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Abstract 
Organizations that want to maintain a good innovation capability can seek knowledge both 

within and outside its boundaries. Opening up innovation processes, through so-called open 

innovation, allows organizations to combine internal and external knowledge sources in order to 

include previously excluded perspectives to the innovation process. This study examines how 

knowledge is created and transferred when conducting open innovation through crowdsourcing. 

It is done based on Nonaka’s (1991; 1994) theory of how knowledge is created through 

conversion processes, where implicit knowledge can be converted into explicit knowledge and 

vice versa. How the crowdsourcing process can generate knowledge transfer is analyzed with the 

support of Nonaka’s theory and a number of empirically based illustrations. The gathered 

empirics primarily consist of interviews conducted at companies working with different 

crowdsourcing platforms. The paper clarifies how the crowdsourcing process gives support for 

knowledge transfer according to Nonaka’s conversion processes, and that additional knowledge 

transfer is made possible through the collaborative nature of crowdsourcing. The analysis also 

shows that extensive planning for how crowdsourcing initiatives should be handled is required in 

order for them to strengthen the organization’s innovation capability. 
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Sammanfattning 
Organisationer som vill upprätthålla en god innovationsförmåga kan söka kunskap både inom 

och utom dess gränser. Att öppna sina innovationsprocesser, genom s.k. öppen innovation, 

innebär att organisationer kombinerar interna och externa kunskapskällor för att inkludera 

tidigare uteslutna perspektiv till innovationsprocessen. I studien undersöks hur kunskap skapas 

och överförs vid öppen innovation genom crowdsourcing. Det görs med utgångspunkt från 

Nonakas (1991; 1994) teori om hur kunskap skapas genom omvandlingsprocesser, där tyst 

kunskap kan omvandlas till explicit kunskap och vice versa. Med stöd av Nonakas teori och ett 

flertal empiriskt baserade illustrationer analyseras hur crowdsourcingprocessen kan generera 

kunskapsöverföring. Den insamlade empirin består främst av intervjuer som genomförts på 

företag som arbetar med olika crowdsourcingplattformar. Uppsatsen tydliggör hur 

crowdsourcingprocessen ger möjlighet till kunskapsöverföring enligt Nonakas 

omvandlingsprocesser, och att ytterligare kunskapsöverföring möjliggörs med hjälp av 

crowdsourcingens kollaborativa karaktär. Analysen visar även att det krävs genomgående 

planering för hur crowdsourcinginitiativ ska hanteras för att de ska stärka organisationens 

innovationsförmåga. 

 

Nyckelord: crowdsourcing, innovation, kunskap, kunskapsöverföring, öppen innovation 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Intensiv konkurrens kombinerat med snabbt föränderliga marknader och tekniker medför att en 

god innovationsförmåga är av stor vikt för organisationer (Drucker, 1998; Christensen & Raynor, 

2003; Popadiuk & Choo, 2006; Goh, 2005). Innovation är den funktion som syftar till att skapa 

nya värdeproducerande resurser eller att ge tillskott till redan existerande resurser (Popadiuk & 

Choo, 2006; Urabe, 1998; Drucker, 1998). Innovation sker genom en ständigt pågående process 

genom vilken olika källor av kunskap sammanförs så att nya värdeskapande idéer uppenbaras 

(Popadiuk & Choo, 2006; Urabe, 1998; Drucker, 1998; Fischer, 2001; Christensen & Raynor, 

2003).  

 

Skapandet av kunskap är av vikt för organisationer som strävar efter att vara kontinuerligt 

innovativa (Nonaka, 1991; Goh, 2005; Esterhuizen, Schutte & Toit, 2012). Det beror på att 

kunskap ligger i centrum av innovationsprocessen som i grunden utgörs av att kunskap från olika 

källor kombineras och bearbetas för att understödja idégenerering (Fischer, 2001; Drucker 1998). 

En huvudsaklig komponent i innovationsprocessen är att skapa relationer med externa aktörer 

som kunder, leverantörer, forskningsenheter och konkurrenter i syftet att främja kunskapsutbyten 

och på så vis erhålla kunskap (Fischer, 2011). Externa kunskapskällor är av vikt för 

innovationsdrivna organisationer då de tillför ett utomstående perspektiv på problem och 

lösningar, vilket kan vara det som behövs för att de ska förbli differentierade i en konkurrerande 

marknad (Goh, 2005; Esterhuizen et al., 2012; Drucker 1998). 

 

Till följd av ett ökat behov av att inkludera extern kunskap vid innovation har allt fler 

organisationer börjat ägna sig åt vad Chesbrough (2003) benämner som öppen innovation (open 

innovation). Öppen innovation innebär att organisationer tar tillvara på både externa och interna 

källor vid innovationsprocessen för att på så vis generera ytterligare värde och accelerera takten 

för intern innovation (Chesbrough, 2003; Chesbrough 2004). Chesbrough (2004) argumenterar 

för att användandet av externa kunskapskällor ökar antalet möjligheter för innovation och således 

inkluderar tidigare uteslutna perspektiv till innovationsprocessen. Tanken grundar sig i att 

användbar kunskap är spridd och att även de bästa forsknings- och utvecklingsavdelningarna 
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måste identifiera, ansluta sig till och utnyttja externa kunskapskällor vid innovation 

(Chesbrough, Vanhaverbeke & West, 2006). Öppen innovation målas ofta upp som en tratt där 

projekt kan påbörjas antingen internt eller externt, med tillkomst av ny kunskap oavsett vart i 

processen projektet befinner sig. Processen har således utökade gränser då idéer kan flöda in från 

externa parter och ut till marknaden vid ett flertal tillfällen (Chesbrough et al., 2006). Värdet i 

öppen innovation ligger i att samarbeta med andra, vilket Chesbrough (2003, s. 26) uttrycker i att 

”Not all the smart people work for us. We need to work with smart people inside and outside our 

company”. Enkel, Gassmann & Chesbrough (2009) tar vidare behovet av externt kunskapsutbyte 

vid innovation genom att hävda att organisationer som inte samarbetar och delar kunskap på 

längre sikt tappar förmågan att inleda kunskapsutbytande relationer med andra organisationer, 

vilket i slutändan påverkar deras innovativa förmåga. 

 

Vid öppen innovation kan kunskap betraktas som en entitet, där organisationens kunskapsutbyte 

flödar inifrån ut, utifrån in eller åt båda hållen (Enkel et al., 2009; Gassman, Enkel & 

Chesbrough, 2010). Ett ömsesidigt kunskapsutbyte flödar åt båda hållen och benämns ofta 

samspelande co-creation eller collaboration. Kollaboration1 innebär att organisationen tar till sig 

extern kunskap för att bearbeta den och därefter tillför nya idéer och produkter till marknaden - 

organisationen och dess omgivning bidrar alltså tillsammans till skapandet av kunskap (Enkel et 

al., 2009; Gassman et al., 2010). Ömsesidigt kunskapsutbyte är en grundläggande förutsättning 

för att möjliggöra kollaborativ idégenerering. Framtagandet av idéer för innovation, eller 

ideation som det även kallas, beskrivs ofta som en viktig aktivitet vid innovationsprocessen och 

utförs främst i processens tidigare stadier (Bergendahl & Magnusson, 2015). Det är däremot inte 

helt oproblematiskt att hantera idégenerering genom öppen innovation då externa 

kunskapsutbyten kräver en sammanförande plattform som ytterligare ökar komplexiteten vid 

innovationsprocessen (Enkel et al., 2009; Chesbrough 2004; Bergendahl & Magnusson, 2015).  

 

En framväxande metod för att upprätta ett ömsesidigt utbyte av kunskap vid öppen innovation är 

det IT-drivna fenomenet crowdsourcing (Sloane, 2011). Crowdsourcing är i grunden en metod 

                                                
1 Begreppet ”kollaboration” är en översättning av engelskans ”collaboration” och används enligt 

beskriven definition. 
2 Begreppet ”crowd” används istället för den svenska översättningen ”folkmassa” då det medför 
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som tillåter öppen innovation att ske genom fördelning av utmaningar till en stor skara 

människor - en crowd2 (Sloane, 2011; Howe, 2006). Crowdsourcing är således en metod som 

kan användas av organisationer i syftet att öppna upp innovationsprocessen för tidigare uteslutna 

externa kunskapskällor (Sloane, 2011; Prpic & Shukla, 2013; Prpic, Shukla, Roth & Lemoine, 

2015; Marjanovic, Fry & Chataway, 2012; Trompette, Chanal & Pelissier, 2008). Crowdsourcing 

kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar olika typer av kollaborativt arbete, varav en typ är 

collective intelligence. Collective intelligence är det vanligaste användningsområdet för 

crowdsourcing och innefattar de crowdsourcinginitiativ där initiativtagaren ämnar samla ihop en 

crowd och skapa förutsättningar för att dela kunskap och stödja aktiviteten att generera idéer 

(Sloan, 2011; Marjanovicet al., 2012).  

