är intressant för de flesta
företag, särskilt de som verkar i snabbföränderliga och komplexa branscher. Vi tror
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också att det är intressant för andra studenter och även lärare, med tanke på att ämnet är
relativt outforskat och att det knappt skrivits några uppsatser i ämnet.

1.9 Disposition

Kapitel 1: Uppsatsens första kapitel består av en introduktion till begreppen open
innovation och crowdsourcing. Det innehåller även vår problemdiskussion åtföljt av de
forskningsfrågor vi kommit fram till. Vi redogör även för uppsatsens syfte samt för vem
den är relevant.
Kapitel 2: I uppsatsens andra kapitel redogör vi för de metodologiska ramverk vi har
använt oss av samt argumenterar för dessa val. Vi beskriver även ett antal begrepp så
som validitet, reliabilitet och metodkritik.
Kapitel 3: Detta kapitel består av uppsatsens teoretiska referensram. Som ni kommer
upptäcka är denna indelad i tre olika delar, nämligen teorier förknippade med
verksamhetsstyrning, open innovation och crowdsourcing. För att underlätta för läsaren
har vi sammanställt en modell över hur teorierna hänger ihop.
Kapitel 4: I kapitel fyra redogör vi för den insamlade empirin. Vi har valt att beskriva
varje företag var för sig och även materialet från de olika intervjuerna. Informationen
från varje företag delas in i tre rubriker för att göra det så tydligt som möjligt för
läsaren.
Kapitel 5: I kapitel fem kommer vi koppla ihop vår insamlade empiri med de teorier vi
har valt att använda oss av. Detta kommer sedan ligga till grund för vår analys som
också presenteras i kapitlet.
Kapitel 6: I uppsatsens sista kapitel kommer vi redogöra för de slutsatser uppsatsarbetet
har lett fram till. Som sista men kanske viktigaste moment kommer vi presentera en
modell för företag som vill börja arbeta med open innovation och crowdsourcing

11

2. Metod

I följande kapitel kommer vi redogöra för de metodologiska ramverk som uppsatsen
bygger på. Vi kommer presentera vårt val av forskningsmetod och ansats samt hur vi
gått tillväga för att samla in empiri. Vi kommer även beskriva hur vi genomfört våra
intervjuer och varför vi valt att använda oss av olika intervjuformer.

2.1 Förförståelse

Alvesson & Sköldberg (2008) menar att det är i princip omöjligt att gå in i ett
forskningsområde som en “tabula rasa”, eller tom tavla. Forskaren förväntas nästan
alltid ha någon typ av förförståelse för ämnet som lätt kan färga ens omdöme och
förhindra att uppsatsen blir hundra procent objektiv. Detta har vi haft i åtanke under
hela skrivprocessen då vi delvis kommit i kontakt med begreppen open innovation och
crowdsourcing tidigare. Vid de tillfällena hade vi dock inte en klar bild av vad
begreppen egentligen innebar, då det förekommer en del olika definitioner. Detta tror vi
kan vara fallet hos många av de som läser den här uppsatsen också.

2.2 Val av forskningsmetod och vetenskaplig ansats
2.2.1 Kvalitativ forskningsmetod

Det finns två huvudsakliga sätt att utföra en vetenskaplig undersökning, nämligen
kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden tar sin utgångspunkt i teorier
som sedan kan bevisas med mätbara resultat (Bryman & Bell, 2013). Forskaren
eftersöker kvantifierbara och statistiska resultat och kan undersöka stora grupper åt
gången då ofta enkäter användes med exempelvis “ja” och “nej”-frågor. Kvantitativ
metod lämpar sig dock inte när man som forskare söker svar på frågor som “hur” och
“varför”, utan då blir den kvalitativa metoden mer relevant (Alvesson & Sköldberg,
2008). Vi har valt att använda oss av den kvalitativt inriktade forskningen i vår uppsats
och detta beror på att vi ämnar gå på djupet inom ämnet och ha en tolkningsinriktad
ståndpunkt.
Vid användning av den kvalitativa metoden har man som forskare en ovisshet om det
valda undersökningsämnet och använder sig av frågeställningar där man kan få
förklarande och djupgående svar (Bryman & Bell, 2013). Detta är precis vad vi har gjort
i uppsatsen, våra frågeställningar ämnar få djupgående svar och vi vill ha svar på frågor
som “hur” och “varför”. Kvalitativ metod brukar vara mer inriktad på ord än på siffror

12

och forskaren har ofta en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik.
Kvalitativ analys är lämpligt att använda när studieobjekten är organisationer, grupper
och individer vilket är vad vi ska göra i den här uppsatsen (Ghauri & Gronhaug, 2010).
Vi vill studera de underliggande mönstren och skapa en djupare förståelse för ämnet,
och detta rimmar väl med den kvalitativa metoden.
Det finns viss kritik mot den kvalitativa metoden som säger att den lätt blir för
subjektiv, alltså att den kan tendera att bli färgad av åsikter och ge en osaklig bild
(Bryman & Bell, 2013). Detta är också någonting vi har haft i åtanke i vår arbetsprocess
och det ändrar inte vår uppfattning om att vi valt rätt metod för vår uppsats.

2.2.2 Abduktion som förklaringsmodell

Det finns tre huvudsakliga ansatser som kan väljas som arbetssätt för att relatera teori
och empiri och dessa är induktiv, deduktiv samt abduktiv. Den deduktiva ansatsen
används vanligtvis i samband med den kvantitativa metoden och den huvudsakliga
inriktningen är att pröva befintliga teorier. Den induktiva ansatsen å andra sidan
används vid kvalitativ metod och beskrivs som teorigenererande med ett tolkande
synsätt. Med ett induktivt angreppssätt är alltså teorierna ett resultat av forskningen
medan de i det deduktiva synsättet är själva utgångspunkten (Bryman & Bell, 2013).
Den abduktiva ansatsen beskrivs ofta som den gyllene medelvägen där empiri och teori
blandas in växelvis. Det abduktiva arbetssättet har fördelen att den inte låser forskaren i
samma grad som den som arbetar med ett induktivt eller deduktivt arbetssätt (Patel &
Davidson, 2011). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att möjligheten till att finna
nya mönster och inspiration blir bättre med denna ansats då forskaren växelvis pendlar
mellan teori och empiri. Vi har valt att använda oss av den abduktiva ansatsen eftersom
vi rört oss fram och tillbaka och växlat mellan teori och empiri. Vi ville inte heller låsa
oss till att jobba antingen deduktivt eller induktivt vilket gjorde den abduktiva ansatsen
lämplig.

2.3 Informationsinsamling

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata i vår uppsats. Detta har vi gjort för
att vi ville se problemet från olika perspektiv, alltså både från verkligheten och
litteraturen.
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2.3.1. Primärdata

Primärdata är data som forskaren själv har samlat in och som har syftet att bidra till svar
på forskningsfrågan. Det finns flera olika möjligheter att samla in primärdata, till
exempel i form av observationer, experiment, enkätundersökningar eller intervjuer.
Fördelen med denna typ av data är att den är insamlad för ett unikt syfte, och den blir då
mer utformad efter studiens forskningsfrågor (Ghauri & Grönhaug, 2010). De primära
källorna vi har använt oss av för denna studie är i form av intervjuer med personer från
företag som använt sig av crowdsourcing. Vi har även utfört en intervju med ett företag
som erbjuder en plattform för crowdsourcing åt andra företag, detta för att
representanten för det företaget har stor erfarenhet av crowdsourcing och kunde då
fungera som en slags inledande intervju.

2.3.2 Sekundärdata

Sekundärdata utgörs av information som är samlad av andra för syften som kan skilja
sig åt. Sekundärdata lämpar sig väl åt att finna information som möjliggör lösningar åt
forskningsfrågor, men även för att forskarna ska få en bättre förståelse för problemet
som utgör grunden för studien. Denna typ av data inkluderar källor från litteratur,
vetenskapliga artiklar samt internetsidor från exempelvis staten eller andra
organisationer. De främsta fördelarna med sekundärdata är de stora besparingarna i tid
och pengar som de ger upphov till. Dessutom ger det en fördel då data kan vara
insamlad från olika länder och då ge ett mer internationellt gångbart perspektiv (Ghauri
& Grönhaug, 2010).
De sekundära källor vi använt oss av är litteratur, vetenskapliga artiklar samt olika
rapporter. Utbudet av vetenskapliga artiklar visade sig tvärtemot våra förväntningar,
vara förhållandevis stort inom ämnesområdet. Den databas vi främst använt oss av för
insamlande av teorier från vetenskapliga artiklar är One Search. Då utbudet av litteratur
om crowdsourcing visat sig vara förhållandevis begränsat i Sverige har vi även valt att
beställa en kompletterande bok från USA, nämligen ”Crowdsourcing” av Jeff Howe.
Vid ett fåtal tillfällen har vi även använt oss av internetadresser då vi har ansett att
ytterligare information eller exempel har behövts för att komplettera de övriga
sekundära källorna. Till företagspresentationerna i empiridelen har vi företrädesvis
använt oss av de olika företagens hemsidor.
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2.4 Intervjuteknik och genomförande
2.4.1 Urval

Begreppet urval syftar inom den kvalitativa forskningen till att forskaren ska finna
representativa personer för intervjustudien (Bryman & Bell, 2013). Då vi valde
intervjuobjekt till vår studie utgick vi från våra frågeställningar och kom fram till att vi
behövde intervjua företag som sysslar med crowdsourcing med syftet att skapa nya
innovationer. Vi ville också utgå från företag som var verksamma i Sverige och gärna
inom olika branscher samt i olika storlekar för att öka diversitieten i svaren. Som vi
misstänkte från början, är det förhållandevis få företag i Sverige som aktivt arbetar med
crowdsourcing och det var till en början svårt att få tag i intervjupersoner. Efter mycket
efterforskningar fick vi kontakt med ett antal företag som arbetar med crowdsourcing
och var villiga att ställa upp. Vi fick möjlighet att intervjua personer från sju olika
företag, i olika branscher. Vi hade stor tur med intervjuobjekt då det visade sig att de var
mycket samarbetsvilliga och positivt inställda till vårt ämnesval. De företag vi fick
intervjuer med var SAS, Eon, Inwido, Lantmännen, Sigma, Crowding och SCA.

2.4.2 Semi-strukturerade intervjuer

Vid utförandet av en intervju kan forskaren välja mellan en rad olika utföranden som till
exempel att ställa öppna eller slutna frågor (Bryman & Bell, 2013). De intervjuer vi har
utfört i denna uppsats har utformats utifrån den kvalitativa forskningsmetoden som
utgår från en strävan efter mer djupgående svar. Kvalitativa intervjuer har i de flesta fall
en gemensam nämnare i en låg grad av standardisering som ger frågor av öppen
karaktär (ibid). De ger därför den intervjuade utrymme att svara med egna ord, vilket
innebär att både intervjuaren och intervjupersonen är medskapare av samtalet (ibid). Det
är också önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, då detta ger kunskap om
vad intervjupersonen upplever vara viktigt och intressant (Patel & Davidson, 2011).
Kvalitativa intervjuer kan formas antingen som ostrukturerade eller semi-strukturerade.
Inom den ostrukturerade använder sig forskaren av relativt lösa minnesanteckningar
under intervjun och därför tenderar den att likna ett vanligt samtal. En semi-strukturerad
intervju utgår från en intervjuguide där forskaren har utformat en lista över specifika
teman som ska beröras. Frågorna kan komma i en bestämd eller obestämd ordning, det
viktiga är att intervjupersonen fortfarande ges möjlighet att utforma svaren (Bryman &
Bell, 2013).
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Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Detta för att vi ville ha
möjlighet att ta upp de för oss relevanta ämnena, samtidigt som vi fortfarande gavs
möjlighet att vara flexibla så att ytterligare intressanta aspekter kunde komma upp till
ytan. På så sätt kunde vi styra intervjun samtidigt som den intervjuade gavs möjlighet
att ta över. Vi valde därför att utforma en intervjuguide (bilaga 1) som vi använde som
grund till alla intervjuer. Denna guide kunde sedan kompletteras under intervjuerna med
lämpliga följdfrågor. Eftersom vi använde oss av semi-strukturerade intervjuer valde vi
att skicka ut en översikt av intervjuguiderna (bilaga 3) till intervjupersonerna en till två
dagar innan samtalet skulle äga rum. Översikten bestod av några rubriker till vad våra
frågor exempelvis skulle handla om. På så sätt gavs de möjlighet att sätta sig in i ämnet
och förbereda sig något inför intervjun. Anledningen till att vi skickade ut översikten på
förhand var att vi ville få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Sigma var det enda
företaget som inte fick en intervjuguide på förhand av oss. Detta beror på att vi träffade
den ena av våra intervjupersoner Tobias Kummel under evenemanget Global
entrepreneurship week och fick då möjlighet att presentera ämnet till vår uppsats. Detta
bidrog till att han fick en förförståelse och därmed inte ansåg sig behöva en
intervjuguide.
Den första inbokade intervjun var med Jacob Westerlund, grundare av företaget
Crowding som erbjuder en plattform för crowdsourcing. Då vi ansåg att Westerlund
innehar stor kunskap inom ämnesområdet, så fick denna intervju fungera som en
pilotstudie. Enligt Jacobsen (2002) kan en pilotstudie användas för att bana väg för
vidare studier, antingen kvalitativa eller kvantitativa. Därför fick denna första intervju
agera språngbräda åt våra vidare kvalitativa intervjuer. Dessa kunde då fördjupas och
effektiviseras något.
Som det går att utläsa från våra intervjubilagor så utförde vi två separata intervjuer med
Lars Bierlien på Eon. Detta berodde på att vi inte fick tillräckligt med information från
den första intervjun, och då skapade vi en kompletterande intervjuguide (bilaga 2) med
tillhörande intervju. Intervjupersonerna i några av de olika företagen befann sig på orter
långt ifrån Kalmar, varpå vi valde att genomföra en del av dessa intervjuer via telefon,
vilket möjliggjorde att kostnaderna kunde reduceras. En annan positiv inverkan som
telefonintervjuer har är att de kan motverka den så kallade intervjuareffekten (Bolman
& Deal, 2012). Intervjuareffekten innebär att intervjuarens närvaro kan bidra till att
objektet börjar bete sig onormalt och därför svarar på frågorna på ett sätt som den tror
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att intervjuaren vill höra. Vid telefonintervjuer är personerna mer avskärmade från
sådana effekter (Jacobsen, 2002). En negativ aspekt är enligt Jacobsen (2002) att
personer tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen i intervjuer som sker ansikte mot
ansikte än i telefon. Vi anser dock att telefonintervjuer var det rätta valet för oss då de
positiva aspekterna övervägde de negativa och eftersom vi inte hade möjlighet eller
resurser att resa runt i Sverige för att utföra intervjuerna.

2.5 Vetenskapliga kriterier
2.5.1 Validitet

Bryman och Bell (2013) beskriver begreppen validitet och reliabilitet som viktiga för
avgörandet av en uppsats kvalitet. Intern validitet handlar inom kvalitativ forskning, om
att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de
teoretiska idéer som denne utvecklar. Extern validitet rör frågeställningen gällande om
resultatet kan tillämpas i andra miljöer eller situationer än vad som gällde den egna
forskningen. Den externa validiteten kan, till skillnad från den interna, komma att
utgöra ett problem då kvalitativa forskare oftast använder sig av begränsade urval
(Bryman & Bell, 2013). För att stärka den externa validiteten i vår studie har vi samlat
in empiriskt material från flera olika företag, i olika branscher vilket gör att resultatet
blir mer rättvisande och därmed också kan användas i andra miljöer och av andra
forskare.