 

1.2. Problematisering 
Kunskap och kunskapande är en betydelsefull komponent vid innovationsprocessen och öppen 

innovation (Drucker, 1998; Nonaka, 1991; Goh, 2005; Esterhuizen et al., 2012; Popadiuk & 

Choo, 2006; Urabe, 1998; Fischer, 2001; Christensen & Raynor, 2003; Chesbrough, 2003;2004; 

Enkel et al., 2009; Gassman et al., 2010; Sloane, 2011). Kunskap är därför även en central 

komponent vid crowdsourcing av typen collective intelligence. Forsking har genomförts kring 

innovation och kunskap, men just skapande och överföring av kunskap vid öppen innovation 

genom crowdsourcing är ett mindre utforskat område (Marjanovic et al., 2012; Estellés-Arolas & 

González-Ladrón-de-Guevara, 2012). Att området är mindre utforskat kan anses märkligt då 

crowdsourcing av typen collective intelligence bygger på att organisationer i stor skala söker och 

sammanför extern kunskap för att sedermera skapa ny kunskap och idéer för innovation.  

 

Då organisationer vid öppen innovation ägnar sig åt kunskapande påverkas också dess 

innovationsförmåga i hög grad av förmågan att hantera kunskap (Fischer, 2011; Esterhuizen et 

al., 2012; Prpic & Shukla, 2013). Nonaka (1991) menar att företagsledare ofta ser organisationer 

som en maskin för informationshantering, vilket medför att de enbart skapar formell och 

systematisk kunskap baserad på data, utan att utnyttja dess faktiska potential. En sådan bristande 

                                                
2 Begreppet ”crowd” används istället för den svenska översättningen ”folkmassa” då det medför 

en tydligare koppling till att folkmassan används vid just crowdsourcing.  
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förståelse för hur kunskap skapas och överförs vid öppen innovation genom crowdsourcing 

riskerar att påverka organisationens förmåga att utnyttja kunskapen och idéerna som genereras, 

vilket i konsekvens påverkar innovationsförmågan (Esterhuizen et al., 2012).  

 

Enkel et al. (2009) har genom en studie med 107 organisationer visat att 48 % av respondenterna 

ser en risk med bortfall av kunskap vid öppen innovation på grund av ökad komplexitet vid 

koordinering av innovationsprocessen. Bortfall av kunskap vid öppen innovation genom 

crowdsourcing bör uppmärksammas, då bortfallet inte alltid är märkbart på grund av den breda 

omfattningen av integrerade kunskapskällor. Faktumet att crowdsourcing är ett snabbt 

framväxande verktyg för öppen innovation (Sloane, 2011; Prpic et al. a, 2015; Marjanovic et al., 

2012; Trompette et al., 2008) gör fallet än mer intressant att undersöka då 

crowdsourcingprocessens eventuella påverkan på kunskapsöverföring i förlängningen riskerar att 

påverka organisationers innovationsförmåga. Vidare är skapandet och överföring av kunskap vid 

crowdsourcing intressant att undersöka då det sker genom ett digitalt medium, där 

kommunikationen bedrivs mellan parter som är fysiskt frånkopplade från varandra. Den fysiska 

frånkopplingen medför att crowden och mottagande part måste uppnå en gemensam förståelse 

för vad syftet är med crowdsourcinginitiativet, då de föreslagna idéerna till innovationsprocessen 

i annat fall kan vara föremål för misstolkning. Misstolkning av input till innovationsprocessen 

kan medföra konsekvenser som bortfall av kunskap eller att kunskap skapas utifrån felaktiga 

grunder, vilket i förlängning påverkar organisationens innovationsförmåga (Enkel et al., 2009; 

Fischer, 2011; Esterhuizen et al., 2012; Nonaka 1991). Bergendahl & Magnusson (2015) 

uppmärksammar även att ett ökat kognitivt avstånd mellan aktörer kan resultera i försämrad 

kvalitet på idéer och försvåra en redan svårhanterlig koordination vid kollaborativ idégenerering. 

Det innebär att den snabba takt som crowdsourcing medför för idégenerering inte alltid är bättre 

för en organisations innovationsförmåga. 

 

Johannessen, Olaisen & Olsen (2001) argumenterar för att användandet av IT kan medföra att 

organisationer misslyckas uppnå en balans i dess kunskapsbas. En obalanserad kunskapsbas 

innebär att organisationer överbetonar hantering av kunskap som kan uttryckas och överföras 

digitalt, och således minskar tillgången på kunskap i form av ”know-how” som utvecklas internt 

genom erfarenhet. En kunskapsbas som balanserat består av kunskap som kan uttryckas och 



 

	   5	  

”know-how” krävs för att organisationer ska kunna upprätthålla en god innovationsförmåga, på 

grund av att en god innovationsförmåga kräver såväl intern erfarenhet som extern kunskap. 

Således finns risken att en överbetoning av IT resulterar i att organisationer misslyckas med 

arbetet att kontinuerligt förbättra processer och produkter.  En framgångsrik innovationsprocess 

och kontinuerlig förbättring kräver enligt Johannessen et al. (2001) något system för 

organisatoriskt lärande. Organisationer bör därför, utöver satsningar på nödvändiga IT-verktyg, 

även klargöra vilka organisatoriska processer som krävs för att administrera 

crowdsourcinginitativ så att de i slutändan stödjer innovationsprocesser. Organisationer står 

således inför utmaningen att sammanföra användandet av IT-verktyg med organisatoriskt 

engagemang och styrning för att fullständigt utnyttja potentialen som finns för kunskapande 

(Goh, 2005).  

 

1.3. Syfte och frågeställning 
Öppen innovation och crowdsourcing blir allt mer förekommande i organisationer. Hur kunskap 

skapas och överförs vid crowdsourcingprocessen är intressant att undersöka då kunskap och 

idéer utgör kärnan i innovationsprocessen, och således även lägger grund för organisationens 

innovationsförmåga. Då kunskapsöverföring är en viktig del i innovationsprocessen är det 

intressant att identifiera vad användandet av crowdsourcingplattformar kan medföra för 

organisationer som strävar efter att tillämpa öppen innovation. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur kunskap skapas och överförs vid öppen innovation genom crowdsourcing. För att 

besvara syftet kommer följande två delfrågor att adresseras; (A) ”vilka kunskapstransformationer 

sker i samband med crowdsourcingprocessen?”, och (B) ”vad kräver crowdsourcing för internt 

engagemang i innovationsdrivna organisationer?”. Uppsatsens frågeställningar besvaras genom 

att en teoriframställning vidareutvecklas och prövas empiriskt. Teoriframställningen är utvecklad 

genom en kombination av modeller för crowdsourcingprocessen och Nonakas (1991; 1994) teori 

om hur organisatorisk kunskap skapas och överförs.  

 

1.4. Disposition 
Inledningsvis presenteras tidigare forskning och befintliga teoretiska resonemang kring hur 

organisatorisk kunskap skapas och överförs, samt hur crowdsourcingprocessen är utformad. De 

två områdena slås därefter samman och presenteras som en kombinerad teoretisk analysmodell 
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för hur kunskap överförs vid öppen innovation genom crowdsourcing. Utifrån studiens 

insamlade material beskrivs därefter genomförandet av öppen innovation genom crowdsourcing i 

praktiken i form av en fallstudie. Empiri och teori kombineras därefter i en analys i syftet att 

bevara forskningsfrågan. Avslutningsvis diskuteras resultatet från studien tillsammans med en 

föreslagen slutsats. 
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2. Teori 
I följande avsnitt presenteras en teoretisk grund för vad organisatorisk kunskap är och hur 

kunskap skapas och överförs mellan olika parter. Avsnittet är förankrat i Nonakas (1991; 1994) 

teorier för hur organisatorisk kunskap skapas, där han argumenterar för att ny organisatorisk 

kunskap alltid härstammar från en individs personliga kunskap.  

 

Den traditionella definitionen av kunskap är ”motiverad sann tro” (justified true belief), där 

kunskap betraktas som en sanning vilken kan understödjas med trovärdig motivering och således 

accepteras av andra. Vidare beskrivs att kunskap är dynamisk och skapas genom sociala 

tolkningar mellan individer och organisationer i ett särskilt sammanhang. (Nonaka 1991; 1994; 

Nonaka, Umemoto & Senoo, 1996; Nonaka, Ryoko & Noboru, 2000). När organisationer tar till 

sig kunskap kan det antingen ske genom explorativt eller exploaterande lärande. Explorativt 

lärande innebär att organisationen utforskar tidigare okända kunskapsdomän och därigenom 

skapar nya egna insikter. Exploaterande lärande innebär däremot att organisationen erhåller 

kunskap i form av färdigpaketerade lösningar och således riskerar att gå miste om outforskade 

kunskapsdomäner (Edenius & Yakhlef, 2011). 

 

Nonaka (1991; 1994) hävdar att kunskap skapas genom omvandlingsprocesser där så kallad tyst 

och explicit kunskap överförs mellan olika parter och således delas inom organisationen. För att 

redogöra för hur ny kunskap skapas och överförs inom en organisation beskrivs först begreppen 

tyst och explicit kunskap mer ingående. Därefter presenteras en teoretisk modell som beskriver 

omvandlingsprocesserna genom vilka ny kunskap skapas.   

2.1. Två typer av kunskap 
2.1.1. Explicit kunskap 

Västvärlden har traditionellt betraktat kunskap som explicit (Nonaka et al., 2000). Explicit 

kunskap är uttrycksbar, formell och systematisk vilket innebär att den lätt kan kommuniceras och 

delas genom exempelvis produktblad och instruktionsmanualer (Nonaka, 1991; 1994; Nonaka et 

al., 2000; Nonaka et al., 1996). Då explicit kunskap kan delas erhålls den inte bara internt från 

organisationen, utan även från externa källor som kunder, leverantörer och konkurrenter (Nonaka 

et al., 2000; Esterhuizen et al., 2012).  
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2.1.2. Tyst kunskap 

Förutsatt att kunskap antingen kategoriseras som explicit eller tyst kunskap, så utgör explicit 

kunskap enligt Nonaka (1994) enbart toppen av isberget av all kunskap som existerar. Kunskap 

som inte lika lätt kan explicitgöras benämns som tyst kunskap. Tyst kunskap är personlig och 

djupt betingad i handlingar och åtaganden i ett visst sammanhang, vilket gör den svår att uttrycka 

och kommunicera till andra (Nonaka, 1991; 1994).  Tyst kunskap finns i två olika former. Dels i 

form av tekniska färdigheter eller ”know-how” som utvecklas efter år av erfarenhet, och dels i 

form av ingrodda mentala modeller, övertygelser och perspektiv som tas förgivet. Mentala 

modeller formar starkt hur vi upplever världen runtom oss men är svåra att artikulera av just den 

anledningen att de tas förgivet (Nonaka, 1991).  

 

2.2. Hur kunskap skapas och överförs 
Skillnaden mellan explicit och tyst kunskap utgör grunden för hur kunskap skapas i 

organisationer (Nonaka, 1991; 1994). Explicit och tyst kunskap är komplement till varandra 

vilket innebär att båda typerna av kunskap är nödvändiga för att ny kunskap ska kunna skapas 

(Nonaka et al., 2000). Nonaka et al. (2000) argumenterar även för att explicit kunskap utan tyst 

insikt snabbt förlorar sin betydelse. Skapandet av kunskap ses vidare som en process genom 

vilken kunskap övergår från sin ursprungliga form till sin nya genom tillförandet av ett nytt 

sammanhang, en ny världssyn och ny kunskap (Nonaka et al., 2000). Mer precist skapas ny 

kunskap genom interaktioner mellan individer som besitter olika typer av kunskap inom olika 

områden (Nonaka et al., 1996). Nonaka (1991, 1994) föreslår fyra omvandlingsprocesser för 

kunskapande, genom vilka explicit och tyst kunskap kombineras i en kontinuerligt pågående 

dynamisk interaktion. Den dynamiska interaktion kan ses som en spiral där kunskap flyter över 

organisationens gränser för att i olika steg konverteras till nya typer av kunskap som ökar i både 

kvantitet och kvalitet, enligt omvandlingsprocessernas karaktär (Nonaka, 1994; Nonaka et al., 

1996; Nonaka et al., 2000). De fyra omvandlingsprocesserna utgör vad Nonaka kallar för SECI-

processen och är socialisering, externalisering, kombination och internalisering (Nonaka, 1991; 

1994; Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000).  
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2.2.1. Socialisering 

Socialisering medför tyst till tyst kunskapsöverföring. Vid socialisering konverteras tyst kunskap 

genom interaktion mellan individer som befinner sig i samma tid och rum, för att på så vis skapa 

ny tyst kunskap. Interaktionen behöver nödvändigtvis inte ske genom språkbruk, utan även 

genom observation, imitation och utövande (Nonaka 1994; Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 

2000). Nonaka hävdar att det är svårt att skapa eller utbyta tyst kunskap om det inte sker genom 

erfarenhetsbaserat lärande, på grund av att den tysta kunskapen inte kan uttryckas (Nonaka, 

1994). Socialisering sker således genom att erfarenheter, synsätt, mentala modeller och 

förtroende ömsesidigt kan skapas och utbytas mellan aktörer. (Nonaka 1994; Nonaka et al., 

1996; Nonaka et al., 2000). Organisationer tillhandahåller ofta tyst kunskap från samarbetande 

kunder och leverantörer genom att interagera med dem (Nonaka et al., 2000). Socialisering 

påverkas i hög grad negativt vid användandet av IT, då face-to-face kommunikationen utesluts 

(Nonaka et al., 1996).  

 

2.2.2. Externalisering 

Externalisering medför överföring från tyst till explicit kunskap (Nonaka 1994; Nonaka et al., 

1996; Nonaka et al., 2000). Vid externalisering artikuleras tyst kunskap till explicit kunskap, 

vilket medför att kunskapen kan delas och således lägga grund för ny kunskap (Nonaka et al, 

2000). Externalisering kan till exempel ske genom konceptualisering av idéer vid 

produktutveckling, där aktörer använder modeller för att ge uttryck för tyst kunskap. Ett lyckat 

genomförande av externalisering beror på hur väl aktörer lyckas använda sig av metaforer, 

analogier och modeller vid uttryckandet av tyst kunskap (Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 

2000) 

 

2.2.3. Kombination 

Kombination medför en överföring av explicit kunskap till en mer komplex och systematisk 

form av explicit kunskap. Vid kombination samlas intern och extern explicit kunskap för att 

sedan sammanföras eller bearbetas till att utgöra ny kunskap (Nonaka 1994; Nonaka et al., 1996; 

Nonaka et al., 2000). Kombination kan exemplifieras i att ett produktkoncept utvecklas med 

redan existerande teknologier för att på så vis materialisera produkten. IT är ett användbart 

verktyg vid kombination, då informationssystem innehåller just explicit kunskap som kan 
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manipuleras på olika sätt genom kraftfulla bearbetningar (Nonaka et al., 1996). 

Kombinationsprocessen kan utöver att sammanföra kunskap, även bryta ned koncept, såsom en 

vision, för att operationalisera och göra kunskapen mer systematisk (Nonaka et al., 1996; Nonaka 

et al., 2000). 

 

2.2.4. Internalisering 

Internalisering medför en överföring från explicit till tyst kunskap, vilket kan ses som ”learning 

by doing”. Vid internalisering delas den tidigare skapade explicita kunskapen genom 

organisationen och konverteras till ny tyst kunskap då individer tar till sig den vid handlande 

(Nonaka 1994; Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000). Internalisering kan exemplifieras vid 

att nyanställda vid en organisation tar till sig och lär hur arbetsuppgifter ska utföras genom att 

läsa styrdokument och därefter reflektera över innehållet för att bygga på deras kunskapsbas. 

Internalisering leder således till att organisationen och dess individer stärker sin kunskapsbas i 

form av delade mentala modeller och teknisk ”know-how” för hur uppgifter ska utföras (Nonaka 

1994; Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000). IT kan främja internalisering då explicit 

kunskap kan göras mer lättillgänglig att tolka genom simulationer och pedagogiska gränssnitt 

(Nonaka et al., 1996).  

 

2.3. SECI-processen som teoretiskt ramverk 
Figur 1 illustrerar SECI-processen och hur ny kunskap skapas och överförs i en spiralliknande 

sekvens genom en dynamisk interaktion mellan explicit och tyst kunskap. Spiralen kan 

exemplifieras på följande sätt (Nonaka, 1991; 1994; Nonaka et al., 1996). Spiralen utgår ofta från 

socialisering som ett första steg, där individer tar lärdom från organisationens rutiner och kultur 

för att erhålla tyst kunskap. Den tysta kunskapen omvandlas därefter till explicit kunskap genom 

konceptualisering, för att sedan kunna delas vidare till berörda medarbetare. Medarbetarna 

standardiserar således den skapade explicita kunskapen genom att exempelvis utveckla en 

konceptuell modell för en ny produkt med tillhörande beskrivning. Bearbetning av den explicita 

kunskapen leder till att medarbetarna bygger på deras egen kunskapsbas och således utvecklar ny 

tyst kunskap kring produkten. Spiralen mynnar ut i internalisering då den nyskapade kunskapen 

bearbetas och tas till bruk av individerna i organisationen. Det är viktigt att utmärka att den tysta 

kunskapen som genereras vid internalisering kan utlösa ytterligare en spiral, som leder till att 
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SECI-processen återigen påbörjas för att skapa ytterligare kunskap (Nonaka 1991; 1994; Nonaka 

et al., 1996; Nonaka et al., 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Nonakas SECI-process som beskriver en spiralliknande interaktion mellan tyst och 

explicit kunskap vid skapandet av ny kunskap. 