2.5.2 Reliabilitet

Med begreppet reliabilitet menas tillförlitligheten hos en mätning eller undersökning.
Intern reliabilitet handlar om att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens gällande
hur de ska tolka vad de ser och hör. Extern reliabilitet i en undersökning kan beskrivas
utifrån i vilken grad som resultatet forskaren har fått fram skulle kunna upprepas av
någon annan om studien lades upp på ett identiskt eller likartat sätt. Detta är ofta
svåruppnåeligt inom den kvalitativa forskningen då de sociala miljöer och betingelser
som gäller vid inledningen av studien är svåra att replikera igen (Bryman & Bell, 2013).
Vi tolkar det som att det är omöjligt att “frysa” den sociala miljö som finns vid just den
tidpunkt då undersökningen genomförs.
För att öka reliabiliteten i denna uppsats så att andra ges möjlighet att upprepa studien
så anger vi källor till alla teorier, som senare kan följas upp. Gällande det empiriska
materialet, så anger vi vilka företag och huvudpersoner som vi intervjuar, men att
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upprepa exakt samma intervjusituation är omöjlig för andra forskare. De intervjuades
svar kan i enstaka fall anpassa sig efter personliga tillstånd, andra gånger kan
omvärldsfaktorer som företaget står inför även påverka svaren. Därför anser vi det vara
svårt att uppnå perfekt reliabilitet, men genom att noggrant källförteckna och korrekt
återge observationer kommer vi arbeta för att uppnå bästa möjliga reliabilitet.

2.5.3 Metodkritik

Under studiens gång har vi genomgående försökt förhålla oss kritiska till den data vi
samlat in, både den primära och sekundära. För att öka tillförlitligheten i studien har
därför noggrannhet beaktats för att källorna ska vara av pålitlig art. Därför har vi
huvudsakligen använt oss av litteratur och vetenskapliga artiklar för att på så sätt erhålla
en tillförlitlig referensram. Enligt Yin (2011) förekommer det situationer där relevanta
rapporter förekommer från internet och där källorna är av andra ursprung än de
oberoende forskningsinstituten. Dessa källor bör då ses med stor skepsis då de kan ha
publicerats av PR-byråer och intresseorganisationer som kan ha påverkat innehållet i
rapporterna och därmed stödjer vissa synsätt (ibid). Trots detta har vi vid några tillfällen
använt oss av internetsidor, men då inte för att hämta några teorier utan istället med
syftet att komplettera någon redan accepterad teori från en tillförlitlig källa. Den
huvudsakliga anledningen till användandet av internetadresser har annars varit att
snabbt få tillgång till information om de olika företagen som behandlas i den empiriska
delen av detta arbete. Gällande den insamlade primärdatan kan möjligen
tillförlitligheten i detta material ifrågasättas något. Detta anser vi vara beroende av att
personerna som vi har intervjuat talar i rollen som representant för ett företag som
använder crowdsourcing, och som kan ha en överdrivet positiv inställning till ämnet.
För att styrka tillförlitligheten i våra primärkällor har vi varit noggranna med att hela
tiden ha detta i åtanke under våra intervjuer.

2.5.4 Begreppsbestämning

Något vi verkligen vill poängtera är att open innovation och crowdsourcing går ihop och
det bör man ha i åtanke som läsare. Det har blivit tydligt genom arbetets gång att
företagen vi intervjuat ser begreppen som en helhet då de ibland inleder meningen med
begreppet open innovation och avslutar den med crowdsourcing. För att underlätta för
läsaren och undvika repetition har vi valt att på vissa ställen förkorta dessa begrepp till
OI (Open Innovation) och CS (Crowdsourcing).
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3. Teoretisk referensram

I följande kapitel kommer vi redogöra för de teorier vi använt oss av i uppsatsen. För
att göra det så tydligt som möjligt för läsaren har vi valt att dela upp teorikapitlet i tre
olika delar och det har vi även gjort eftersom våra frågeställningar främst innehåller
dessa tre områden.

3.1 Modell över teoriernas samband

Den första delen av vårt teorikapitel beskriver teorier från ett verksamhetsstyrningsperspektiv, den andra om open innovation och slutligen tar vi upp teorier förknippade
med crowdsourcing. Modellen nedan beskriver hur vi gått till väga för att hämta in teori
till uppsatsen. Vi utgick från våra olika områden och hur de är länkade till varandra, det
börjar med organisationer som är i behov av nya innovationer (1), varpå de företag vi
intervjuat har börjat använda open innovation och crowdsourcing (2). Sedan skulle vi
undersöka vilka eventuella utmaningar (3) detta kan leda till och slutligen hur man kan
anpassa verksamhetsstyrningen efter det (4).
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3.2 Teorier från ett verksamhetsstyrningsperspektiv

Metoderna för att styra företag har förändrats betydligt under tidernas lopp och detta är i
dagens läge tydligare än någonsin (Bergstrand, 2010). Lindvall (2011) skriver att om det
var möjligt att sammanfatta det senaste decenniets aktiviteter och känslor i ett ord, så
skulle det vara förändring. Med förändring följer behov av att omstrukturera sin
styrning och hur man väljer att göra det varierar mellan olika företag (ibid).

3.2.1 Förändring

John Kotter utformade en teori för att lyckas med förändringsprocesser som har blivit
vida utbredd (Bolman & Deal, 2012). Han utformade åtta steg som han ansåg
nödvändiga för att lyckas med förändringsarbete:
1. Skapa en känsla för att förändringen är viktig och brådskande
2. Bilda en samordnad styrgrupp med ledare från olika nivåer som kan sätta igång
arbetet
3. Skapa en upplyftande strategi och vision
4. Förmedla visionen med hjälp av både ord och gärningar
5. Ge de anställda befogenhet att agera, och röj eventuella hinder som står i vägen för
processens utveckling
6. Skapa kortsiktiga vinster och synliga bevis för att arbetet går framåt
7. Håll fast vid processen och vägra ge upp, även då hinder dyker upp
8. Förankra de nya inställningarna i företagskulturen

3.2.2 Problem med traditionell ekonomistyrning
“-Jag har aldrig mött en företagsledare som använt ekonomistyrning för att leda
företaget”
Citatet ovan kommer från Lindvalls bok (2011, s. 49) och enligt honom är
uppfattningen inte på något sätt unik. Traditionell ekonomistyrning verkar vara av
mindre betydelse vid företagsledning och detta beror på att ekonomistyrningen i bästa
fall bara är en bekräftelse på vad chefen redan vet (Lindvall, 2011). En teori som istället
för den traditionella ekonomistyrningen blivit alltmer erkänd i och med dagens
omvärldsförändringar är “den moderna verksamhetsstyrningen”. En av de viktigaste
frågorna inom modern verksamhetsstyrning är att knyta samman företagets strategi och
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dess löpande styrning (ibid). Lindvall (2011) pekar på fyra huvudsakliga faktorer som
påverkar framväxten av den moderna verksamhetsstyrningen och dessa är:
•

Tilltagande globalisering:

Med en allt snabbare globaliseringstakt konkurrerar företag med varandra till större
utsträckning och utveckling av ny teknik sker i hög takt. EUs integrering och införandet
av “de fyra friheterna” ökade globaliseringstrycket ytterligare och även konkurrensen.
När konkurrensen ökar gäller det att försöka vara först på marknaden och således arbeta
med innovationer på ett nytt sätt. Detta driver fram ett behov av förändrad
verksamhetsstyrning (ibid)
•

Kunskapsarbetets framväxt:

I dagens företag blir det allt tydligare att kunskap är en mycket viktig del för att öka sin
konkurrenskraft. Traditionellt har kunskap ofta varit centraliserat till ett antal personer i
ledningen medan det nu är viktigt att de anställda också besitter den kunskapen. Detta
har lett till att fler viktiga styrfrågor bytt karaktär (ibid).
•

Stärkt ägarorientering:

Kopplat till den tilltagande globaliseringen har det växt fram ett ökat intresse för aktiv
ägarstyrning. Ägarna ses som en mycket viktig intressent då det är lättare för de att
flytta sitt kapital till andra företag om de inte är nöjda. Samtidigt är ju de anställda en
allt viktigare intressent i dagens företag vilket leder till en del paradoxer. Detta leder till
behov av förnyade styrformer (ibid).
•

Ny informationsteknik:

Den traditionella styrningen har till mångt och mycket utvecklats utifrån
förutsättningarna att information är svårtillgänglig och dyr. Modeller har utgått från att
olika intressenter har brist på information men i dagens läge är det ofta tvärtom, det
finns ett överflöde av information. Detta leder till ett behov av förändrad styrning då
man till exempel nu kan ha omedelbar, effektiv kontakt mellan olika delar av företaget
(ibid).

3.2.3 Styrmedel

För att kunna styra ett företag mot de uppsatta målen behövs hjälpmedel av olika
karaktär, här i form av styrmedel. Enligt Ax et al, (2009) existerar det tre olika former
av styrmedel som företag kan använda sig av i sin verksamhet:
1. Formella styrmedel
De flesta av de formella styrmedlen har existerat under lång tid medan några har
tillkommit på senare tid. Vanligtvis förknippas de med finansiella mått och förekommer
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exempelvis i form av benchmarking, budgetering och produktkalkylering. Bakgrunden
till uppkomsten av nya styrmedel är de förändringar som är ständigt förekommande i
företagens interna och externa miljö (ibid).
2. Organisationsstruktur
Organisationsstruktur är styrmedel som innefattar aspekter som syftar till
verksamhetens utformning, personalstruktur, befogenheter, belöningar och beslut.
Gällande den form som organisationer kan anta inom ramarna för sin struktur beskriver
Ax et al, (2009) två fundamentalt olika organisationsformer - det vertikala perspektivet
samt det horisontella perspektivet. En utbredd föreställning gällande företagets
organisationsstruktur är att den bör understödja den strategiska inriktningen. I de fall
som strukturen inte stödjer den långsiktiga ambitionen uppkommer frustrationer och
effektivitetsförluster i det vardagliga arbetet (Lindvall, 2011).
3. Mindre formella styrmedel
Tyngdpunkten i ett företags styrning har förskjutits från de mer klassiska teorierna inom
formell styrning och organisationsstruktur till ett ökat intresse i mjukare styrmedel i
form av till exempel företagskultur, lärande och medborgarskap (Ax et al, 2009).
•

Företagskultur

Företagskulturen påverkar personers beslutsfattning och kommunikation samt deras
bedömningar i exempelvis vad som är önskvärt eller icke önskvärt, eller vad som bör
eftersträvas respektive undvikas. En förklaring till det ökade intresset kring företags inre
liv, eller dess kultur, är det ökade behovet av att planera, samordna samt motivera de
anställda. En annan förklaring kan också vara den ökade strävan efter flexibilitet och
decentralisering som genomsyrar många företag (ibid).
•

Lärande

Organisatoriskt lärande syftar till att arbetet kan utföras på ett effektivare sätt genom till
exempel ökad kvalitet i verksamhetens samspel med omgivningen, mindre tidsåtgång
eller nya arbetsuppgifter åt medarbetarna. För att organisationen ska ges möjlighet att
lära eftersträvas ett företagsklimat där medarbetarna uppmuntras att förändra rådande
arbetssätt eller rutiner. Det krävs en allmän acceptans inom företaget att medarbetarna
tillåts begå misstag och därmed även ses som människor istället för enbart en
produktionsfaktor (Ax et al, 2009).
•

Medborgarskap
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Medborgarskap eller empowerment handlar om demokratisering i arbetslivet. De
anställda ska ha befogenheter och inflytande i fråga om deras arbetsuppgifter,
arbetsplatsens utformning, investeringar och andra förhållanden som omgärdar deras
anställningar. Medborgarskap kan sägas vara en strategi för att öka engagemanget och
viljan att utföra ett bra jobb hos de anställda. Chefer som inte har ett förtroende för sina
medarbetare och som inte är villiga att acceptera den förlust av kontroll som uppstår vid
ökade befogenheter hos de anställda kan utgöra ett hinder (ibid).

3.2.4 Strategi

Konkurrensstrategier
Igor Ansoff menade i sina teorier att företag bör fokusera på diversifiering och “inte
lägga alla ägg i samma korg” för att sprida riskerna (Anthony & Govindarajan, 2006).
Till skillnad från Ansoff, menade Michael Porter att företag bör fokusera på det de gör
bäst och han utvecklade tre generiska strategier för hur företag kunde utmärka sig från
sina konkurrenter.
Dessa tre strategier var:
•

Lågkostnadsstrategi, alltså att konkurrera med låga priser vilket uppnås genom
exempelvis stordriftsfördelar.

•

Fokusering, alltså att man fokuserar på ett visst marknadssegment som utmärker
sig mot hur konkurrenterna riktar in sig.

•

Differentiering, alltså att man utmärker sig med något unikt exempelvis ett
särskilt varumärke (ibid).

Lindvall (2011) menar att dagens hårda konkurrenstryck gör att företag inte kan vara
bäst på allt och att de därför bör fokusera på sina kärnkompetenser, i enlighet med
Porters teorier. Kunder nöjer sig numera sällan med “det näst bästa” vilket gör att
företag behöver ha spetskompetens inom de tjänster och produkter de tillhandahåller
(ibid).
Strategibegreppet syftar till hur företaget ska agera långsiktigt och konkurrenskraftigt.
Därför kan strategin även sägas innehålla en beskrivning av en plan över hur affärsidén
ska uppnås. Några vanligt förekommande inslag i strategier brukar utgöras av:
•

De konkurrensfördelar som företaget ämnar utnyttja.

•

Styrkor och svagheter samt möjligheter och hot i omvärlden.

•

Vilka kundkategorier företaget ska sikta in sig på.

•

Hur organisationsstrukturen ska se ut.
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•

Hur verksamheten ska finansieras (Ax et al, 2009).