 

I studien används SECI-processen som teoretiskt ramverk för hur kunskap skapas vid öppen 

innovation genom crowdsourcing. Interaktionen mellan explicit och tyst kunskap är just det som 

lägger grunden för idégenerering och en organisations innovationsförmåga (Fischer, 2011; 

Esterhuizen et al., 2012). Utöver interaktionen mellan explicit och tyst kunskap är det vanligt 

förekommande att sammanhanget för vilken kunskapsöverföringen sker inom behandlas vid 

studier om kunskap. Då uppsatsen behandlar kunskap i relation till öppen innovation genom 

crowdsourcing är sammanhanget i förhand avgränsat till kunskapsöverföring vid en IT-medierad 

miljö. IT förbättrar visserligen kunskapsöverföring genom att bryta ned barriärer relaterade till 

tid och rum, men det betyder inte per automatik att kunskapen förstärks i värde (Hendriks, 1999). 

För att kunskap ska förstärkas och höjas i värde krävs det att människor verkligen förstår 

varandra när de kommunicerar, och det kan hämmas i de fall kunskap representeras på ett 

bristfälligt sätt (Hendriks, 1999). Kvalitén av kunskapsöverföringen beror således på såväl IT-

verktyget som människorna som är involverade i processen (Hendriks, 1999).  
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3. Crowdsourcing som metod för öppen innovation 
3.1. Crowdsourcing 
Under Internet-eran har en lång rad företag med affärsidéer som bygger på bidrag från 

sammankopplade användare växt fram. Idag finns möjligheten att utnyttja kapaciteten från 

miljontals sammankopplade människor runtom i världen, vilket ger ekonomiska aktörer 

möjlighet att uppnå goda resultat, vid exempelvis producerande aktiviteter, till en lägre kostnad 

än tidigare (Howe, 2006). Sådan kollaborativ produktivitet kan åstadkommas till följd av att 

teknologiska framsteg möjliggör för vem som helst att ägna sin tid och ansträngning åt att 

uppfylla ett visst syfte (Howe, 2006). Howe (2006) var den första som benämnde den typen av 

webbaserad kollaborativ produktivitet som crowdsourcing. Dells IdeaStorm är ett återkommande 

exempel på crowdsourcing och hur Internet kan användas för att stödja idégenerering vid öppen 

innovation.  IdeaStorm bygger på att kunder tillåts delta vid brainstorming-sessioner online för 

att tillsammans dela idéer och samarbeta med varandra samt Dell, och därigenom komma med 

förslag till nya produkter och tjänster som kan utvecklas (Ideastorm.com, hämtad 5/2-15). 

Crowdsourcing är således en metod som tillåter organisationer att utnyttja tidigare otillgänglig 

intellektuell kapacitet för att lösa problem till en lägre kostnad än vad det skulle kosta att ta fram 

en idé internt.  

Vid crowdsourcing av typen collective intelligence ämnar initiativtagaren att samla ihop en 

crowd och skapa förutsättningar för att dela kunskap (Sloan, 2011; Marjanovicet al., 2012; Prpic 

& Shukla, 2013). Crowdsourcing ger således stöd för idén om att öppna upp 

innovationsprocessen till externa parter (Trompette et al., 2008). Crowdsourcing av typen 

collective intelligence kan utifrån en definition framställd av Estellés-Arolas & González-

Ladrón-de-Guevara (2012) beskrivas som en deltagande aktivet online, där en organisation eller 

individ genom en öppen fråga får tillgång till heterogen kunskap från grupper av individer via 

frivilligt deltagande. Vid deltagandet förväntas individerna tillföra kunskap och/eller erfarenhet 

för att lösa en uppgift av varierande komplexitet. I utbyte erhåller individen någon typ av 

belöning, till exempel i form av bekräftelse och/eller utvecklad kompetens, medan 

initiativtagaren erhåller den kunskap som crowden producerat. Initiativtagaren är den aktör som 

utför ett crowdsouringinitiativ och är oftast ett företag, men kan även vara en offentlig 
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organisation eller individ som önskar att uppfylla ett särskilt mål med hjälp av en crowd 

(Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012).  

 

3.1.1. Crowdens sammansättning 

Crowden är i grunden en grupp med individer, där storleken och målgruppen varierar beroende 

på crowdsourcinginitiativets karaktär. Vissa initiativ har inga särskilda krav på att crowden sitter 

på en specifik kunskap, medan andra har mer specifika krav. Gällande crowdsourcinginitiativ för 

öppen innovation finns däremot ofta krav på att crowden är en specifik målgrupp med kunskap 

inom ett eller flera specificerade kunskapsdomän (Sloan, 2011; Estellés-Arolas & González-

Ladrón-de-Guevara, 2012). Sådana krav uppstår till följd av att initiativen ämnar lösa specifika 

problem där initiativtagaren önskar att erhålla specifik extern kunskap från en viss crowd. Valet 

av crowd beror således på vilken kunskap initiativtagaren önskar att samla in, där Kang, Morris 

& Snell (2007) hävdar att sociala relationer ligger till grund för vilken kunskap som flödar 

mellan olika aktörer. Kang et al. (2007) beskriver att crowder som är starkt och tätt uppbyggda 

lämpar sig bra för insamlandet av detaljerad och specifik kunskap medan det motsatta lämpar sig 

bra då organisationer önskar att utforska nya kunskapsdomäner. Vidare varierar 

kunskapsdelningens karaktär beroende på vilken tillit som finns inom relationerna, där 

exempelvis medarbetare är mer benägna att dela med sig av detaljerad kunskap då det finns ett 

ömsesidigt förtroende. Medarbetare kan däremot vara bristfälliga då organisationen önskar att 

samla in tidigare outforskad kunskap, då de ofta befinner sig inom en begränsad kunskapsdomän 

(Kang et al., 2007). Slutligen hävdar Kang et al. (2007) att crowdens kognitiva egenskaper 

påverkar kunskapsdelning, då individer beroende på kognitiv förmåga är mer eller mindre 

benägna att dela med sig av detaljerad kontra mindre detaljerad kunskap.  

 

3.1.2 Kritik mot crowdsourcing 

Alla former av öppen innovation, inkluderat kollaborativt arbete genom crowsourcing, medför 

risker, begränsningar och kostnader (Marjanovicet al., 2012; Chesbrough, 2003; Enkel et al., 

2009; Trompette et al., 2008). Kritik har framförts kring att crowdsourcing kan öka risken för att 

innovationsinsatser misslyckas på grund av problem relaterade till ägarskap, svårigheter att 

övervaka arbetets kvalitet, hantering av crowdsourcingprojekt, samt inblandning av illvilliga 

individer i crowden, till exempel konkurrenter (Marjanovicet al., 2012). Vidare finns risken att 



 

	   14	  

framtida strategiska planer avslöjas i samband med att crowdsourcinginitiativ utförs 

(Marjanovicet al., 2012; Trompette et al., 2008; Enkel et al., 2009; Schenk & Guittard, 2009). 

Förlust av kunskap och ”know-how” är ytterligare en risk som lyfts fram i samband med 

crowdsourcing, då initiativtagaren likt vid outsourcing, riskerar att minska sin kompetens och 

utsättas för ”brain drain” i och med att kunskapen erhålls från en utomstående aktör och därför 

inte utvecklas internt (Schenk & Guittard, 2009).  

 

3.2. Crowdsourcingprocessen utifrån Crowd Capital Theory  
För att förstå hur kunskap skapas och överförs vid öppen innovation genom crowdsourcing krävs 

en inblick i crowdsourcingprocessens utformning och dess olika komponenter. 

Crowdsourcingplattformar använder Internet som medium för att involvera ”communities” vid 

utförandet av crowdsourcinginitiativ och sammanförandet av en crowd (Trompette et al., 2008; 

Estellés-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara, 2012). Sammanförandet av olika typer av 

aktörer sker genom att initiativtagaren bjuder in dem till att utgöra en del av en kollektiv hjärna 

som bidrar med deras egen erfarenhet och kunskap för att arbeta mot ett gemensamt mål 

(Trompette et al., 2008).  

 

Crowd Capital Theory är ett teoretiskt ramverk som beskriver crowdsourcingprocessen och utgår 

från en kunskapsbaserad vy av organisationen. Crowd Capital Theory utgörs av komponenterna 

Crowd Capital och Crowd Capability. Crowd Capital är resultatet av crowdsourcingprocessen 

och betraktas som en resurs i form av organisatorisk kunskap som främjar producerande och 

ekonomiska aktiviteter, som exempelvis innovationsprocessen i en organisation. Crowd Capital 

förvärvas från den spridda kunskap organisationer samlar in genom crowdsourcing. För att 

erhålla kunskap från en crowd krävs vissa förmågor från organisationens sida – de benämns som 

Crowd Capability. Crowd Capability är de grundläggande strukturer och processer genom vilka 

en organisation samlar in kunskapen som finns i en crowd. Även bidragen från crowden ses som 

en del av Crowd Capability. Strukturer syftar på de underliggande informationssystem som 

används vid hanteringen av en crowd, exempelvis en IT-applikation. Processer är de interna 

aktiviteter organisationen använder för att ordna, filtrera och integrera den inkommande 

kunskapen, informationen och datan. Crowd Capability är unik för varje organisation, då den 

varierar beroende på crowdsourcinginitiativets karaktär, mål och tillgång till externa källor. 
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Organisationen kan med hjälp av Crowd Capability utvidga sina gränser vid insamlandet av 

kunskap från spridda källor. Crowd Capability krävs för att hantera och övervaka bearbetningen 

av kunskap från spridda källor, och är således en grundförutsättning för att Crowd Capital ska 

kunna genereras. (Prpic & Shukla, 2013, Prpic et al. a, 2015; Prpic et al. b, 2015).  

 

Crowd Capital erhålls genom att organisationer utvecklar och arbetar efter en top-down process 

för att utvinna kunskap från en crowd (Prpic & Shukla 2013; Prpic et al. b, 2015).  Processen 

presenteras som en trestegsmodell där en crowd skapas, Crowd Capabilties utvecklas och Crowd 

Capital utvinns (se figur 2) (Prpic et al. b, 2015). 

 

 
Figur 2. Konceptuell modell över crowdsourcingprocessen enligt Crowd Capability Theory 

. 

3.2.1. Att skapa en crowd – förberedande arbete 

Syftet med crowdsourcinginitiativet måste vara specificerat och i linje med organisationens 

strategiska mål innan en uppfattning om vilken crowd som bör användas kan skapas (Prpic et al. 

b, 2015). När det är uppfyllt kan organisationen gå vidare med att utvärdera vilken typ av bidrag 

som efterfrågas och definiera individtypen som bör inkluderas i crowden. Vidare bör 

organisationen utvärdera om crowden ska bestå av externa aktörer eller medlemmar i 

organisationen, eller båda delarna. Skapandet av en crowd är en viktig del vid strävan efter 
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Crowd Capital då olika crowder besitter olika kunskap och färdigheter vilka kan ge olika typer 

av värden för organisationen (Prpic et al. b, 2015). 

 

3.2.2. Förvärva Crowd Capability – insamling och bearbetning av input 

Efter att initiativets syfte och crowd har definierats måste organisationen bestämma hur de ska 

samla in kunskapen som finns spridd bland crowden och hur det görs i samspel med existerande 

interna processer.  En organisations Crowd Capability kan delas upp i förmågan att samla in och 

erhålla kunskap, information och data, samt förmågan att bearbeta den erhållna kunskapen, 

informationen och datan (Prpic & Shukla, 2013; Prpic et al. a, 2015; Prpic et al. b, 2015).  

 

Förmågan att samla in och erhålla kunskap berör organisationens möjlighet att ta tillvara på 

externa resurser för ett särskilt ändamål. Det innebär att organisationen, utifrån 

crowdsourcinginitiativets syfte, måste förstå vilken typ av interaktion som bör upprättas med 

crowden, samt välja en lämplig crowdsourcingplattform som kan understödja hanteringen av 

crowdens spridda kunskap. Interaktionen med en crowd kan ske på olika sätt, vilket bör 

uppmärksammas vid valet av plattform. Generellt kan interaktioner anses vara återkommande 

men oberoende av varandra eller relationsbaserade i mån att organisationen och crowden 

förväntas upprätthålla kontinuerlig kontakt med varandra under processens gång. Vidare kan 

relationsbaserade interaktionen skilja sig om individer i crowden ska interagera med varandra 

kollaborativt eller om de ska arbeta autonomt. Således beror valet av crowdsourcingplattform på 

såväl crowdsourcinginitiativets primära mål, exempelvis att samla in kunskap, som vilken typ av 

interaktion som förväntas ske. Även förmågan att bearbeta kunskap påverkar möjligheterna att 

erhålla Crowd Capital. Det sista steget i processen att erhålla Crowd Capital utgörs av att internt 

bearbeta crowdens bidrag genom filtrering, sortering och aggregering. Bearbetningen ställer krav 

på organisationen att tillämpa interna processer för att hantera den inkommande kunskapen och 

informationen. (Prpic et al. b, 2015). 

  

3.2.3. Utvinna Crowd Capital – hantering av output 

Potentiell Crowd Capital och kunskap finns spridd inom och utom organisationens gränser. Det 

innebär att organisationen kan upprätta olika crowder med olika syften. Exempelvis kan en 

crowd bestående av medarbetare sättas ihop i syftet att stödja den interna processen med att 
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bearbeta den externa crowdens kunskap. Initiativtagare bör vid sådana fall se de två till synes 

skilda crowdsourcingintiativen som överlappande och bidragande komponenter i ett 

övergripande initiativ. (Prpic & Shukla, 2013; Prpic et al. a, 2015; Prpic et al. b, 2015). 

 

3.3. Kunskapsöverföring vid crowdsourcingprocessen 
I och med att crowdsourcingprocessen medför interaktioner mellan individer, organisationen och 

IT finns förutsättningar för att kunskapsöverföring sker enligt Nonakas (1991; 1994) samtliga 

omvandlingsprocesser. Socialisering är visserligen den omvandlingsprocess som främst riskerar 

påverkas av att kunskapsutbytet sker IT-medierat, då möjligheten till att utbyta tyst kunskap och 

erfarenheter sinsemellan i Nonakas (1991; 1994) mening begränsas när kommunikationen sker 

digitalt. Socialisering bör ändå till viss del, och i någon form, ske i samband med 

crowdsourcingprocessens inledande fas då crowden förväntas kommunicera med initiativtagaren 

för att skapa en initial förståelse för utmaningens karaktär. Socialisering som 

omvandlingsprocess bör därför inte uteslutas vid kunskapsöverföring via crowdsourcing, då 

förutsättningar för att det ska kunna ske finns, om än i begränsad omfattning. Nästa steg i 

crowdsourcingprocessen berör Crowd Capability, alltså insamling och bearbetning av data, 

information och kunskap (Prpic et al. b, 2015). Crowd Capability-komponenten bör möjliggöra 

kunskapsöverföring av typerna externalisering och kombination. IT-strukturen i form av en 

crowdsourcingplattform bistår till externalisering då plattformen tillåter individer i crowden att 

uttrycka och således dela deras tysta kunskap genom att föreslå idéer i form av exempelvis text, 

bilder, videos och modeller. Vidare sker kombination då input bearbetas och utvecklas till mer 

avancerade former med hjälp av crowdsourcingplattformen och organisationens stödjande 

interna processer. Slutligen bör internalisering ske i samband med utvinnandet av Crowd Capital. 

Outputen från crowdsourcingprocessen måste bearbetas och tas tillvara av initiativtagaren, vilket 

innebär att initiativtagaren behöver någon typ av system för lärande och tillvaratagande av den 

kunskap som genereras från processen, oavsett om resultatet är i form av vagt formulerade tankar 

eller komplett beskrivna idéer och koncept. 

 

Både SECI-processen (Nonaka 1991; 1994) och Crowd Capital Theory (Prpic & Shukla, 2013, 

Prpic et al. a, 2015; Prpic et al. b, 2015) beskrivs som dynamiska och iterativa, trots att de finns 

inslag av sekventiella element. Det innebär att processerna i grova drag följer ett sekventiellt 
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flöde samtidigt som de beroende av sammanhang kan variera i den mån att processen iterativt 

faller tillbaka till en tidigare fas för att fullfölja ett syfte. Exempelvis kan 

crowdsourcingprocessen upplevas som iterativ då nytillkomna idéer upplevs som intressanta och 

återigen skickas ut till crowden för vidare utveckling, parallellt med att processen fortskrider i en 

sekventiell ordning (från steg 1 till 3). Outputen från båda processerna kan ses som input för 

nästkommande omgång, vilket skapar ett spiralliknande flöde av kunskapsutbyte och 

transformation. Den teoretiskt kombinerade processen illustreras i figur 3. 