Enligt Lindvall (2011) har den strategiska frågan inom dagens verksamheter fått en allt
större betydelse. Den nya tidens frågor kring företagets strategi handlar vanligtvis om
strategins utformning av företagets styrning, exempelvis vilken enhet inom
verksamheten som ska ha en viss sorts styrning. En annan frågeställning kring
strategiarbete är också att svårigheten inte ligger i själva strategiformuleringen, utan
istället i förmågan att göra strategin relevant för verksamheten (ibid).
Strategiarbetet har fått ökad prioritet i takt med att konkurrensen har blivit mer intensiv
på de flesta marknader. Företagen har som en förlängning av strategiarbetet, fått ökade
krav på att vara mer lyhörda vad gäller relationen med de anställda. Den huvudsakliga
anledningen till dessa drivkrafter är att samhället allt mer går mot en tjänste-ekonomi. I
den ökade konkurrensen blir det därför viktigare att se sina medarbetare som en viktig
resurs i den värdeskapande processen. Behovet av integration ökar i samband med detta
mellan professioner och avdelningar. Försäljningspersonal och utvecklingsavdelningar
måste samarbeta för att kunna hantera kundernas hårda krav (Nilsson et. al, 2010).
En annan del som får allt större prioritet i moderna organisationer är kunderna. Den
klassiska ekonomistyrningen beaktar i huvudsak en ensidig kostnadsorientering medan
den mer moderna verksamhetsstyrningen sätter kunderna i fokus. För att företaget ska
veta vilken prisnivå som är acceptabel krävs en närhet till marknaden och gruppen av
kunder som produkten är ämnad för. Agerandet gentemot kunden syftar allt mer till
målsättningen att skapa långsiktiga relationer, till skillnad från tidigare då varje
affärshändelse betraktades som separat. En annan ambition med de långsiktiga
relationerna är att lojala kunder ofta är lönsammare än andra. Krävande kunder kan
bidra till företagets utveckling och en stor del av det organisatoriska lärandet grundar
sig i relationen med kunderna. (Lindvall, 2011)

3.3 Teorier förknippade med Open Innovation
3.3.1 Open och Closed innovation

Innovation är ett begrepp som de flesta känner till och som funnits länge. Det som är
förhållandevis nytt är begreppet open innovation som myntades av Henry Chesbrough
år 2003. När ett företag tillämpar open innovation använder de sig av olika intressenter
utom och inom företaget för att skapa nya innovationer. Motsatsen är closed innovation,
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där företaget istället väljer att bara använda sig av resurser inom företaget. Chesbrough
(2003) menar att det senare “slutna synsättet” är en anledning till att många företag
misslyckas med sitt innovationsarbete.

Bild 1. http://spie.org/x91420.xml
Bilden ovan illustrerar förhållandet då företag tillämpar sluten innovation och
resultatet tenderar att bli enformigt och inriktad på en befintlig marknad.
Huvudprinciper för Closed Innovation:
•

Man ska anställa de bästa personerna i branschen.

•

För att kunna leverera nya produkter till marknaden måste vi utveckla på dessa
själva.

•

Företaget som tar en ny produkt till marknaden först kommer att vinna.

•

Företaget måste kontrollera och skydda vårt intellektuella kapital så att våra
konkurrenter inte får tillgång till det. (Chesbrough, 2003)
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The Open Innovation Model

Bild. 2 http://spie.org/x91420.xml
Bilden ovan illustrerar förhållandet där företag tillämpar open innovation. Resultatet
av innovationsarbetet tenderar här att skapa nya möjligheter och penetrera nya
marknader.
Huvudprinciper för Open Innovation:
•

Alla smarta personer i branschen arbetar inte hos oss. Således måste vi söka
denna kompetens utanför företaget också.

•

Vi måste inte själva utveckla alla idéer för att dra nytta av dem.

•

Att bygga en affärsmodell som fungerar långsiktigt är viktigare än att alltid ta
sig till marknaden först.

•

Vi bör tjäna pengar på andras användning av vårt intellektuella kapital så som vi
också bör ta del av deras om de stärker vår affärsmodell (Chesbrough, 2003).

Utmaningar för Open Innovation
Ledarna i dagens företag har höga förväntningar på sig att komma med banbrytande
innovationer på en fraktion av den tid som man normalt skulle behöva ha på sig.
När man i företagen ska lansera sina projekt inom open innovation, möts många av en
myriad av utmaningar som man inte hade förutsett. De vanligaste utmaningarna som
ledarna ställs inför är:
-Utveckla en effektiv organisation och effektiva processer
-Hitta rätt personal
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-Förutspå kostnader
-Hitta rätt verktyg för rätt behov (Remneland, 2010).
Struktur i innovativa organisationer
En viktig fråga när det gäller innovationsarbete är vilken typ av struktur som är lämplig
eller mest förekommande i innovativa organisationer. Enligt Burns & Stalker (1971) så
har organisationer som är duktiga på innovationer ofta en “organisk” struktur, medan de
som inte är så duktiga har en “mekanistisk” struktur. Med andra ord kan man säga att
adhocratiska, decentraliserade organisationer enligt teoretikerna lämpar sig bäst för att
optimera innovationsarbete (Forslund, 2013). Allt för hög grad av specialisering och
formalisering kan till och med motverka innovationer vilket gör att valet av
organisationsstruktur är mycket viktigt då man jobbar med innovationsarbete (ibid).

3.4 Teorier förknippade med Crowdsoucing
3.4.1 Regler för crowdsourcing

Howe (2008) argumenterar för att det finns tio regler som företag kan använda sig av
för att implementera crowdsourcing så effektivt som möjligt. Då det fortfarande är
relativt lite skrivet inom ämnet så har dessa regler inte ifrågasatts, därför är det viktigt
att påpeka att dessa regler inte bör ses som absoluta sanningar.
1. Välj rätt modell
Det finns inte en strategi för crowdsourcing som är tillämpbar för alla projekt utan den
gemensamma nämnaren är att massan alltid används. Utifrån syftet med projektet blir
valet av strategi utgångspunkt för att rätt hjälp ska kunna erbjudas från massan. De olika
strategierna är de vi identifierade tidigare, nämligen: crowdsourcing för att komma på
nya idéer respektive crowdsourcing som verktyg för problemlösning, crowdvoting samt
crowdfunding.
2. Välj rätt massa
Att hitta rätt massa med rätt kompetens är svårt men viktigt för projektets resultat. Till
exempel krävs det sannolikt inte ett team med 10000 forskare för att hitta en ny design
på en läskflaska. Därför är det viktigt att företaget ämnar informationen för den
önskvärda massan och sprider denna genom rätt kanal.
3. Erbjud rätt belöning
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Att attrahera en massa är mycket lättare än att faktiskt behålla den. För att lyckas med
det spelar belöningarna en viktig roll. Howe (2008) argumenterar att valet av belöning
beror på valet av strategi för crowdsourcingen samt valet av massan. Dessutom krävs en
allmän förståelse för vad som motiverar olika människor. Det handlar oftast inte enbart
om finansiella belöningar utan även om personlig ära, chansen att interagera med
likasinnade samt möjligheten att lära och utvecklas.
4. Håll alla parter nöjda
Crowdsourcing kan användas som ett verktyg där massan utför ett jobb mer eller mindre
kostnadsfritt. Samtidigt kan det bli så att företagets egen personal riskerar att känna sig
överflödiga om CS tillämpas som ett komplement till deras arbetsuppgifter. Howe
(2008) argumenterar för att detta inte får bli fallet då crowdsourcing ska användas för att
hålla alla parter nöjda, både massan och de egna anställda. De anställda får inte känna
sig överflödiga då de behövs vid planering av uppdragen och senare vid utvärdering och
implementering av de inkomna resultaten från massan.
5. Den tysta massan och den snälla diktatorn
En av de största missuppfattningarna inom crowdsourcing är att massan arbetar bäst
under isolerade former. De bäst fungerande crowdsourcingprojekten är dock de som har
innehållit ett robust samarbete mellan massan och de individer som har guidat dem, de
så kallade snälla diktatorerna. Massan behöver någon som ger direktiv och kan svara på
frågor för att projekten ska uppnå ett optimalt resultat.
6. Håll det enkelt
Det är inom olika crowdsourcingprojekt viktigt att hålla uppgifterna så enkla som
möjligt. Detta för att massan använder sig av sin fritid för att hjälpa till med projektet.
Därför är det viktigt att uppgifterna inte är allt för komplicerade eller tar för lång tid att
lösa för då kan intresset att lösa de minska.
7. Kom ihåg Sturgeons lag
Sturgeons lag säger att 90 procent av bidragen inte går att anända sig av. Vid
implementering av denna lag inom crowdsourcing kan man alltså anta att 90 procent av
alla inkomna bidrag är oanvändbara. Trots denna höga siffra finns talangen i massan
och utmaningen är att faktiskt finna den.
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8. Kom ihåg de tio procenten som utgör lösningen på Sturgeons lag
Crowdsourcing presenterar två värdefulla möjligheter: För det första så möjliggör det ett
bidragande i problem som stora delar av massan inte har utbildning eller auktoritet att
normalt delta i. För det andra så är användarna goda kritiker. Dessa har företaget
möjlighet att använda sig av när det kommer till att finna det bästa bidraget av hela
massan, till exempel genom att rösta eller ranka de olika bidragen.
9. Massan har alltid rätt
Även om massan behöver vägledning så beror alltid det slutgiltiga resultatet på deras
insatser. Diktatorn kan försöka styra dem, men i slutändan kommer diktatorn alltid att
följa massans beslut.
10. Fråga inte vad massan kan göra för dig, fråga vad du kan göra för massan
Det är viktigt att företaget utformar sin crowdsourcing så att massan får sina behov
tillfredsställda. Howe (2008) drar här paralleller till Maslows behovshierarki och anser
att människor är villiga att delta så länge deras psykologiska, sociala eller emotionella
behov blir bemötta. Utan att dessa blir uppfyllda kommer massan inte delta i projektet.

3.4.2 Plattform för Crowdsourcing

Crowdsourcing kräver att en stor massa ges möjlighet att samarbeta vilket innan
uppkomsten av den moderna teknologin var ett svårlösligt problem men som numer är
fullt möjligt. Användarna av olika internetbaserade sociala nätverk kan nu enkelt dela
erfarenheter och samarbeta till försumbar kostnad. När som helst och var som helst då
en arbetsgivare vill dela med sig av sina idéer kan de göra detta, oavsett avstånd eller
tid. (Brabham, 2008)

3.4.3 Crowd contest

Det mest effektiva sättet att engagera en massa är genom tävlingsmoment. Sponsorn
identifierar ett problemområde och erbjuder priser för att sedan skicka ut inbjudan till
vald massa och på så sätt erhålla lösningar. Tävlingar är också användbara för att lösa
designproblem, då kreativitet och subjektivitet är ledord för ny utformning gällande
design. Vid upprättandet av sådana crowdsourcingtävlingar uppstår även vissa
utmaningar för ledningen. Först handlar det om att hitta ett problemområde där massans
hjälp kan vara möjlig att tillämpa genom en tävling, sedan måste problemet
generaliseras för att på så sätt undvika att företagsspecifika detaljer avslöjas. Detta kan
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göras till att dela upp problemet i flera delar och använda olika tävlingsplattformar. Sist
men inte minst ska tävlingen struktureras så att de som upprättat de “vinnande”
bidragen får någon form av belöning. Tävlingen bör vara av den formen att den lockar
till sig de mest framgångsrika inom tävlingsområdet för att på så sätt även få publicitet.
(Boudreau, 2013)

3.4.4 Samband mellan belöningar och motivation

Zheng et. Al (2011) menar att företag arbetar med traditionella belöningar i form av lön
och bonusar samtidigt som medarbetarna har definierade roller och arbetsuppgifter
vilket gör att de inte uppmuntras att söka andra utmaningar. Massor har en helt annan
vilja att lära och finner det motiverande med utmaningar och problemlösning (ibid).
Generellt gäller att ju högre belöning som gäller vid crowdsourcing, desto större blir
antalet lösningar. Vid ett stort deltagande ökar även lösningarnas kvalitet. Antalet
lösningar är också påverkat av möjligheten att vinna samt vilket belopp det handlar om.
Det företag som söker ny innovation och därför använder sig av crowdsourcing,
förväntar sig en ökande vinst i samband med många bidrag från massan. För att
deltagarna ska hållas motiverade krävs fyra motivationsfaktorer: möjlighet att lära,
möjlighet till kompensation, marknadsföring av sig själv och sociala motiv (Zheng et. al
2011). Brabham (2008) pekar på liknande motiv till varför människor väljer att delta i
olika crowdsourcingprojekt. Dessa inkluderar möjligheten att tjäna pengar, att utveckla
sina kreativa färdigheter, möjligheten att finna nya arbetstillfällen inom projektets
arbetsområde samt möjligheten att interagera med de andra som finns i massan och vill
bidra med lösning (ibid).

3.4.5 Ledarskap inom Crowdsourcing

Enligt Sloane (2011) så behöver ledarna inom företag som arbetar med crowdsourcing
och open innovation upprätta en disciplin av att ständigt försöka förbättra verksamheten.
Detta ska sedan anammas av hela organisationen för att fullständig effektivitet i
ledarskapet ska råda. Ledarna bör även undvika att implementera förändringarna allt för
snabbt eller långsamt, för att undvika problem med att medarbetarna får svårt att
anpassa sig till förändringarna. Ett bra sätt att göra detta kan vara att söka efter bra
exempel på förändringar som andra företag har gjort, och sprida dessa inom den egna
organisationen. På så sätt kan medarbetarna enklare ta åt sig av förändringarna och mer
motiverat arbeta gentemot de uppsatta målen (ibid).
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Förtroende är en social huvudresurs som bidrar till skapandet av en miljö där
innovationer kan tillkomma fritt och under kreativa former, för att sedan mynna ut i en
lönsam produkt eller service. För att skapa en social miljö som genomsyras av
förtroende krävs det ledare som är duktiga på att skapa och upprätthålla relationer inom
gruppen av intressenter. När detta är uppnått kan strategiska innovationer bildas under
genuin hängivelse från massan (Dovey, 2009).
Stevenson (2012) skriver att innovationsarbetet kan nå nya höjder inom ett företag
genom att ledarna utvecklar en organisationsstruktur som uppmuntrar
innovationskulturen. Detta kan uppnås genom att arbetskraften, både den interna och
externa, är väl medvetna om de mål som är uppsatta och vilka strategier som gäller för
att nå dessa. En annan viktig faktor för att ett företag ska nå framgång i sitt arbete med
crowdsourcing och innovation, är att bidragen som massan kommer med är möjliga att
återkoppla till företagets tillväxt. Det är även av betydelse att ha en plattform som
möjliggör diskussioner mellan deltagarna, där debatten är fri och det därför finns
möjlighet att ge feedback för att öka prestationerna (ibid).

3.4.6 Begränsningar med Crowdsourcing

Innovationsidéerna till crowdsourcingprojekt kommer oftast från människor som vet
förhållandevis lite om företagets interna perspektiv inom exempelvis kultur och historia.
Idéerna väljs sedan ut av antingen en intern kommitté eller via röstning externt. Detta
bidrar enligt Jayanti (2012) till att de mest innovativa bidragen inte alltid är de idéer
som faktiskt väljs ut. Med detta i åtanke är det viktigt att inte ha för högt ställda
förväntningar på crowdsourcingen. Det kan även tyckas orättvist att människor som
arbetar med ett projekt inte får den betalning de förtjänar, utan enbart har möjlighet att
vinna ett pris. Jayanti (2012) argumenterar för att man som arbetsgivare måste definiera
förväntningarna på de externa arbetarna i crowdsourcingprojekten för att försäkra sig
om att de inte känner sig utnyttjade. Därför bör även de externa medarbetarna få
feedback samt delta i företagets utvecklingsarbete.
Ett företag som har implementerat crowdsourcing i sitt innovationsarbete kan få
problem med sin kultur (ibid). Medarbetarna som finns internt kan börja oroa sig för
jobbsäkerheten, vilket bidrar till att den kognitiva belastningen ökar och output från
deras dagliga sysslor minskar. Här blir det viktigt för ledningen i företaget att visa
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förtroende för de anställda och påpeka för dem att de fortfarande kommer fylla en viktig
roll. De interna medarbetarna i företaget behöver rätt sorts träning för att kunna ta vara
på innovationerna som kommer från crowdsourcingen. Tiden det tar för att erhålla nya
innovationer har sannolikt minskat avsevärt men för att kunna ta vara på detta måste
alltså företagets egna anställda kunna hantera den nya innovationshastigheten (Jayanti
2012).
En kritik som har dykt upp gällande crowdsourcing är att idé innovatörerna får ett för
litet bidrag för sina ansträngningar. En professionell designer hade till exempel fått mer
pengar för sina skapelser än vad de vinnande bidragen i en så kallad crowdcontest får.
Andra kritiker hävdar även att anställda förlorar sina jobb på mikronivå, eftersom
kunskapen som kommer från crowdsourcingprojekten kan ersätta de anställdas
kunskaper. (Brabham, 2008)
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4. Empiri

I följande kapitel presenteras den empiri som vi samlat in under intervjuerna.
Företagen vi valt, använder sig av crowdsourcing för att öka och förbättra
innovationsarbetet. De sju företagen vi fick möjlighet att intervjua var Eon, SAS, Sigma,
SCA, Inwido, Crowding samt Lantmännen och dessa kommer presenteras var för sig i
de olika avsnitten.