 
Figur 3. Kombinerad analysmodell över förväntad kunskapsöverföring i samband med 

crowdsourcingprocessen. 
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4. Metod 
Studien är utformad som en deskriptiv fallstudie med intervjuer och deltagande observation som 

underliggande metoder för att samla in kvalitativa data om hur kunskap skapas och överförs vid 

öppen innovation genom crowdsourcing i praktiken.  

 

4.1. Metodansats 
Studien kategoriseras som en deskriptiv fallstudie då syftet är att beskriva hur kunskap skapas 

och överförs vid öppen innovation genom crowdsourcing. En fallstudie karaktäriseras av att 

forskaren fokuserar på en instans av det studieobjekt som undersöks, exempelvis en organisation, 

en avdelning, ett informationssystem eller ett projekt (Oates, 2006). Hur kunskapsöverföringen 

sker skiljer sig mellan olika sammanhang, och det faller sig därför naturligt att utföra en 

fallstudie. Målet med en fallstudie är att tillhandahålla en detaljerad bild av fallet och dess 

komplexa relationer och processer i syftet att förklara hur och varför vissa utkomster inträffar i 

en viss situation. Fallstudier karaktäriseras vidare av djup istället för bredd, och att fallet i fråga 

undersöks i dess naturliga miljö (Oates, 2006). Studien undersöker både hur crowdsourcing 

beskrivs teoretiskt och tillämpas i praktiken för att därigenom utkristallisera vilken kunskap som 

skapas och överförs i samband med processen. Fallet undersöks med utgångspunkt från en 

kollaborativ crowdsourcingplattform som tillhandahålls av ett strategi- och konsultföretag som 

specialiserar sig på framtidsanalys. Företaget är anonymt i uppsatsen, och benämns därför med 

det fiktiva namnet KF. Målet med studien är att med hjälp av illustrationer måla upp en bild över 

crowdsourcingprocessen med utgångspunkt från hur KF definierar dess komponenter, strukturer 

och syfte. Studien erhåller således ett djup istället för bredd i och med att KF:s syn på 

crowdsourcingprocessen ligger i centrum. Trots att KF:s perspektiv ligger i centrum för studien 

intervjuas externa parter i syftet att de ska ge en kontrasterande syn på processen.  

 

Det är vidare lämpligt att använda en deskriptiv ansats för att beskriva hur kunskapsöverföringen 

ser ut vid öppen innovation genom crowdsourcing. En deskriptiv ansatts karaktäriseras av att 

forskaren försöker förstå ett problem genom att empiriskt studera det för att därefter beskriva vad 

som inträffat och hur det uppfattas av människor i omgivningen (Oates, 2006). Personer med 

olika bakgrunder ser på crowdsourcingprocessen ur olika perspektiv. De har således varierande 

uppfattningar om vad processens syfte är. För att få en komplett bild över fallet intervjuas 
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anställda på KF i syftet att ta del av deras syn på processen. Vidare intervjuas representanter på 

företag relaterade till KF som arbetar med liknande crowdsourcingplattformar, för att ta del av 

deras erfarenheter kring den praktiska tillämpningen av crowdsourcing. Jag har valt att behålla 

samtliga källor anonyma då det tillåter dem att tala mer fritt. 

 

4.2. Datainsamlingsmetoder 
Det empiriska materialet är insamlat under en tioveckorsperiod genom utförandet av 

semistrukturerade intervjuer och till viss del deltagande observation. Datainsamlingsmetoderna 

har valts i syftet att fånga kvalitativa aspekter kring utförandet av crowdsourcingprocessen och 

hur individer och organisationer upplever att kunskap överförs inom den. Semistrukturerade 

intervjuer och deltagande observationer är lämpliga datainsamlingsmetoder för fallstudier då de 

genererar data som är användbar vid en detaljrik undersökning av ett fall (Bryman & Bell, 2011).  

 

4.2.1. Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att frågorna som ställs inte är strikt fastställda, 

utan flexibla i den mån att de kan anpassas under intervjuns gång beroende på hur 

konversationen utspelar sig. Den flexibla utformningen tillåter intervjun att falla sig mer naturlig 

och respondenterna ges rum att tala mer fritt och således ge en mer detaljerad bild av 

verkligheten (Oates, 2006). Semistrukturerade intervjuer är att föredra då studien redan från 

början har ett någorlunda klart fokus eftersom att mer specifika frågorna direkt kan adresseras 

(Bryman & Bell, 2011). Syftet med intervjuerna är att fånga respondenternas erfarenheter och 

känslor kring crowdsourcingprocessen, och hur de upplever att kunskap skapas och överförs då 

öppen innovation bedrivs genom crowdsourcing. Frågornas öppna karaktär tillåter 

respondenterna att uttrycka känslor och sedermera måla upp en bild kring hur de uppfattar 

processen. Intervjuerna utgick från en intervjuguide som är utformad efter de teoretiska 

modellerna som presenterats för kunskapsöverföring och crowdsourcing. Respondenternas svar 

kan således härledas till teoretiska resonemang, vilket möjliggör en genomgående jämförelse 

mellan teori och praktik. Vidare är frågorna inte så specifikt utformade, för att de ska lämna plats 

åt att intervjun går mot ett alternativt håll (Bryman & Bell, 2011). 
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Intervjuerna genomfördes i två etapper där samtliga intervjuer spelades in med diktafon för att 

senare transkriberas. Totalt genomfördes sex semistrukturerade intervjuer (se tabell 1). Vid 

urvalet användes snöbollsprincipen (Oates, 2006), vilket innebär att nya kontakter kontaktades 

genom befintliga kontanter. De fyra första intervjuerna genomfördes med representanter från KF 

och samtliga varade cirka 40 minuter. Respondenterna på KF intervjuades då jag ansåg att de 

kunde tillhandahålla mig med grundläggande information om crowdsourcingprocessen och hur 

det är tänkt att den ska fungera. Intervjuguiden utvecklades efter behov allt efter att intervjuerna 

genomfördes. Intervjuerna på KF gav mig således möjligheten att förfina och förbättra 

intervjuguiden iterativt för att få ut så mycket som möjligt från resterande intervjuer. I 

nästkommande etapp intervjuades två representanter från svenska företag och de varade cirka 30 

minuter. Samtliga respondenter är personer som arbetar med innovationsprocessen och är 

engagerade i initiativ relaterade till öppen innovation och crowdsourcing. Syftet med 

intervjuerna var att komma till insikt i hur öppen innovation genom crowdsourcing faktiskt 

upplevs ur initiativtagarens perspektiv, vilket är kompletterande till hur tjänsteleverantörer (KF) 

beskriver att öppen innovation genom crowdsourcing bör fungera.  

 

Respondent Längd Datum Fiktivt namn 

CTO, KF 38:46 24/2-15 Alex  

Säljare/produktutvecklare, KF 44:37 25/2-15 Bertil 

VD, KF 46:46 4/3-15 Carl 

Director of Collaborative Innovation, KF 38:27 6/3-15 David 

Strategisk produktledare, externt företag 1 33:24 20/3-15 Erik  

Open innovation manager, externt företag 2 33:40 15/4-15 Fredrika  

Tabell 1. Utförda intervjuer. Respondenterna består dels av medarbetare på KF och dels 

användare av crowdsourcingplattformar.  

 

4.2.2. Deltagande observation 

Deltagande observation har utförts i syftet att studera hur medarbetare på KF och dess kunder 

interagerar med varandra vid situationer relaterade till öppen innovation och crowdsourcing. 

Oates (2006) hävdar att deltagande observation tillåter forskaren att skapa en uppfattning om 

studieobjektet ur situationens verkliga perspektiv, där forskaren upplever och reflekterar över 
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vad människor gör i den utvalda situationen. Jag har deltagit på interna möten hos KF och ett 

möte hos kund. Mötena gav olika perspektiv på crowdsourcing, då interna möten främst har 

berört utmaningar och frågor kring crowdsourcingplattformen i sig, medan kundmötet snarare 

kretsade kring att förmedla crowdsourcingplattformens styrkor i ett säljande och informerande 

syfte. Då observationer enbart har utförts vid utvalda tillfällen kan åtkomsten anses vara 

begränsad (Bryman & Bell, 2011). Vidare har KF valt tillfällena som observerats, och således 

styrt observationerna mot de händelser som de anser är relevanta för studien. Det skulle 

följaktligen kunna resultera i att observationerna är snedvridna till KF:s fördel, där enbart 

situationer som målar upp crowdsourcingprocessen i en positiv bemärkelse har observerats. 

Deltagande observationer har dock bidragit med en förhållandevis liten andel av det empiriska 

materialet och var värdefulla att utföra i början av studien för att snabbt få en uppfattning om hur 

öppen innovation genom crowdsourcing bedrivs i praktiken.  