4.1 Empiri från intervjuer
4.1.1 Crowding

Företagspresentation
Crowding är en social plattform för innovation som grundades av Jacob Westerlund och
Andreas Landsbo. På plattformen ges medlemmarna möjlighet att delge sina idéer
gällande innovation inom de områden som de registrerade företagen behöver hjälp med.
Företagen som Crowding jobbar med är bland annat Lantmännen, Tre och Husqvarna.
Idéområdena läggs ut som utmaningar på sidan crowding.se där medlemmarna sedan
kan gå in och bidra med sina idéer under en begränsad tidsperiod. Företagen väljer
sedan vilka idéer som är värda att gå vidare och de bästa idéerna belönas slutligen. Vi
fick möjlighet att intervjua Jacob Westerlund i samband med eventet Global
entrepreneurship week. Eftersom företaget arbetar med att hjälpa andra företag med att
införa crowdsourcing var vår intervju med Crowding mer grundlig och allmän.
Hur Crowding arbetar
Enligt Westerlund var anledningen till uppkomsten av hans och Landsbos företag
Crowding, huvudsakligen att det inte existerade något liknande i Skandinavien under
rådande tidsperiod. Westerlund och Landsbo hade lite olika infallsvinklar då en av dem
kom från universitet och den andra arbetade på en reklambyrå och samtidigt
intresserade sig av open innovation. Westerlund hävdade att det var det stora intresset
som låg till grund för att de skapade Crowding. Målsättningen är att deras plattform för
CS ska användas av så många registrerade företag och en så stor massa som möjligt.
Just nu finns det 11 registrerade företag som är kunder och omkring 25 företag har på
något sätt varit involverade i deras process enligt Westerlund. Vidare fortsatte han med
att påpeka att plattformen fungerar som en “win-win” situation för de registrerade
företagen och massan. Detta för att företagen lägger ut utmaningar som stimulerar
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massans kreativitet och samtidigt har de möjlighet att bli belönade för deras insatser.
Gällande intresset för CS så anser Westerlund att begreppet inte riktigt blivit etablerat
ännu och att många förväxlar det med Crowdfunding (beskrivs i bakgrunden).
Westerlund menade att en del av motivationen till massans deltagande är möjligheten att
samarbeta och integrera. Han berättade att processen pågår i fyra steg där det första
steget handlar om att användaren kommer med en idé som företaget sedan får godkänna
för att den ska gå vidare till steg två. Väl där så kan användaren eller någon annan
bygga vidare på den idén och detsamma gäller i steg tre. Efter att idén utvecklats och
passerat alla steg väntar någon form av belöning som skiljer sig mellan olika
utmaningar och företag.
Utmaningar
Gällande utmaningar för företag som vill implementera en crowdsourcing-strategi anser
Westerlund att det existerar två viktiga utmaningar. Dessa är att avsätta resurser i form
av personal samt att anta ett nytt och öppet synsätt inom hela organisationen gällande
innovationer. Personalresurserna behövs för att projektet ska kunna implementeras i
verksamheten och för att alla ska acceptera de nya utmaningarna och möjligheterna
krävs öppenhet. Detta ställer också krav på företagets ledare och deras sätt att agera.
Vidare fortsatte han med att hävda att det även är viktigt att företaget har en klar idé för
hur man kan använda sig av CS som en del av sin produktutveckling. En viktig
anledning till varför företag väljer att använda sig av CS ansåg Westerlund var att
företagen vill effektivisera sin marknadsföring och hamna närmare kunderna. Han
angav McDonalds som exempel och deras projekt där massan kan gå in och komponera
ihop sin egen hamburgare och “vinnaren” får den på menyn under en period. Där
fungerar de sociala medierna som en mycket stark marknadsföringskanal där ryktet om
tävlingen ofta sprider sig snabbt. Westerlund menade också att företag använder sig av
crowdsourcing för att få tillgång till kunskap utanför den egna verksamheten.

4.1.2 Eon

Företagspresentation
Eon är ett av världens största privata energiföretag och har verksamheter i Europa, USA
och Ryssland. Koncernen har sitt huvudkontor i Düsseldorf i Tyskland och bolaget är
även noterat på Frankfurtbörsen. Kundbasen uppgår till 30 miljoner samtidigt som
företaget har närmare 72000 anställda världen över. Bara i Sverige finns det cirka 3800
medarbetare som arbetar med el, naturgas, gasol, värme, kyla samt energi ur avfall
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(eon.se). Vår intervjuperson på företaget var Lars Bierlien och arbetar som “Head of
Program Office” för Business Innovation. Hans arbetsuppgifter är många men innefattar
bland annat att arbeta med och utvärdera projekt samt att integrera deras olika
samarbetspartners.
Hur och varför Eon arbetar med Open Innovation och Crowdsourcing
Vår intervjuperson Lars Bierlien arbetar som vi tidigare nämnt på en avdelning som
heter Business Innovation. I början av intervjun berättade Bierlien att den avdelningen
kom till i och med dagens snabba förändringsklimat och att de insåg att de inte kunde
jobba på det sätt man gjort hittills. Han berättade att man i energibranschen ofta jobbat
på samma sätt och enligt en typ av affärsmodell och att denna inte håller längre.
“-Det tydligaste enklaste exemplet är ju att vi traditionellt sett har varit fokuserade på
att sälja energi och jag menar, har energiförbrukningen blivit högre så har det blivit
mer pengar till oss och nu ser vi att det inte är sannolikt att energianvändningen per
capita kommer att öka, utan snarare minska”
Den affärsmodell Eon har jobbat efter har traditionellt gått ut på att intäkter baseras på
kundernas energiförbrukning och att den hela tiden ökar. Idag ser det dock inte ut så
längre, snarare är det så att energiförbrukningen minskar och ledningen insåg att det
fanns behov av att omstrukturera. På så sätt bildades avdelningen Business Innovation
där det idag arbetar 15 personer. Då vi ställde frågan hur Eon arbetar med
crowdsourcing svarade Bierlien att de inte riktigt börjat med det ännu, men allt eftersom
intervjun fortskred och han beskrev innovationsarbetet så kunde vi konstatera att de
faktiskt visst gör det. Eon deltar i olika projekt där många olika intressenter
sammankommer och arbetar för att ta fram nya idéer vilket är en typ av crowdsourcing,
med skillnaden att man inte använder sig av en lika stor massa.
“-Vi jobbar med open innovation och grundläggande i det här sammanhanget är ju att
vi står rätt mycket inför utmaningar som vi inte vart i närheten av tidigare, där det då i
många sammanhang kan finnas parter som har kommit mycket längre och kommer från
ett annat håll som gör att det är lättare för dem att hitta lösningar, än vad det är för
oss.”
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Anledningen till att Eon deltar i projekten är alltså för att de står inför utmaningar som
de inte har varit i kontakt med tidigare och där finns det vissa intressenter som har
kommit längre än de själva. Dessa intressenter kan vara företag eller personer, från olika
branscher och kan då hjälpa Eon med vissa saker, samtidigt som Eon också har
erfarenheter att erbjuda. Bierlien berättade att Eon främst kan erbjuda god kunskap om
energimarknaden samt väldigt stor marknadsnärvaro som eventuella partners kan dra
nytta av. Eon har även arbetat med ett projekt som var en kombination av
workshops, intranät och information från chefer där de bästa förslagen från anställda
fick chans att presenteras för ledningsgruppen. Enligt Bierlien utfördes detta projekt för
att de egna anställda inom den stora organisationen skulle få möjlighet att bidra i
innovationsarbetet.
Efter införandet av Open Innovation och Crowdsourcing
Efter att de har börjat arbeta med OI och CS har Eon fått tillgång till idéer och
information som de annars inte hade haft tillgång till. Vad gäller Eons strategi berättade
Bierlien att den också fått omformuleras i och med att de inte kan fokusera på enbart
energianvändning längre. Deras nya strategi handlar om att leverera nytta och ett
koncept till kunderna. Han fortsatte med att säga att detta kommer ställa stora krav och
bli en stor omvändning men att de har ambitionen att verkligen jobba för det. Hela
klimatet i företaget har gjorts om för att göra det mer innovationsvänligt och det
inleddes med ett projekt där de anställda fick möjlighet att komma med idéer. Bierlien
berättade att en viktig del av det nya innovationsarbetet var att cheferna var motiverade
och tydliga med att förklara att de anställda fick lägga ner tid på innovation. När
cheferna är ombord och tillåtande menade han att allting blir lättare att genomföra. Han
påpekade också att dessa omstruktureringar i sättet att arbeta bara är små steg i en lång
väg mot innovation och förändring.

4.1.3 SAS

Företagspresentation
Scandinavian Airlines grundades år 1946 efter sammanslagningar mellan Det Danske
Luftfartselskab A/S (DDL), Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) och Svensk
Interkontinetal Lufttrafik AB (SILA). Flygbolaget är baserat i just dessa länder och är
Nordens största med avseende på flygningar, passagerare och intäkter
(sasannualreport2012.com, sasgroup.net). Den person vi intervjuade var Peter
Gabrielson som leder en avdelning som heter Moment of Truth. Avdelningen har hand
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om allt förknippat med det mänskliga mötet på SAS och är en del av en stor avdelning
för produktutveckling.
Hur och varför SAS arbetar med Open Innovation och Crowdsourcing
SAS har startat CS-projektet My SAS Idea som har det huvudsakliga syftet att låta
kunderna vara med i produktutvecklingen. Gabrielson berättade att crowdsourcing
fungerar som ett bra komplement till deras avdelning för produktutveckling.
”-Syftet med My SAS Idea är att vi vill komma till en plats där kunderna initierar
produktutvecklingen, genom att de kommer med idéer och input till oss så gör det vår
produktutveckling enklare och bättre, därför vi tror att våra kunder är bättre på att veta
vad de vill ha än vad vi är”.
Kunden ges via hemsidan möjlighet att komma med idéer och input, vilket enligt
Gabrielson förbättrar produktutvecklingen. Han fortsatte med att tillägga att de inom
SAS helt enkelt anser att kunden i större utsträckning vet vad de vill ha än vad de
anställda gör. För att motivera kunder att delta i projektet har personalen inom SAS
uppmuntrat till användning av sidan, då till exempel i wifi-portalen som finns ombord
på planen. Dock tillägger Gabrielson att de stundtals har förekommit svårigheter att få
upp trafiken på sidan, vilket enligt honom kan bero på att en produktavdelning inte
alltid är bäst på att driva en internetsida. De som har lagt upp idéer och
förändringsförslag på sidan får inga monetära belöningar, men däremot så får de veta
om SAS behandlar deras idéer och får hela tiden information angående processen. Det
finns sedan tidigare en avdelning inom företaget som arbetar med produktutveckling
och till den har även den lilla avdelningen som Gabrielson ansvarar för “moment of
truth” tillkommit.
Efter införandet av Open Innovation och Crowdsourcing
På frågan som gällde ifall de hade fått ut någonting nyttigt och konkret från deras CSprojekt My SAS Idea svarade Gabrielson: “-Absolut, det tycker jag att vi har fått! Vi
har fått en hel del idéer. Går man in på verktyget så kan man se vilka idéer som vi
lanserat också”. Han fortsatte med att berätta om att många av bidragen ofta handlar
om nya linjer, biljetter eller liknande och flera nya linjer hade uppkommit enligt
Gabrielson. Tidigare hade de även testat på ett CS-projekt som kallades
“Sommarflyget”, där folk kunde gå in och rösta på en ny SAS destination som också
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senare kom att lanseras. Det har även skett förändringar i bonusprogrammet samt
mycket kring deras produkterbjudande. Gabrielson påpekade även att många av de idéer
som senare har lanserats, även har funnits i planeringsfasen hos produktutvecklingen
och att därmed crowdsourcingen har fungerat som ett startskott till att göra verklighet av
idéerna. CS kan därför vara ett verktyg för att ta beslut genom att få in trender och
önskemål från kunderna.
Gällande de utmaningar som kan förknippas med CS hos SAS ansåg Gabrielson att den
största är de interna utmaningarna. Han fortsatte resonemanget med att förklara att SAS
under flera år har jobbat med att dra ner på kostnaderna och därför har de även
kombinerat en del tjänster vilket har bidragit till att alla anställda har “fullt upp”.
“-En stor utmaning är att det inte alltid är så lätt att få gehör för idéerna, det är inte
den mest prioriterade aktiviteten vi har”.
Eftersom alla avdelningar är representerade i My SAS Idea så har
kostnadsbesparingarna försvårat för vissa delar att verkligen ge det här projektet den tid
det behöver. Därför har de inom SAS sett varierade attityder hos den redan existerande
personalen, då många har verkat mycket intresserade och motiverade till att bidra
medan andra har haft en mer tillbakadragen inställning till projektet. I det långa loppet
ansåg Gabrielson att det existerar möjligheter för CS att ytterligare dra ner på
kostnaderna hos SAS, men samtidigt poängterade han att det inte går att implementera
idéerna direkt, utan att det krävs rigorösa tester till skillnad från många andra branscher.
Han fortsatte resonemanget med att förklara att det hade kommit in väldigt många bra
idéer som tyvärr inte gick att implementera i ett flygplan på grund av exempelvis lagar
och regler. Att My SAS Idea kommer finnas kvar är något som Gabrielson är övertygad
om och han är även säker på att det kommer utvecklas ytterligare.
I samband med införandet av My SAS Idea berättade Gabrielson att det hade tillkommit
en tjänst som “Community manager”, en roll som då skulle ansvara för
crowdsourcingen. Tjänsten tillsattes internt men efter omorganiseringar ingår den
tjänsten nu mer som en del i en annan tjänst. Gällande branscher som är mer anpassade
för CS ansåg Gabrielson under intervjun att tjänsteföretag kan vara mer passande än
tillverkande företag. Även företag som har stark koppling till den digitala sektorn har
större möjlighet att använda sig av CS, enligt Gabrielson. Detta för att det är enklare att
konstruera en tjänst än vad det är att konstruera en hårdvara.
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4.1.4 Sigma