 

4.3. Analysmetod 
Analys av kvalitativ data utförs generellt i två övergripande steg, förberedelse av data och 

dataanalys. Förberedelse av data innebär att det insamlade materialet görs redo för analys. 

Forskaren ska i största möjliga mån se till att allt material är i liknande format för att skapa ett 

mer överskådligt och jämförbart analysunderlag (Oates, 2006). Samtliga intervjuer 

transkriberades samma dag som de utfördes, vilket Bryman & Bell (2011) anser som fördelaktigt 

då kodning av data bör ske så snart som möjligt efter insamling för att forskaren ska öka 

förståelsen för den. Intervjuguiden har tillgodosett transkripten med en grundläggande 

följeordning som är någorlunda lik för samtliga intervjuer, trots att de är av semistrukturerad 

karaktär. Transkriberingarna är vidare döpta efter respektive respondent för att katalogiseras i ett 

tydligt format. Transkriberingarna innehåller även information om intervjuns längd och 

genomföresdatum.  

 

Dataanalys kan genomföras på olika sätt. Följande metod som Oates (2006) föreslår används i 

studien. Första steget var att identifiera övergripande teman i datan. Sorteringen skedde efter 

följande tre teman. 1) Segment som inte har någon betydelse för studiens övergripande syfte. 2) 

Segment som tillhandahåller övergripande beskrivande information som behövs för att beskriva 

studieobjektets kontext för läsarna. 3) Segment som till synes är relevanta för studiens syfte. 
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Texten delades alltså in i segment efter frågor och underfrågor för att jag lättare skulle kunna 

jämföra och dra paralleller mellan de olika respondenternas svar. I nästa steg kategoriserades 

varje textsegment genom att tilldelas en eller flera kategorier. Indelningen gjordes utifrån 

kategorier som deduktivt framkommit ur det teoretiska underlag som presenterats. 

Kategoriseringen bearbetades vidare i omgångar i syftet att säkerställa att liknande textsegment 

tilldelats samma kategorier. Vidare tilldelades segmenten karaktärsdrag som exempelvis 

transparens och engagemang för att det senare i analysen skulle bli lättare att få en övergripande 

bild över segmentens karaktär. Därefter fortsatte dataanalysen med urskiljandet av teman och 

relationer mellan segment och kategorier. Teman och relationer togs fram genom att jag 

sammanförde alla textsegment för en viss kategori till en egen kolumn, där jag utifrån den 

nyskapade grupperingen kunde läsa och analysera relaterade segment ihop. Mönster kunde 

därigenom urskiljas eftersom att textsegment i det formatet kunde associeras till varandra efter 

vilken kategori de tilldelats. På så vis erhölls möjligheten att avgöra vilka kategorier som 

förekom mest frekvent, och därför kan antas vara mest intressanta att framhäva. Under analysens 

gång jämförde jag även transkripten från intervjuerna på KF med övriga respondenter för att se 

likheter och skillnader i hur de upplever att kunskap skapas och överförs vid öppen innovation 

genom crowdsourcing.  Sista steget i analysen var att se förbi de mönster som utkristalliserats i 

tidigare skede, för att försöka förklara vad datan betyder. Datans betydelse förklarades genom en 

jämförelse av vad datan ”säger” med vad som beskrivs i det ursprungliga teoretiska ramverk som 

presenterats. Jämförelsens syfte var att påvisa både likheter och skillnader mellan 

respondentgruppernas svar samt teori.  

 

4.4. Validitet och reliabilitet 
Deltagande observationer kan enligt Oates (2006) styrkas i pålitlighet genom utövandet av 

triangulering av data och metoder. Triangulering har i viss mån gjorts genom att observera 

anställda på KF under möten, för att senare intervjua dem och se om intrycken från 

observationerna kan bekräftas i intervjuerna. Trots trianguleringens vaga utförande kan det 

konstateras att observationer står för en relativt liten del av det insamlade empiriska materialet 

och således inte påverkar studiens slutsats i en märkbar utsträckning. Intervjuernas pålitlighet är 

däremot svårare att säkerställa då de genererar kvalitativ data som inte nödvändigtvis kan anses 

vara konsekvent och objektiv (Oates, 2006). Det innebär att respondenternas svar kan variera 
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beroende på intervjutillfälle och sammanhang. Risken finns att respondenterna svarar enligt vad 

de tror är rätt svar istället för hur de verkligen upplever crowdsourcingprocessen. Problem 

relaterade till intervjuernas pålitlighet har hanterats genom att ge respondenterna möjlighet till att 

vara anonyma. Vidare har liknande empiriskt underlag erhållits från samtliga respondenter, 

vilket styrker att materialet är förankrat i verkligheten och inte i subjektiva tankar. Det empiriska 

materialet är tillräckligt pålitligt för att i god tro kunna användas som underlag i strävan efter att 

besvara studiens syfte, eller att i minsta laget ge en indikation på hur kunskap skapas och 

överförs i samband med crowdsourcingprocessen. Det är däremot svårt att uppskatta om 

materialitet uppnår extern validitet nog för att resultatet ska kunna generaliseras (Bryman & Bell, 

2011). Slutligen är det värt att påpeka att analysen av det empiriska resultatet har starka likheter 

med den presenterade teorin, vilket innebär att studien enligt Bryman & Bell (2011) har viss 

intern validitet. 

 

4.5. Kritisk utvärdering 
Risken finns att respondenterna på KF har vinklat utlåtanden till deras fördel, då de talar med 

utgångspunkt från en crowdsourcingplattform de själva tillhandahåller och säljer som tjänst. För 

att minimera risken för det har samtliga respondenter behållits anonyma. Vidare finns risken att 

det empiriska materialet är vinklat mot hur just KF ser på crowdsourcingprocessen. Den möjliga 

snedvridning balanseras av att utomstående respondenter som inte nödvändigtvis använder 

samma crowdsourcingplattform har intervjuats i syftet att ge en kontrasterande bild av 

crowdsourcingprocessen. Samtliga intervjuer har utförts med primärkällor vilket ökar 

trovärdigheten då respondenterna utger förstahandsinformation. 

 

Vidare kan Crowd Capital Theory som används för att beskriva crowdsourcingprocessen anses 

vara bristfällig i trovärdighet då den inte sedan tidigare är använd i vid utsträckning. Trots det 

väljer jag att utgå från den, på grund av dess goda interoperabilitet med SECI-processen. Crowd 

Capital Theory används enbart som teoretisk utgångspunkt för studiens intervjuguide, vilket 

innebär att den i resultatet empiriskt förankras i verkligheten. Studiens empiriska material har 

visat att Crowd Capital Theory i grova drag speglar hur crowdsourcingprocessen tillämpas i 

praktiken, med undantag från ett fåtal avvikelser som troligtvis varierar beroende på vilket 

sammanhang processen tillämpas i.  
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Det kan även kritiseras om Nonakas (1991; 1994) teorier kring kunskap är lämpliga att utgå från 

i studien, men valet gjordes med grund i att mängder av forskning har utförts kring innovation 

och kunskap, med utgångspunkt från Nonaka. Jag har även valt att inkludera tankar från 

forskning inom kommunikation (Hendriks, 1999) då Nonakas teorier kan anses sakna underlag 

för hur kunskapsöverföring skiljer sig då kommunikationen sker IT-medierat istället för face-to-

face. Ett sådant perspektiv är av intresse att inkludera i studien, då crowdsourcingplattformar 

förflyttar idégenereringen vid innovationsprocessen från en fysisk till digital mötesplats.  

 

Ett problem som har framkommit relaterat till att studera kunskapsöverföring vid öppen 

innovation genom crowdsourcing är att respondenterna gärna uttrycker att det är idéer och 

förslag som skapas och överförs i samband med processen. Således uttrycks det inte ordagrant att 

kunskap ligger i centrum av crowdsourcingprocessen. Min bedömning är att idéer och förslag i 

grunden består av en individs ackumulerade kunskap och kritiken kan således försvaras med att 

respondenterna i teoretiska resonemang talar om kunskapsöverföring. På grund av den 

semantiska tvetydigheten har begreppet kunskap i vissa intervjuer ersatts med begreppet idéer i 

syftet att skapa en gemensam förståelse med respondenten och således säkerställa att de talar 

utifrån erfarenhet istället för vad de tror sker med kunskapen. Begreppsutbytet bör inte påverka 

möjligheten att studera hur kunskap skapas och överförs vid öppen innovation genom 

crowdsourcing. 