Företagspresentation
Sigma är ett IT-tjänsteföretag som grundades år 1986 och arbetar för att skapa smarta
IT-lösningar till deras kunder. Deras vision är att hjälpa kunderna bli mer effektiva i
deras vardagliga arbete och de jobbar mycket med att få fram innovativa lösningar.
Företaget har cirka 1200 medarbetare, i sex olika länder. Personerna vi fick möjlighet
att intervjua var Tobias Kummel, Site Manager samt Robin Kullberg, Business Unit
Manager på Sigma.
Hur och varför Sigma arbetar med Open Innovation och Crowdsourcing
Kummel inledde intervjun med att berätta om sina arbetsuppgifter samt hur de arbetar
med innovation på företaget. Sigma jobbar hela tiden nära sina kunder vilket gör att
kunden måste vara integrerad i innovationsprocessen. För att få reda på vad kunden
verkligen vill ha, utför man intervjuer och workshops tillsammans med dem för att få så
mycket information som möjligt. Kummel berättar också att man jobbar för att vara
väldigt kundspecifika och erbjuder skräddarsydda lösningar till alla kunder.
Vi kom sedan in på området innovation där Kummel berättade att de arbetar med
externa samarbetspartners i olika projekt för att öka innovationerna i företaget. Detta
tyder alltså på att Sigma arbetar med open innovation.
I Malmö finns det en avdelning som arbetar med crowdsourcing-relaterade lösningar.
Dessa lösningar har varit en del av olika projekt för att få in innovation men det är
ganska nytt. Ofta är det en del av större projekt enligt Kummel. Alla företag som arbetar
med produkter som ligger nära kunden måste också utnyttja sin personal i relationen
med kunderna. Kullberg menade att det finns ett stort “sug” efter kreativa processer för
att företaget ska kunna skilja sig från mängden i den hårda konkurrensen. Senare tillade
han att det är svårt och kostnadsineffektivt att vara i framkant gällande innovation.
Innovation kan enligt Kullberg även vara att kolla på sina konkurrenter och utveckla
deras redan etablerade idéer. Att följa trenderna och ligga långt framme i sina
innovationsprocesser, utan att ligga främst menar han är en effektiv taktik. Kummel
berättade att han trodde en anledning till att företag jobbar allt mer med open
innovation, är den ökade outsourcing-trenden. Företag fokuserar mer på sin
kärnverksamhet och outsourcar ofta produktionen. Kummel menade att innovationer
kan gå förlorade när man outsourcar, eftersom många innovationer uppstår nära

39

produktionen. Då finns det plötsligt ett stort behov av att få in mer idéer i företaget och
då kan man använda sig av open innovation som ett redskap för det.
Kullberg berättade att Sigma har ett center för forskning och utveckling i Lund som
framför allt arbetar med produktutveckling. Det började med att Sony lade ner sin
hårdvaruutveckling som tidigare var baserad i Lund. Detta bidrog till att Sigma tog över
lokalerna och deras anställda och detta blev officiellt den första augusti 2013. Tidigare
fanns det affärsområden och kompetensområden som lokalt utvecklade sina egna
kundnära tjänster och innovationer. Det nya centret har bidragit till att företaget öppnat
upp sig för innovation ännu mer enligt Kummel. Kullberg fortsatte med att förklara
vikten av kultur inom företaget för att påverka innovationsklimatet. Han menade att en
öppen företagskultur där medarbetarna uppmanas av ledarna att ta egna initiativ är
viktigt för den typ av decentraliserade företag som Sigma är ett exempel på. Hur den
nya forskningsavdelningen har påverkat innovationerna får framtiden utvisa ansåg han.
Efter införandet av Open Innovation och Crowdsourcing
Både Kullberg och Kummel ansåg att innovation inom deras bransch måste uppkomma
tillsammans med kunderna eftersom att de olika IT-lösningarna skräddarsys för att på så
sätt bli anpassade åt just en specifik kund. Därför uppkommer det hela tiden nya
innovationer då deras konsulter samarbetar med de olika kunderna. Det är just närheten
till kunderna som de anser är allra viktigast. De ansåg inte än att de CS projekt som
avdelningen i Malmö har använt sig av har gett så mycket konkret i innovationsväg,
men påpekar samtidigt att det kan vara en orsak till att de ville ha en ökad kundnärhet
och gjorde det i marknadsföringssyfte. Kummel menade att det finns en del utmaningar
med crowdsourcing, och för deras del handlar det om att det måste finnas ett utbyte
mellan de olika partnerna som deltar i CS-processen. Alla parter måste känna att de får
ut någonting av processen och det kan vara svårt att uppnå, någon part kanske
exempelvis gynnas mer än andra. Samarbeten är enligt Kummel viktigt i CS-projekt och
för att de inblandade parterna ska känna sig nöjda efter ett samarbete krävs det att de
uppnår gemensam vinning. Det fungerar exempelvis inte om ett företag utnyttjar en bra
idé som har uppkommit från en vald massa, och uppnår ekonomisk vinning utan att
belöna de innovativa bidragen från massan som gjorde att idén uppkom.

4.1.5 SCA

Företagspresentation
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SCA, eller Svenska Cellulosa Aktiebolaget är en global papperstillverkare som
utvecklar och producerar pappersmassa, hygienprodukter, trävaror, pellets m.m. SCA är
en stor koncern med verksamhet i samtliga världsdelar och har ca 37000 anställda.
Innovation är en stor del av SCAs verksamhet, och det märks inte minst på hemsidan
där de bland annat har en egen innovationsportal. På hemsidan skriver de även att
“Innovation är ett medel för att utveckla och differentiera SCAs produkter och tjänster,
behålla och stärka marknadspositioner, bygga starkare varumärken och driva tillväxt”.
(sca.se) Personen vi fick möjlighet att intervjua var Kerstin Johansson som har titeln
“Open Innovation Programme Manager” på SCA.
Hur och varför SCA arbetar med Open Innovation och Crowdsourcing
Johansson började med att berätta om sin roll i företaget vilket bland annat innefattar att
hon marknadsför open innovation internt och även tittar på vilka olika verktyg man kan
använda sig av inom det. Hon menade att OI innefattar en rad olika verktyg, varav ett av
dessa är crowdsourcing. Vi frågade Johansson hur och varför de började jobba med OI
och då började hon med att nämna att begreppet egentligen inte är något nytt, företag
har länge arbetat med externa samarbetspartners men man har bara inte kallat det OI.
När begreppet OI började spridas och få gehör omkring år 2004 efter Henry
Chesbroughs bok, var det många företag som fick upp ögonen för det och på SCA var
det en av cheferna som tyckte att de skulle prova på det. De började internt med att
ställa frågan; “Vad innebär det här för oss?” och fortsatte sedan med att utforska
möjligheterna och leta upp eventuella intermediärer som kunde hjälpa till med
crowdsourcing. De scannade helt enkelt av marknaden och hittade till slut ett par
intermediärer som de ville testa. SCA använder crowdsourcing först och främst för att få
tillgång till kompetens utanför företaget, för att lösa problem och för att få in nya idéer.
De använder det oftast i en tidig fas av forskningen, där man kan stöta på vissa problem
som det är bra att få utomstående infallsvinklar på.
Efter införandet av Open Innovation och Crowdsourcing
Från ett verksamhetsstyrnings-perspektiv har det skett en del förändringar efter
införandet av OI och CS. Johansson berättade att hennes tjänst kom till i och med
förändringarna, då man tyckte att det behövdes en person som fokuserade på open
innovation och de tillhörande verktygen. Det finns även andra personer som arbetar med
innovation på företaget, men inte i samma tjänst som Johansson. Detta är ett medvetet
strategiskt val som SCA gjort, då man inte vill ha en sluten avdelning som jobbar med
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OI utan man vill att det ska spridas ut i hela organisationen. För att skapa ett
innovationsvänligt klimat, jobbar SCA med att integrera medarbetarna i
innovationsprocessen. Man har en intern plattform, som ett samarbetssystem där
anställda runt om i företaget kan få utlopp för sin kreativitet och där de uppmanas och
uppmuntras att arbeta med innovation. De arbetar även mycket i tvärfunktionella team
för att skapa utbyte och detta gör enligt Johansson att man kan ta sig i genom processer
mycket snabbare då man samarbetar redan från början.
SCA ser crowdsourcing som ett komplement till de kunskaper som finns internt och
Johansson berättade att de alltid får ut någonting av det, även om det inte alltid leder till
något revolutionerande eller en fullständig lösning. Det kan till exempel leda till en
“del-lösning” eller att de ser saker i ett nytt ljus som gör att de kommer vidare i
processen. Johansson poängterade också att crowdsourcing inte är något “plug and
play” som man bara kan implementera direkt, utan de måste alltid anpassas till
verksamheten på olika sätt. Johansson ansåg att crowdsourcing kan vara ett
kostnadseffektivt verktyg och möjliggöra sänka kostnader för innovationsarbetet.
“-Det är alltid så att det handlar om pengar och det handlar om hastighet genom
innovationsprocessen och då har vi tittat på några exempel där vi använt
crowdsourcing och räknat litegrann på det, vad hade det kostat om vi hade gjort det
själva och hur lång tid hade det tagit om vi gjort det själva och då har vi sett att det har
både gjort så att kostnader och tid har minskat.”
På SCA har de alltså vid några tillfällen gjort undersökningar och upptäckt att både
tiden och kostnaden minskat genom användandet av crowdsourcing.
Vi gick vidare i intervjun och pratade om utmaningar förknippade till crowdsourcing.
Det första Johansson poängterade var att det är otroligt viktigt att veta vad man vill få ut
av en, annars är det svårt att få bra resultat. Man måste vara duktig på att formulera vad
det är man söker, både när det gäller open innovation och crowdsourcing. Hon menade
att det är en resa företag får gå igenom, man är inte duktig från början utan det är en
utvecklingsprocess som allt annat. När det handlar om open innovation där man
samarbetar externt, är det själva partnerskapet som är viktigt enligt Johansson och då
gäller det att vara tydlig med sina förväntningar på den andra parten. Företaget kanske
exempelvis söker en utvecklingspartner som kan komplettera arbetet inom ett område
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där de själva inte kommit så långt och där uppstår alltid utmaningar. En annan vanlig
utmaning som Johansson beskrev gällande crowdsourcing är problemet med
äganderätter. Hon menade att det även för SCA har varit lite känsligt, exempelvis vad
gäller patenträttigheter och detta hanterar de genom att använda sig av intermediärer
som har regelverk uppsatta för det. När de har jobbat på rätt sätt med intermediärerna
har det inte uppstått några problem enligt Johansson. I övrigt hanteras utmaningar
förknippade med OI och CS, av Johansson tillsammans med till exempel företagets
jurister och patentavdelning.
På frågan om hon tror att OI och CS kan användas i alla branscher och företag svarade
Johansson att det inte finns någon originalritning på det som kan passa alla. Däremot
ansåg hon att det kan finnas delar i OI och CS som kan implementeras i nästan alla
företag. Det finns många faktorer som spelar in menade hon, nämligen vilken omvärld
företaget befinner sig i, vilket ledarskap som råder och därför gäller det att hitta sin egen
modell.

4.1.6 Inwido

Företagspresentation
Inwido är en koncern med bas i Malmö som specialiserar sig på tillverkning av dörrar
och fönster och som varje år säljer cirka fyra miljoner produkter på 15 olika marknader.
Inwido ägs till 96 % av Ratos som är listat på Stockholmsbörsen (inwido.se). Den
person vi fick möjlighet att intervjua var Gabriel Grelte, som är Vice President för
forskning och utveckling på Inwido och har stor kunskap i ämnet crowdsourcing. Grelte
inledde intervjun med att berätta om sin roll i företaget och berättade att han har det
övergripande ansvaret för produktutveckling. Han berättade även att företaget som det
ser ut idag, har vuxit fram genom ett flertal företagsförvärv. År 2009 började de bygga
en matrisorganisation för att styra verksamheten och försöka skapa ett företag av de
cirka 30 olika förvärven.
Hur och varför Inwido arbetar med Open Innovation och Crowdsourcing
När vi började prata om innovationer ville Grelte först påpeka att innovationer är ett
brett begrepp som kan definieras på olika sätt. För Inwido är innovationer någonting
som har kommit ut på marknaden och genererar en idé som ökar företagets försäljning.
Grelte fortsatte sedan och berättade att innovation för honom handlar om att använda
kunskap på ett strukturerat sätt och på så sätt generera värde för kunden. Kunskapen
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behöver överföras till färdiga produkter och då finns det olika sätt att gå tillväga. Inwido
arbetar kontinuerligt med crowdsourcing och det var ledningen som beslutade att man
skulle börja arbeta med det. Detta berodde enligt Grelte på att man ville utvecklas och
bryta den konservativa synen på branschen. Han menade att alltför många företag i
samma bransch ser verksamheten som fönster- och dörrbranschen när man borde se den
från ett större perspektiv till exempel konsumentproduktbranschen.
Arbetet med crowdsourcing påbörjades år 2012 med ett projekt som kallades “Compete
& Incubate” där Inwido bjöd in en mängd olika aktörer, bland annat leverantörer,
kunder, studenter och branschexperter. Projektet pågick i tio veckor där man varje vecka
ordnade föreläsningar och workshops och syftet var att generera nya idéer inom området
fönster och dörrar. Projektet mynnade ut i att 15 av 25 team fick pitcha sina idéer för
Inwidos ledning som valde ut vilka som fick gå vidare. Under året har Inwido fortsatt
arbeta med tre av idéerna varav en av dessa lanserades nyligen och har börjat säljas via
internet. Den idén var en produkt för att dekorera fönster i form av klisterremsor med
olika motiv och enligt Grelte skulle den produkten med största sannolikhet aldrig
uppkommit inom företagets fyra väggar. Grelte menade att det finns fyra komponenter
som bygger upp ett innovationssystem nämligen människor, verktyg, teknologier och
utvecklingsprocesser. Människor handlar om ledarskap, kultur, kompetens och
organisation och det gäller att dessa är utformade på rätt sätt.
“-En anledning till att använda crowdsourcing handlar ju om kompetens- att vi vill ha
in nya kompetenser som vi inte har idag. Och ofta är det ju så att i äldre och stora
företag kan ibland den kompetensen som finns agera som ett hinder för att komma på
nya saker, framförallt kan de tycka det är jobbigt eller svårt att göra på ett annat sätt.”
I Inwidos fall var det så att kompetensen ibland utgjorde ett hinder för att komma på nya
idéer. Grelte berättade att de ofta i stora äldre företag kan finnas ett motstånd att göra
saker på ett nytt sätt och att folk helt enkelt är rädda för förändring. Grelte berättade att
det därför skulle varit omöjligt att komma fram till de nya idéerna om de inte hade
använt sig av crowdsourcing.
Efter införandet av Open Innovation och Crowdsourcing
Grelte påpekade att fler innovationer har kommit upp till ytan efter införandet av CS
och att en del av dessa innovationer aldrig hade haft möjlighet att komma upp innan
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användandet av CS. Dock är det enbart “de bästa” idéerna som kommer till användning,
alltså de som ledningen i slutändan väljer ut. Grelte menade även att de positiva
effekterna är flera och att möjligen även företagsklimatet har förändrats när det kommer
till innovationsarbete. Alla inblandade uppmanas nu att se innovationer som en del av
företaget. Detta gäller i en bransch som enligt Grelte är konservativ och inte har
förändrats nämnvärt på de sista årtiondena. Inwido är därför lite av ett undantag inom
branschen. Därför vill man vara med och driva utvecklingen och på så sätt möjliggöra
att fönster och dörrar blir mer som konsumentprodukter, där kunderna själva kan vara
med och påverka utformningen. Grelte ansåg även att hela verksamheten runt forskning
och utveckling har strukturerats upp sedan införseln av CS. Detta har bidragit till att helt
nya produkter lanserats, produkter som aldrig tidigare funnits inom branschen.

4.1.7 Lantmännen

Företagspresentation
Lantmännen är ett svenskt kooperativ som ägs av 33,500 lantbrukare och har 8600
anställda. De är en av Nordens största koncerner inom livsmedel och säljer i huvudsak
spannmål av olika slag. Lantmännen fokuserar mycket resurser på forskning och
utveckling vilket är av avgörande betydelse för hela verksamheten. Lantmännen satsar
omkring 300 miljoner på forskning och utveckling varje år och den största delen av den
satsningen fokuserar de på närhet till kunderna (lantmännen.se). Vi fick möjlighet att
intervjua Jakob Söderström som arbetar som Innovation Project manager på
Lantmännen.
Hur och varför Lantmännen arbetar med Open Innovation och Crowdsourcing
Söderström inledde intervjun med att berätta att Lantmännen består av tre olika
affärsområden, som involverar spannmålshandel, energitillverkning och
livsmedelproduktion, som i sin tur består av varumärken som Kronfågel, Go Green och
Axa med flera. Under dessa finns det gemensamma funktioner som ekonomi, human
resources, marknadsavdelningar och intern kommunikation samt R&D funktioner.
Söderström arbetar på de gemensamma funktionernas forsknings- och
utvecklingsavdelning tillsammans med sju andra personer. Han förklarade sin roll med
att han har ansvaret för koordineringen av forskning och utveckling på ett övergripande
plan med större projekt och alltså inte med produktutveckling inom specifika områden.
Lantmännen har under en lång period avsatt stora monetära resurser till forskning både
inom organisationen men också utanför den. För att få in ny innovation i organisationen
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använder sig Lantmännen huvudsakligen av olika stiftelsearbeten bestående av de tre
delar som täcker de tre olika verksamhetsområdena. Söderström berättade att
stiftelserna är som en enda open innovation där de erbjuder finansiering åt olika
forskningsprojekt framför allt inom, men även utanför de olika områdena. De olika
samarbetena sker med flera av de största universiteten och forskningsinstituten i
Skandinavien. Finansieringen av forskningsprojekten kan även komma från olika
samarbetspartners och inte enbart från Lantmännen. Söderström angav ett exempel där
16 olika företag gick samman och finansierade ett forskningsprojekt kring gluten där
Lantmännen var en av finansiärerna. Gällande CS förklarade Söderström att det finns
vissa affärsområden som har jobbat med olika CS-projekt. Däribland har framför allt
Axa och Go Green jobbat med att få in nya idéer med hjälp av CS. I de fall där det skett
att olika affärsområden har använt sig av CS har man tagit hjälp av utomstående aktörer
som har bidragit med en redan utvecklad plattform och en redan existerande massa.
Bland annat så använde sig Go Green av Smartson nämner Söderström.
Efter införandet av Open Innovation och Crowdsourcing
De olika forskningsprojekten har skett genom samarbeten och har bidragit till många
viktiga innovationer. Söderström angav de danska forskningsinstituten som särskilt
duktiga inom spannmålsforskning. Gällande de olika CS projektens output så visste han
inte riktigt hur det hade blivit på affärsområdesnivå, men de hade inte haft någon
nämnvärd påverkan på hela organisationen. Vidare fortsatte han med att påpeka att CS
lämpar sig för enklare frågor på varumärkesnivå och att verktyget i sig troligtvis inte
skapar det största värdet. Styrkan i olika CS-projekt anser han ligga i att man kan nå ut
till så många människor samtidigt, men gällande de större forskningsprojekten anser han
att deras stiftelsearbeten är mer passande där de riktar sig till ett mer kvalitativt urval av
personer och inte enbart den breda massan. Söderström påpekade att CS kan vara ett bra
hjälpmedel för att komma upp med nya idéer men även för produktutveckling och
paketering och så vidare. Det viktiga är att frågorna som ställs till massan inte blir för
komplicerade eller svårlösta.
För att ytterligare förbättra innovationerna inleds hela tiden nya samarbeten och
Söderström berättade även om ett nytt samarbete med affärsinkubatorn Sting, dit
Lantmännen kommer att lägga sina forskningsprojekt som inte riktigt hör samman med
något av de olika samarbetena. Det är även högst aktuellt att öka innovationsklimatet
inom Lantmännen vilket Söderström förklarade sker genom att hela tiden göra alla
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anställda medvetna om vikten av forskningsarbetet. Det finns även ett intranät där de
anställda kan komma med egna synpunkter och vara med och påverka de idéerna som
redan finns, men även vara med och jobba igenom en affärsplan.
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5. Analys

I detta kapitel kommer vi att analysera det empiriska materialet som uppkommit i
samband med våra intervjuer. Vi kommer sedan ställa det empiriska materialet i
relation till den teoretiska referensramen. Vi har delat upp kapitlet i rubriker utifrån
uppsatsens frågeställningar för att göra det så tydligt som möjligt för läsaren.

5.1 Hur Crowdsourcing används

Crowdsourcing har i de företag vi kommit i kontakt med, främst använts som ett
verktyg för att få tillgång till nya innovationer och idéer. Detta har i de flesta fall skett
genom att en intermediär i form av ett utomstående företag har bidragit med en
plattform som i sin tur har lagt upp den utmaning som förväntas leda till innovationer.
Johansson på SCA berättade att de scannade av marknaden innan de hittade ett par
lämpliga intermediärer. Grelte förklarade att Inwido arbetade på ett annat sätt under
införandet av CS i deras verksamhet då de anordnade workshops, seminarier och
föreläsningar dit de bjöd in utvalda intressenter i form av bland annat studenter,
leverantörer, kunder och branschexperter. Även Bierlien var inne på att Eons efterfrågan
på innovationer har skett genom workshops och information på deras intranät. Här
skiljer sig deras massa från övriga parter då de inriktar sin CS på de interna
intressenterna inom företaget. Därmed har de anställda möjlighet att bidra med sina
innovationer och idéer. Söderström på Lantmännen var även han inne och påpekade
vikten av ett intranät och möjligheten att ge de anställda möjligheter att bidra med
synpunkter och innovationer.
Gällande valet av vilken massa som ett företag bör inrikta sin CS mot argumenterar
Howe (2008) att företaget måste sprida informationen genom rätt kanaler och ämna den
åt de intressenter som man anser kunna bidra med innovation som kan lämpa sig för
projektet. Detta talade flera av våra intervjupersoner om, Bierlien på Eon menade till
exempel att de inte vill rikta sig mot vilken massa som helst, utan de måste delvis
rannsaka den och välja ut det han kallade för “expertanvändare”. När Söderström
förklarade hur Lantmännen arbetar med OI & CS så sker detta främst i form av
stiftelsearbeten där en större belöning erbjuds till de som kommer med nya innovationer
inom valt forskningsområde. Samarbetet sker med olika forskningsinstitut runt om i
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Skandinavien. Han påpekade att just den modell de använder sig av fungerar bäst för
lösningar till mer komplicerade problem. CS som vissa av deras produktområden har
använt sig av är enligt Söderström mer gångbart till produktutveckling och enklare idéer
gällande exempelvis paketering. SAS har en egen plattform som går under namnet My
SAS Idea. Här ges användarna möjlighet att komma med synpunkter, innovationer och
andra förbättringsförslag. Processen med den idé som en enskild användare har bidragit
med går hela tiden att följa och samtidigt får användaren även feedback för idén.
Westerlund berättade att deras företag Crowding, bidrar med en plattform till företag
som är intresserade av CS. På Crowdings plattform får företag tillgång till ett
kostnadseffektivt sätt att implementera CS i deras verksamhet samtidigt som de får
tillgång till en engagerad massa enligt Westerlund. Boudreau (2013) menade att så
kallade Crowd contests är det effektivaste sättet att engagera en massa vilket
Westerlund på Crowding inte riktigt höll med om. Westerlund förklarade istället att
deras plattform lade upp utmaningar från företag, helt enkelt för att få in nya
innovationer. Utmaningarna arbetades igenom under fyra faser och en jury bestämde
vilka som gick vidare till nästa fas. Den eller de som gick vidare hela vägen erhöll
belöningar från företaget som lagt upp utmaningen, vilket till exempel kunde vara en
möjlighet att presentera idén för ledningen och på så sätt kanske även få möjlighet att
förverkliga den. Det speciella med denna plattform var att andra användare kunde gå in
på de innovationer som gått förbi den första fasen och vidareutveckla de idéer som
någon annan påbörjat.
Howe (2008) uppger, som en av de tio reglerna för effektiv implementering av CS, att
90 procent av alla bidrag är oanvändbara. Samtidigt så finns talangen och innovationen i
de resterande 10 procenten (ibid). Grelte på Inwido menade även han att enbart de bästa
idéerna kommer till användning och de som inte går vidare helt enkelt måste kasseras.

5.2 Anledning till användandet av Crowdsourcing

Enligt teorin använder sig företag av open innovation och crowdsourcing främst för att
det finns ett stort behov av nya innovationer och sätt att innovera. De företag vi
intervjuat har framfört samma argument och pekat på att den ökade förändringstakten
och globaliseringen är bakomliggande anledningar till att man börjat använda OI och
CS.
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Eon hade ett behov av nya innovationer och sätt att arbeta, då man mer och mer kände
att deras traditionella affärsmodell hade gått ur tiden. Bierlien på Eon förklarade det
som “-Vi stötte på utmaningar vi inte hade kommit i kontakt med tidigare och där fanns
det intressenter som hade kommit längre än oss, som vi kunde dra nytta av”. Enligt
Bierlien började man arbeta med open innovation för att underlätta de utmaningarna och
det gjorde man genom ett antal olika projekt. Eon har fortsatt att arbeta på det sättet och
ta hjälp av externa samarbetspartners vilket fungerar bra enligt Bierlien. En annan
anledning som Bierlien nämnde var att man ville få tillgång till kunskap utanför
företaget och därmed aktörer som kommit längre än de själva inom vissa områden.
På företaget Inwido menade vår intervjuperson Grelte att man ville få tillgång till
kunskap som finns utanför den egna organisationen och det har de också fått i och med
införandet av CS. Grelte berättade att en helt ny produkt har lanserats på marknaden
med hjälp av CS och att de anställda inom företaget förmodligen inte skulle kommit på
att tillverka en sådan produkt. Detta beror på att de anställda har ett litet smalare synsätt
och en tendens att vilja jobba enligt ett traditionellt mönster menade Grelte.
Gabrielson på SAS hävdade att kunden i själva verket har en större kunskap i hur de vill
att produkterna och tjänsterna ska utformas, och därför är SAS huvudsakliga syfte med
CS att låta kunden vara en del i produktutvecklingen. Han påpekade även att en del av
idéerna redan hade funnits i planeringsfasen hos produktutvecklingsteamet och sedan
dykt upp bland bidragen på My SAS Idea. Detta har då fungerat som en språngbräda för
idéerna att bli producerade, då personalen såg att det fanns ett intresse bland kunderna
som hade tänkt i samma banor.
Westerlund angav att CS även kan vara ett mycket starkt verktyg för marknadsföring.
Han bidrog med ett exempel till resonemanget som gällde McDonalds marknadsföring
inom sociala medier. Det handlade om att alla som gillar sidan ges möjlighet att
komponera ihop sin egen burgare och det vinnande bidraget kommer att tillverkas och
säljas inom en begränsad tidsperiod.
För SCA började processen med att arbeta med OI och CS, för ett par år sedan i och
med att begreppen började bli aktuella. Johansson berättade att man ville få tillgång till
kunskap utanför företaget och därför blev intresserade av ämnena.
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Under intervjun med Kummel och Kullberg på Sigma i Karlskrona påpekade de båda
vikten av kundrelationer inom deras bransch och att många innovationer uppkommer
just i samarbetet mellan deras konsulter och kunder. De ansåg också att den största
anledningen till att företaget har arbetat med CS-projekt inte har varit att få ut nya
innovativa IT-lösningar, utan snarare som ett sätt att komma närmare befintliga kunder
samt potentiella framtida kunder. Därför används CS även som en
marknadsföringskanal hos Sigma.
Samtliga intervjupersoner var av samma uppfattning när det gällde att all kunskap inte
kan rymmas i en organisation. Sammantaget bekräftar ovanstående argument den
teorimodell som gäller för open innovation, alltså att:
•

Alla smarta personer i branschen arbetar inte i ett och samma företag utan man
måste söka kompetens utanför företaget.

•

Företag måste inte själva utveckla alla idéer för att dra nytta av dem.

•

Att bygga en affärsmodell som fungerar långsiktigt är viktigare än att alltid ta
sig till marknaden först.

•

Företag bör tjäna pengar på användning av varandras intellektuella kapital
(Chesbrough, 2003).

5.3 Utmaningar förknippade med Open Innovation och
Crowdsourcing

I vår referensram framkommer det vilka utmaningar som Remneland (2010) menar är
de allra största vid implementering av open innovation. Där pekar han på vikten av att
utveckla organisationen och effektivisera processerna. Han anser även att det är viktigt
att hitta rätt personal och kunna förutspå kostnaderna. Detta skapar ett behov av att få
med sig de anställda i hela processen. Grelte på Inwido berättade exempelvis att de
anställda har en tendens att vilja jobba så som man alltid gjort, fönster -och
dörrbranschen har traditionellt sätt varit ganska snäv och det är svårt att skapa förståelse
bland medarbetarna att förändring är nödvändig. Även Westerlund berörde
resonemanget med vikten av de egna anställda. Han ansåg att den största utmaningen
för företagen var att avsätta resurser i form av intern personal åt de nya innovationerna
som uppkommer. Gabrielson ansåg att den största utmaningen gällande CS på SAS är
att alla anställda är en del av processen, medan de samtidigt skiljer sig åt när det
kommer till viljan att delta. Somliga tycker att det är en mycket viktig del i
förbättringsarbetet för deras produkter medan andra inte bryr sig om det
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överhuvudtaget. Att få alla medarbetare engagerade i en stor organisation med mycket
tidspress är svårt enligt Gabrielson, han menar att de har otroligt mycket att göra och att
det då blir svårt att avsätta tid till innovationsarbete. Här kan vi dra kopplingar till teorin
om ledarskap inom crowdsourcing som menar att det är mycket viktigt att ledarna är
tydliga med att tid får avsättas till arbetet, och att de även skapar möjligheter för det
(Sloane et al, 2011). Även Kotters förändringsteori kan appliceras på denna utmaning
och särskilt det femte steget “Ge de anställda befogenhet att agera, och röj eventuella
hinder som står i vägen för processens utveckling”. Gabrielsson berättade att de inte
alltid är lätt att få gehör i organisationen för idéerna och crowdsouring har inte direkt
högsta prioritet bland de anställda.
Bierlien på Eon berättade att det är av stor vikt att ledarna i organisationen är
motiverade och gör det tydligt för de anställda att de faktiskt får lägga ned tid på
innovationer. Enligt Jayanti (2012) tenderar de mest innovativa bidragen från olika CSprojekt att elimineras och därmed inte användas. Detta beror på att de som väljer ut de
“bästa” bidragen, som antingen består av en intern jury eller utomstående röster, oftast
väljer de “populäraste” idéerna medan de mest innovativa elimineras. Gabrielson
förklarade att många bra idéer och innovationer var tvungna att bortses från direkt på
grund av de strikta reglerna som gäller inom flygbranschen.
Ytterligare en viktig utmaning för arbetsgivaren är att denna definierar förväntningarna
på de externa medarbetarna i CS-projektet. Detta talade Johansson på SCA mycket om,
att man måste vara tydlig med vad man förväntar sig av varandra. På så sätt kan man
undvika risken med att de känner sig utnyttjade eftersom de bidrar med sina idéer och
sin tid, men kanske inte får någon belöning alls för sina insatser (Jayanti, 2012). Även
Brabham (2008) resonerar kring utmaningen med att deltagarna får för lite belöningar
för sina ansträngningar. Han angav ett exempel där det vinnande bidraget i en CStävling erhåller en viss belöning, en belöning som hade varit långt större om en
professionell designer hade kommit med samma bidrag.
För att engagera massan så de presterar och vill lägga tid på att delta i CS-projekt måste
företagen erbjuda rätt form av belöning vilket kan vara en stor utmaning. Boudreau
(2013) påpekar att det problemområde som är i behov av nya innovationer måste vara
begränsat och att belöningarna ska anpassas till hur väl de olika bidragen kan komma att
användas. Enligt Zheng et. al. (2011) gäller det generellt att ju större belöningar desto
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större blir antalet lösningar. Brabham (2008) anger mer noggrant hur företag bör agera
för att motivera deltagande i olika CS projekt och pekar då på möjligheten att tjäna
pengar, att utveckla sina kreativa färdigheter, möjligheten att finna nya arbetstillfällen
inom projektets arbetsområde samt möjligheten att interagera med de andra som finns i
massan. Därmed anser han att enbart monetära belöningar inte är tillräckligt för att
motivera en massa (ibid).
I de tidigare resonemangen från referensramen gällande belöningar kan vi se ett
samband med det Kummel hävdade under den intervju vi utförde med Sigma, nämligen
att en stor utmaning med CS är att det måste existera ett rättvist utbyte mellan de olika
parterna. De olika parterna består av verksamheten som behöver innovationer och
massan som ska bidra med dem och dessa måste få ut något av processen och samtidigt
är det viktigt att undvika att någon missgynnas. Kummel gick även in på att samarbete
är viktigt och att alla parter ska kunna avsluta samarbetet nöjda. Resonemanget att det
måste finnas ett utbyte av något slag bekräftades även av Gabrielson på SAS som
förklarade att de stundtals haft svårigheter att få upp trafiken på deras
crowdsourcingplattform. Samtidigt nämnde han även att de inte arbetar med några
belöningar av något slag, utan här får kunden istället feedback för sina idéer och
möjlighet att följa hur idéerna hanteras.
Johansson poängterade att en stor utmaning för företagen som vill implementera CS är
att verkligen veta vad de vill få ut av det nya sättet att få in innovation i verksamheten,
om inte så kan det bli svårt att erhålla ett bra resultat. Även Kummel var inne på samma
spår gällande att man måste veta vad man vill ha på förhand. Detta ansåg han kunde
uppnås genom att kunden får vara integrerad i innovationsprocessen och att man hämtar
så mycket information som det bara går innan själva arbetet med CS börjar. Vidare
ansåg Johansson att ledaren för projektet väl måste formulera vad man söker och att det
kan verka svårt i början, men samtidigt är en utvecklingsprocess och därmed något som
alla företag måste gå igenom. Vid samarbeten av olika slag inom open innovation
nämnde Johansson att den viktigaste utmaningen är det externa partnerskapet och de
förväntningar som de olika parterna ställer på varandra.
En annan viktig utmaning som företag kan stöta på är problemet med äganderättigheter,
förklarade Johansson. Detta var även någonting som SCA hade stött på och då främst i
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form av patenträttigheter. För att undvika dessa problem så var lösningen i deras fall att
använda sig av intermediärer.
“Det viktigaste är att frågorna som ställs till massan inte blir för svårlösta eller
komplicerade”, ansåg Söderström under intervju vi hade med honom. Detta kan vi
koppla till Howes (2008) teori som handlar om att denna typ av innovationsprocesser
ska hållas enkla, därför att massan som ställer upp på projekten gör det av fri vilja och
vid allt för svåra problem tenderar de att bli avskräckta. En utmaning som Howe (2008)
beskriver med CS är att företagets egna anställda som jobbar med forskning och
utveckling kan komma att anses som överflödiga eftersom företaget nu får möjlighet att
få in ny innovation utifrån. Detta får inte bli fallet då de egna anställda behövs vid
implementering och planering av de nya innovationerna som kommer in i verksamheten
(Howe, 2008).

5.4 Open Innovation och Crowdsourcings påverkan på
verksamhetsstyrningen
Framväxt av den moderna verksamhetsstyrningen
I teorikapitlet skrev vi att företag börjar använda sig av OI och CS för att det
traditionella sättet att jobba med innovationer blivit otillräckligt. Vi beskrev teorin om
“den moderna verksamhetsstyrningen” och fyra anledningar till att den växt fram.
Dagens snabbföränderliga omvärld gör att man måste snabba på innovationsprocesser
för att “hänga med” och detta leder till nya utmaningar för verksamhetsstyrningen. I
samtliga intervjuer vi genomfört har detta faktum på ett eller annat sätt bekräftats vilket
tyder på att det faktiskt stämmer.
I Eons fall beskrev vår intervjuperson Bierlien att de traditionellt har arbetat utifrån en
affärsmodell där högre energiförbrukning gett högre intäkter men att denna modell inte
fungerar längre. Dessa ledde till stora utmaningar för Eon och man blev tvungna att
komma på nya idéer och sätt att jobba på. Bierlien berättade också att avdelningen han
jobbar på, “Business Innovation” kom till i och med de nya utmaningarna. Ledningen
insåg att det fanns behov av omstrukturering och bestämde sig för att öppna
avdelningen där det idag arbetar 15 personer.
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Förändring
I föregående stycke beskrev vi att införandet av OI och CS leder till förändringar i
organisationen. I teorin tog vi upp att motståndsarbetet till förändring ofta är stort, något
som Kotter beskrev i sin teori (Bolman& Deal, 2012). Kotter menade att det är av
yttersta vikt att alla medarbetare jobbar i samma riktning och att de förstår varför
förändring behövs. Våra intervjupersoner talade om förändring och vikten att tacklas
med eventuella hinder förknippade med det, på ett sätt som bekräftar Kotters teori. I
Inwidos fall var det så att kompetensen ibland utgjorde ett hinder för att komma på nya
idéer. Grelte berättade att de ofta i stora, äldre företag kan finnas ett motstånd att göra
saker på nya sätt, folk är helt enkelt rädda för förändring. Även Bierlien på Eon
berättade hur de står inför stora förändringar, något som de anställda inte är vana vid,
och att detta leder till en mängd utmaningar. På SCA har man jobbat mycket med att “få
med sig” de anställda i de nya förändringarna, genom att integrera dem i
innovationsprocessen. Johansson pratade om vikten att samarbeta redan från början i en
förändringsprocess för att dessa ska spridas ut i organisationen på bästa sätt. I nästa
stycke kommer vi vidareutveckla behovet av ett innovationsvänligt klimat vid
införandet av förändringarna OI och CS. En förändring som hade skett på SAS i
samband med att de börjat arbeta med CS var att en tjänst hade tillkommit som hette
“Community manager” som ansvarar för My SAS idea.
Styrmedel och ledarskap
I och med den förändring som sker i företaget vid införandet av OI och CS finns ett
behov att se över sin verksamhetsstyrning och eventuellt justera vissa delar. Som vi
skrev i teorikapitlet består styrmedel av:
•

Formella styrmedel

•

Organisationsstruktur

•

Mindre formella styrmedel

I delen “mindre formella styrmedel” talar man om företagskultur, medborgarskap och
lärande. Under våra intervjuer är det dessa begrepp som främst har kommit upp till ytan,
samt till viss del val av organisationsstruktur. Som vi skrev i teorikapitlet kan
innovationsarbetet enligt Stevenson (2012), nå nya höjder inom ett företag genom att
ledarna utvecklar en organisationsstruktur som uppmuntrar innovationskulturen. Detta
kan uppnås genom att arbetskraften, både den interna och externa, är väl medvetna om
de mål som är uppsatta och vilka strategier som gäller för att nå dessa. Det är även av

55

betydelse att ha en plattform som möjliggör diskussioner mellan deltagarna, där
debatten är fri och det finns möjlighet att ge feedback för att öka prestationerna. Dovey
(2009) anger att förtroende är en social resurs som bidrar till en skapande och kreativ
miljö. Ledarna blir därmed en viktig tillgång för att skapa förtroende, både internt och
externt för organisationer.
Bierlien på Eon nämnde samma sak som Stevenson, att det är av stor vikt att ledarna är
motiverade och uppmuntrar medarbetarna att arbeta med innovationer. Han berättade
också att deras strategi fick formuleras om samt att hela företagsklimatet var tvunget att
förändras för att bli mer innovationsvänligt. En viktig del ansåg han var att de anställda
faktiskt tilläts att lägga ner tid på innovation. Även Johansson på SCA talade mycket
om detta och berättade att de använder sig av en intern plattform eller samarbetssystem
där man integrerar medarbetarna i innovationsprocessen. Medarbetarna både
uppmuntras och uppmanas av ledningen att delta och detta är av stor vikt för att
upprätthålla ett innovationsvänligt klimat. Mycket tyder också på att de anställda både
på Eon och SCA ges ett stort förtroende i deras innovationsprocesser. Ett
innovationsvänligt klimat verkar vara en viktig framgångsfaktor vid införandet av open
innovation och crowdsourcing, och samtliga våra intervjupersoner har på något sätt
framfört hur viktigt det är. Vi såg här att empirin bekräftade teorin och att de “mjukare”
delarna av verksamhetsstyrning är det man fokuserar mest på i de initiala delarna av
införandet. Två av våra intervjupersoner talade om formella styrmedel och det var
Johansson och Gabrielson, som båda konstaterade att kostnaderna kunde minska vid
användandet av crowdsourcing.
Gällande införandet av crowdsourcing i en organisation drar vi även paralleller till de
strategier som handlar om att företagen ska utveckla det dem är bäst på. Porters så
kallade konkurrensstrategier existerar i de tre former som vi nämnde tidigare i
referensramen: lågkostnads-, fokuserings- och differenteringsstrategier. Av dessa tre
anser vi att två stycken går att koppla till införandet av crowdsourcing. Dels gäller det
då lågkostnadsstrategin, detta för att crowdsourcing kan möjliggöra kostnadssänkningar
då de nya innovationerna har tillkommit på ett helt nytt sätt som kan vara billigare. Dels
kan ett företags differenteringsstrategi möjliggöras då nya innovationer som kan ligga i
framkant i utvecklingen jämfört med konkurrenterna. Dessa paralleller kan vi koppla
utifrån Johanssons svar på att crowdsourcing kan sänka kostnaderna samt det
gemensamma svaret från flera av respondenterna gällande att helt nya innovationer har
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kommit fram, innovationer som aldrig hade sett dagens ljus utan hjälp från
crowdsourcing. Även Bierlien var inne på området som berör strategi och han ansåg att
eftersom energianvändningen förväntas minska så var detta en bidragande orsak till att
Eon har tvingats omformulera sin strategi. Nu mer handlar det om att leverera nytta och
ett koncept till kunderna, vilket gör att vi drar paralleller till Porters
differenteringsstrategi, som i detta fall handlar om att vinna konkurrensfördelar genom
att leverera en hög kundnärhet.
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6. Slutsats

Här kommer vi att presentera de slutsatser vi kan dra utifrån vårt analyskapitel och
därmed svara på uppsatsens frågeställningar. I den avslutande delen av detta kapitel
kommer vi även att ge en rekommendation på hur ett företags verksamhetsstyrning kan
utformas för att på ett så fördelaktigt sätt som möjligt kunna använda sig av
crowdsourcing. Detta görs för att svara på vår sista frågeställning som även kanske är
den viktigaste.

Nedan har vi sammanställt en modell som sammanfattar svaren på våra tre första
frågeställningar som löd:
1. Hur och varför används crowdsourcing som ett sätt att öka innovationerna i ett
företag?
2. Vilka utmaningar leder det nya sättet att arbeta med innovationer till?
3. På vilket sätt påverkas företagets verksamhetsstyrning av dessa utmaningar?
Den sista frågan, som löd ” Hur kan företag anpassa sin verksamhetsstyrning utefter
detta för att utnyttja CS på bästa sätt?”, kommer vi svara på för sig, i form av en
rekommendation till företag som vill börja använda sig av crowdsourcing.

6.1 Varför använder sig företag av Crowdsourcing?

Som det går att utläsa från tabellen så anser alla företag som deltagit i studien att
anledningen till varför man använder sig av CS eller OI beror på att man vill ha tillgång
till kunskap som inte finns inom det egna företagets väggar. Att företagen är eniga när
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det gäller att de vill ha tillgång till nya innovationer är också ett faktum man kan utläsa.
Crowding nämnde det aldrig under intervjun men de skulle troligen instämma om
frågan skulle dyka upp. Två iakttagelser vi fann i samband med undersökningen och
som enligt oss inte var lika självklara som de övriga orsakerna var kostnadseffektivitet
samt marknadsföringssyfte. I marknadsföringssyftet som angavs av Sigma och
Crowding poängterade respondenterna vikten av att ligga i framkant gällande
kundrelationer för att på så sätt uppnå konkurrensfördelar, något som de alltså ansåg att
crowdsourcing kunde bidra till. Fyra av företagen ansåg att det var möjligt att
komplettera den redan befintliga produktutvecklingen genom crowdsourcing eller open
innovation. Även denna punkt kan handla om att förbättra kundrelationerna genom att
kunden helt enkelt får delta i utvecklingsfasen, något som enligt oss gynnar alla parter.
Detta beror på att kunden har god kännedom av de redan befintliga produkterna och
samtidigt vet hur de kan utvecklas så att de blir ännu mer användarvänliga eller
liknande. Samtidigt anser vi att kostnader kan sparas in genom att företaget låter
kunderna delta i produktutvecklingen genom att man helt enkelt inte behöver lägga lika
mycket resurser som tidigare. Både SCA och SAS var inne på att crowdsourcing kan
möjliggöra kostnadssänkningar, men då huvudsakligen långsiktigt. SCA har kommit
längre i sitt införande än de andra företagen och jobbat med det under flera år. Att de
har sett fördelar med crowdsourcing som de andra inte har hunnit upptäcka är alltså inte
så konstigt.

6.2 Utmaningar förknippade med Crowdsourcing

Att få med sig de anställda i processen var en utmaning som alla företag vi var i kontakt
med påpekade. De fann det svårt att få de anställda motiverade och många ville arbeta
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“som de alltid gjort”. De olika respondenterna hänvisade framför allt till problem med
att de anställda hade för mycket att göra och därför inte gavs möjlighet att delta i
processen. En annan anledning kunde vara att det nya sättet att arbeta med att få in
innovationer inte riktigt hade etsat sig fast inom organisationen och därför visste inte de
anställda riktigt sina roller. Alla intervjupersoner som deltog i studien var eniga om att
det krävs resurser i form av personal för att en crowdsourcingstrategi ska kunna
möjliggöras. Det går således inte att förlita sig helt på massan vid implementeringen av
CS. Att ledarskapet försvåras blev ganska tydligt under analysen av teorin och empirin.
Det är också fullt förståeligt eftersom att massan blir som projektanställda och därmed
enbart “arbetar” under en kort period åt företaget. De egna anställda är enklare att
kontrollera och motivera genom en bra balans av styrmedel. För de externt anställda
uppkommer dock utmaningen med att motivera dessa att utföra ett bra jobb. I vissa fall
utför massan uppgifter som är crowdsourcingrelaterade utan någon egentlig betalning
eller annan belöning. Detta bidrar enligt oss självfallet till ledarskapssvårigheter och det
blir även svårare eftersom kommunikationen enbart sker på en plattform på internet. För
att uppnå ett långsiktigt hållbart crowdsourcingprojekt i en verksamhet uttryckte fyra av
företagen att utbytet mellan massan och företaget måste vara rättvist. Därmed behövs
belöningar i någon form för att någon part inte ska känna sig orättvist behandlad. En
utmaning som endast SCA påpekade var den att äganderätter och patent kan komma att
bli ett problemområde då ett företag låter massan komma med nya innovationer. I värsta
fall kan det bli rättsliga påföljder med olika betalningsförpliktelser som följd.
Något som teorin talade för, var att den interna personalen kan uppfatta
crowdsourcingen som ett hot mot deras egna tjänster. Denna teori har vi inte hittat något
stöd för, trots de sju intervjuer vi utfört med företag i olika branscher. Det är snarare så
att fler tjänster kommer till i och med att man börjar arbeta med OI och CS, därför att
någon måste sköta de nya processerna. I fallet med både SCA, Eon och Inwido har flera
nya tjänster skapats efter införandet, och det har inte talats om några upplevda hot mot
den befintliga personalen. Detta tror vi beror på att fenomenet crowdsourcing är relativt
nytt och man behöver därmed många inblandade när man sätter igång och arbetar med
det. Detta kanske kan komma att förändras i framtiden om CS blir en mer integrerad del
av verksamheten.
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6.3 Hur företagens verksamhetsstyrning påverkas av utmaningarna

Inledningsvis så har fem av de totalt sju intervjuade företagen öppnat nya avdelningar
eller skapat någon ny tjänst till följd av att man implementerat OI och CS i
verksamheten. Detta anser vi viktigt eftersom det nya sättet att arbeta på kräver
omställning och man bör sätta av tid från någon som är kunnig inom området. Denna
person kan då även formulera de nya förändringarna som krävs för den resterande
organisationen. I takt med att företagen insett vad som krävs för att klimatet ska bli
innovationsvänligt har de även insett att förändringar måste till i den ordinarie
verksamhetsstyrningen. Dessa förändringar innefattar framför allt de mindre formella
styrmedlen som företagskultur och möjlighet till medbestämmande för de anställda. För
att även massan ska känna sig viktig bör den ges möjlighet till en viss grad av
medbestämmande och bör samtidigt ses som externt anställda av företaget. På så sätt
kan även känslan av att massan känner sig orättvist behandlad reduceras och
motivationen ökas. Att arbeta som man alltid har gjort får därmed anses som omöjligt
om en effektiv implementering av en crowdsourcing strategi ska möjliggöras.

6.4 Hur kan företag anpassa sin verksamhetsstyrning utefter detta
för att utnyttja CS på bästa sätt?
Utifrån de fynd vi har kommit fram till i denna uppsats kommer vi nu presentera en
rekommendation som enligt oss är optimal för ett företag som vill implementera en
crowdsourcingstrategi. Vi har delat upp det i två delar, nämligen interna och externa
faktorer.

Interna faktorer
Förändring
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Hela vår uppsats grundar sig i olika typer av förändringar i omvärlden, som också
påverkar organisationer och dess medarbetare på ett eller annat sätt. När man inför
någon typ av förändring i företag är det viktigt att de anställda är med på det och arbetar
i samma riktning, då motståndet till förändringsarbete ofta är stort. De första företag bör
göra innan de implementerar en crowdsourcingstrategi är att få med sig hela
verksamheten och vårt förslag är att man utgår från John Kotters förändringsteori eller
liknande. Som en del i initieringsprocessen måste företaget ha en klar plan för vad man
vill få ut av crowdsourcingen. Detta kan uppnås genom att ledningen formulerar mål
som är realistiska och möjliga att utvärdera. Man måste även skapa en känsla för att
förändringen i viktig, oftast är det för att företagen har ett behov av att öka sina
innovationer. Det femte steget i Kotters teori har utifrån empirin visat sig vara mycket
viktigt när företag implementerar crowdsoucring, man måste låta de anställda agera och
arbete med det. Utifrån den referensram som följer med denna uppsats, kan läsaren tyda
att crowdsourcing kan användas både till enkla uppgifter och mer svårlösliga problem.
Några av våra intervjupersoner ansåg att CS enbart passar till enklare uppgifter. Vi
anser att detta möjligtvis stämmer i vissa branscher, men som framgår i inledningen och
även i empirin så finns det många exempel på när det faktiskt har använts till mer
komplexa uppgifter.
Plattformen
Flera av de företag vi var i kontakt med arbetade med intermediärer som bistod med en
plattform och därför redan hade tillgång till en massa. Som vi ser det så uppstår en stor
fördel med att arbeta med intermediärer, nämligen att företaget i fråga kan undvika
problem som handlar om äganderätter och patent. Om företaget arbetar utifrån en egen
plattform och eftersöker innovationer kan det hända att vissa av bidragen exempelvis är
skyddade enligt upphovsrättslagen. Därför anser vi att det lönar sig att använda
intermediärer, detta för att slippa rättsliga problem och dylikt.
De anställda inom företaget
För att en crowdsourcing strategi i innovationsprocessen verkligen ska fungera anser vi
utifrån vår analys att de anställda som redan finns inom organisationen ska få vara
delaktiga i processen. Ledningen bör sprida information om hur verktyget
crowdsourcing kommer att användas och noggrant påpeka att de anställda fyller en
viktig roll i att implementera de nya idéerna och därmed inte behöver oroa sig för sina
arbeten. De bör även få delta i processen där de “bästa” innovationerna väljs ut, detta
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för att de är väl insatta i den bransch och den kultur som finns i organisationen och
därmed troligtvis har en större kunskap om vad som kan fungera.
Ledarna
Ledarna bör agera uppmuntrande och tillåta de anställda avsätta tid till de
crowdsourcingprojekt som företaget arbetar med. På så sätt kan nya innovationer lättare
implementeras i verksamheten. De mål som på förhand är uppsatta måste noggrant
formuleras och spridas till alla anställda, både de interna och externa. På så sätt kan
missuppfattningar undvikas samtidigt som ingen känner sig utnyttjad eller bristfälligt
informerad. Något som vi kommit fram till i uppsatsen är att det krävs personella
resurser som aktivt arbetar med crowdsourcing och open innovation. Nästan alla företag
vi intervjuat har berättat att de har skapat nya tjänster eller avdelningar i och med
införandet. Därför anser vi att ett bra råd till de företag som vill börja arbeta med
crowdsourcing kan vara att tillsätta en person som ansvarar för det nytillkomna
området.
Strategi
Genom att implementera crowdsourcing i en organisations produktutveckling kan man
enligt oss få ett effektivt verktyg som välkomnar antingen en lågkostnads- eller
differenteringsstrategi. Det sistnämnda kan uppnås genom att de nya produkterna som
uppkommer efter CS blir så innovativa att företaget vinner konkurrensfördelar genom
att helt enkelt ligga i täten gällande nya produkter. En lågkostnadsstrategi kan uppnås
genom att kostnaderna minskar på grund av att företagen helt enkelt låter massan sköta
en stor del av innovationsarbetet. Två av de respondenter vi var i kontakt med ansåg att
kostnaderna kunde minskas i och med detta sätt att anskaffa innovationer. Dessa
respondenter var från de företag som kommit längst i tillämpandet av crowdsourcing
och open innovation vilket kan tyda på att om man lägger ned mycket tid på CS & OI så
kan det leda till kostnadsbesparingar.
Kultur
Företagskulturen är ständigt framväxande och möjlig att påverka. Därför anser vi att
företag som vill arbeta med crowdsourcing noggrant bör planera hur detta nya sätt att
arbeta på kommer att påverka den kultur som redan existerar. För att innovationerna
verkligen ska kunna implementeras bör kulturen utformas så att klimatet blir
innovationsvänligt och medarbetarna, både de interna och de externa ges möjlighet till
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medbestämmande. Förtroende är en resurs som är oerhört viktig i olika sammanhang
där innovation är inblandat och därför bör även de som tillhör massan involveras till den
mån det är möjligt. På detta sätt anser vi att de mest kreativa innovationerna kan komma
till, samtidigt som deltagarna får känna sig delaktiga.
Val av lösningar
De bästa lösningarna bör väljas ut av företagets egna anställda som på något sätt kan
rangordna dessa utifrån vilka som kan bli mest användbara. Detta är en svår
gränsdragning som kräver mycket jobb enligt oss då det finns en risk att bra bidrag ratas
av de anställda. Anledningen till att de egna anställda bör användas vid valet av bidrag
anser vi grundas i att de är väl insatta i företagets kultur och mål och bör därför ha
möjlighet att förstå vad deras verksamhet är i behov av när det kommer till
innovationer.

Externa faktorer
Massan/De externt anställda
Den massa som blir inbjuden till att delta i CS projektet bör enligt oss väljas med
omsorg så att den passar till just det projekt som behöver innovation. Den bör även vara
tillräckligt stor för att mängden bidrag ska bli tillräckligt många så att även lösningarna
blir bra. Förväntningarna på massans kunnande bör enligt oss inte vara allt för högt
ställda i ett kortsiktigt perspektiv, men deras åsikter och innovationer kan väga tungt i
det långa loppet. Troligen är de flesta inom den massa som används redan kunder hos
företaget eller intresserade av de produkter som företaget erbjuder. Om de då får
möjlighet att känna sig viktiga eftersom de får möjlighet att delta i produktutvecklingen
eller innovationsprocessen så ökar närheten till dessa kunder. Just närheten till kunderna
är något som blir allt viktigare i den hårda konkurrens som råder på marknaden enligt
flera källor.
Belöningar
För att engagera massan tillräckligt mycket anser vi även att det krävs någon form av
belöning. Det primära är att den bör bestå av pengar, men utifrån de teorier och den
empiri som låg till grund för vår analys, anser vi även att det krävs något mer för att
hålla massan riktigt motiverad. Det kan räcka med att plattformen ger möjlighet för
deltagarna att kommunicera med varandra, det kan även räcka med att de bästa bidragen
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får publicitet och upphovsmännen därmed känner någon form av ära. Att motivera till
deltagande är komplicerat enligt oss men den viktiga utgångspunkten i denna diskussion
får bli att det krävs någon mer belöning än enbart pengar.

Slutligen; intresset för Open Innovation och Crowsourcing ökar, så
varför inte se om ert företag kan tillämpa det i någon form?
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6.5 Förslag till fortsatt forskning
1. I och med att fenomenet crowdsourcing är relativt nytt så hade endast två av
våra intervjupersoner upplevt att det minskat kostnaderna för deras
innovationsarbete. Det vore intressant att göra en undersökning om ett par år och
se om fler företag upplevt kostnadsbesparingar då.
2. Enligt teorin kunde crowdsourcing bli ett hot mot den befintliga personalen som
arbetar med innovation. Detta var inget vi fick fram från några respondenter men
om crowdsourcing blir mer sofistikerat inom företag i framtiden och växer till en
självgående del så kanske detta förändras.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1
1. Vad är din roll i företaget/ arbetsuppgifter?
Innovation
2. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med innovation och förändringsarbete?
3. Finns det någon bakgrund till att ni jobbar på det sättet nu?
-Vem bestämde det?
4. Har ni någon avdelning för forskning och utveckling?
-hur många jobbar där?
5. Hur många jobbar med forskning och utveckling på ert företag idag?
Crowdsourcing
6. Berätta om hur ni arbetar med CS?
7. Vilka motiv hade ni för att börja jobba med CS och när var det?
8. Har innovationer ändrats på något sätt efter införandet?
9. Upplever ni att innovationerna som uppkommit efter CS har förändrats gällande
kvantitet eller kvalitet?
10. Upplever ni att CS avlastar en del av innovationsarbetet eller kompletterar det? på
vilket sätt?
12. Deltar personalen i CS?
13. Hur har ni gjort för att locka folk att delta i CS-projektet? Belöningar, motivation
etc. (kortfattat)
14. De som bidrar med sina idéer, vad får dem för belöning?
15. Är det kostnadseffektivt?
16. Är det något ni kommer fortsätta med?
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Organisation
17. Hur skulle du beskriva er organisationsstruktur?
18. Tror du det finns företag som är mer benägna att anamma öppen innovation än
andra? Branscher?
19. Tror du att ledningen har en viktig roll i sammanhanget? Varför? Varför inte?
20. Hur uppfattar du att företag tar hjälp i den öppna innovationsprocessen. Vilka
aktörer ingår?
21. Känner du att det råder ett tillåtande klimat på företaget för att experimentera och
testa?
22. Hur gör ni för att skapa ett innovativt klimat?
23. Om du skulle ge ditt bästa tips till företag som vill börja jobba mer med
innovationer mha. Tex crowdsourcing, vad skulle det vara?

8.2 Bilaga 2

(Kompletterande intervju till Eon)

1. Hur skulle du beskriva er organisationsstruktur?
2. Tror du att det finns några branscher där man är mer benägna att arbeta med
innovationer?
3. Du nämnde i förra intervjun att ni vill leverera nytta och ett koncept till kunderna, kan
du utveckla det lite?
4. Du nämnde i förra intervjun att ni har börjat jobba mer med innovationer, har det blivit
ett innovationsvänligare klimat?
5. Sedan ni började jobba med open innovation, har fler innovationer kommit upp till
ytan?
6. Följdfråga: Tycker du att innovationerna har fått bättre ”kvalitet”?

8.3 Bilaga 3
Detta är ett urval av de frågor vi kommer ställa, vi bifogar dem för att ni ska
få en översikt av vilka områden vi är intresserade av.
•
•

Varför började ni jobba med crowdsourcing och när var det?
-Arbetar ni med öppen innovation?

•

På vilket sätt arbetar ni med CS? (kortfattat)
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•

Hur ser ert organisationsschema ut? (decentraliserat, centraliserat,
matrisstruktur etc). (kortfattat)

•

Har ni någon avdelning som jobbar med forskning och utveckling?

•

Upplever ni att CS avlastar en del av innovationsarbetet eller kompletterar
det? på vilket sätt?
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