 

Oates (2006) påpekar att det i vissa fall kan vara svårt att generalisera resultatet från fallstudier, 

då de kan anses sakna den rigorositet som efterfrågas för att erhålla trovärdighet. Vidare kan 

närvaron av en forskare påverka hur personerna i omgivningen beter sig, vilket riskerar ge en 

vinklad och troligen förgylld bild av verkligheten (Oates, 2006). Bryman & Bell (2011) påpekar 

även att kodning av kvalitativ data kan upplevas som problematisk då textsegment i vissa fall 

kan dras ur dess sammanhang, vilket kan medföra att dess verkliga innebörd kan gå förlorad. 

Studiens omfattning i både antalet respondenter och respondentföretag skulle ha behövt utökas 

för att säkerställa att problemen inte uppstår. Trots det bör studien ge viss indikation på hur 

kunskapsöverföringen ser ut i samband med crowdsourcingprocessen, och hur det påverkar 

organisationernas förmåga att utöva öppen innovation.  
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5. En fallstudie om kunskapsöverföring vid öppen innovation genom 

crowdsourcing  
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet i form av en fallstudie som beskriver hur 

crowdsourcingprocessen tillämpas i praktiken. Avsnittet avslutas med en redogörelse för de 

problem som kan uppstå vid utövandet av öppen innovation genom crowdsourcing kontra icke 

IT-medierade innovationsmetoder. 

 

5.1. Öppen innovation genom crowdsourcing i praktiken 
Kollaborativa crowdsourcingplattformar är verktyg som möjliggör att en crowd kan engagera sig 

i en fråga på ett systematiskt och processinriktat sätt. Syftet med crowdsourcinginitiativ varierar, 

där målet beskrivs vara allt från att samla in namnförslag på en produkt till färdigutvecklade 

produktkoncept och idéer från såväl medarbetare som kunder, leverantörer och andra externa 

intressenter. Öppen innovation genom crowdsourcing bedrivs vid innovationsprocessens tidiga 

faser då organisationer fortfarande söker möjligheter och är öppna för nya idéer. 

 

Bertil beskriver crowdsourcingplattformen som tillhandahålls av KF som ett smidigt och enkelt 

verktyg för att fånga upp idéer och kunskap genom att utnyttja en större grupps potential. 

Respondenterna har vidare poängterat en rad olika värden relaterade till crowdsourcing, där 

tillvaratagandet av en större grupps intellektuella kapacitet är något samtliga respondenter 

beskriver som det största värdet. Utöver det tillägger Carl och Fredrika, som arbetar på olika 

företag, att värdet vid crowdsourcing inte bara är ett resultat av dess bredd, utan även höjd och 

djup. Crowdsourcing möjliggör i snabbare takt kunskapsöverföring, något Carl i sin roll som VD 

för KF uttrycker i att man kan samla in ”tio gånger så många idéer med tio gånger högre 

kvalitet” till innovationsprocessen. Carl fortsätter med att citera en studie som KF nyligen 

genomfört, där han beskriver att ”den tredjedel av studiens deltagande företag som jobbar mest 

systematiskt med innovationsprocessen också levererade tre gånger så många riktiga 

innovationer per tidsenhet, än den tredjedel som jobbar minst systematiskt”. Även tillgänglighet 

är något samtliga respondenter anser vara en styrka vid öppen innovation genom crowdsourcing. 

Med det uttrycker David att crowdsourcingplattformar med webbaserade gränssnitt ger individer 

i crowden möjlighet att dela en idé när helst de får den vilket möjliggör ett mer effektivt 
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tillvaratagande av kreativitet. Slutligen beskriver Erik, som arbetar som strategisk produktledare, 

att korspollinering av kunskap inom en organisation är ett stort värde vid intern crowdsourcing. 

Erik liknar kunskapsspridningen vid crowdsourcing med hur ett bi för över pollen från en 

blomma till en annan av samma art. Intern crowdsourcing hjälper alltså organisationer att sprida 

kunskap, där sociala aspekter leder till att en crowd tillsammans bidrar till innovation. Erik anser 

att crowdsourcing har en ”1+1=3-effekt” på idégenerering, då idéer som skapats kollaborativt 

ofta håller högre kvalitet.  

 

Samtliga respondenter på KF beskriver att crowdsourcingprocessen är dynamisk och kan ses som 

sekventiell med iterativa inslag. Alex, CTO på KF, poängterar att processen självklart har ett 

sekventiellt flöde då det finns en början och ett slut, men att idégenereringen i sig sker iterativt 

då man tar del av andras idéer, får nya idéer och genererar nya idéer från tidigare idéer. Erik 

håller dock inte med om att crowdsourcingprocessen strikt kan beskrivas på ett lika 

processinriktat sätt, då initativens utformning varierar beroende på vem som leder initiativet och 

vad syftet är. Trots Eriks kontrasterande syn visar materialet från samtliga respondenter att 

crowdsourcingprocessen i grova drag kan brytas ned i tre övergripande faser där den första fasen 

involverar inledande arbete och insamling av idéer, andra fasen bearbetning av idéer och tredje 

fasen hantering av idéer. Processen administreras genomgående av utsedda 

analytiker/processägare som har i uppdrag att styra och koordinera den, och i senare skeden även 

ansvara för att bearbeta resultatet. Carl beskriver att det som ”skapar värde i den här processen är 

tänkandet som [analytiker] på något sätt kan bidra med”. 

 

5.1.1. Att upprätta ett initiativ och samla in input 

Crowdsourcinginitiativ utgår från en så kallad utmaning som är den fråga eller det område 

initiativtagaren vill samla in idéer kring. Formulering av en utmaning och tillhörande mål är det 

första steget vid upprättande av ett crowdsourcinginitiativ, där utmaningens mål exempelvis kan 

vara att samla in idéer om vad som kan göras med restprodukter från ett mejeri. Utifrån 

utmaningens mål formuleras en frågeställning som antingen går öppet till vem som helst eller 

riktat till en specifik grupp människor. Samtliga respondenter anser att valet av crowd är högst 

varierande och till stor del beroende på utmaningens karaktär. Valet görs genom att 

initiativtagaren utifrån utmaningens behov riktar sig mot den målgrupp som mest troligt besitter 
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den kunskap och de idéer som efterfrågas. I vissa fall kräver utmaningen tidigare oupptäckt 

kunskap i form av allmänhetens åsikter och då finns möjligheten att hyra in en crowd från 

företag som specialiserar sig på produkttestning. I andra fall kräver utmaningen expertiskunskap, 

och då är det mer lämpligt att sätta upp en crowd bestående av professionella aktörer inom ett 

specifikt kunskapsområde som bidrar med detaljerad kunskap. Bertil och Alex som arbetar på 

KF påpekar att initiativtagarens huvudkunder i många fall utgör målgruppen, men det anser 

Bertil avgörs av huruvida utmaningen berör något känsligt som initiativtagaren inte vill dela med 

sig av. Alex tillägger också att det inte är ovanligt att organisationer väljer en crowd internt, då 

”en försäljningschef exempelvis kan vara intresserad av att samla in idéer från säljarna i en 

organisation”. Oavsett crowd beskriver samtliga respondenter på KF att individer i crowden blir 

inbjudna till att engagera sig i en utmaning, där inbjudan oftast skickas ut i form av en länk via e-

post. Erik, som inte arbetar på KF, beskriver däremot att deras interna crowdsourcinginitiativ 

oftast är push-baserade, vilket innebär att utmaningen ställs ut öppet så att vem som helst som är 

intresserad kan engagera sig. Att ha en öppen utmaning ställer sig mot hur övriga respondenter 

ser på intern crowdsourcing, då de snarare uttrycker att initiativtagaren även internt väljer vilka 

som ska engageras då utmaningar inte nödvändigtvis berör hela organisationen. Erik beskriver 

dock att push-baserade utmaningar fungerar bättre internt än externt då initiativtagaren från 

början kan räkna med att crowden som engageras gör det utifrån välvilja, eftersom att de arbetar 

för organisationen som ställer ut utmaningen. Den skilda åsikten angående om utmaningar ska 

vara öppna eller stängda beror enligt Fredrika på såväl utmaningens karaktär som vilken 

crowdsourcingplattform initiativtagaren använder sig av. 

 

Det är senare crowdens uppgift är att ta ställning till utmaningen genom att dela tankar, idéer och 

kunskap. Enligt Bertil och Carl är det dock viktigt att komma ihåg att användare ofta behöver 

hjälp med att komma igång med verktyget. Bertil beskriver i sin roll som säljare på KF att 

inledande hjälp lätt glöms bort då många tänker att ”crowdsourcing sker automatiskt”, vilket inte 

är fallet. En viktig del vid den inledande fasen går ut på att få intressenter involverade så att de 

kommer igång med att dela idéer, och det hjälper inte verktyget till med. KF brukar 

rekommendera att initiativtagare kör så kallade ”jams”, där de exempelvis avsätter en lunch till 

att tillsammans komma på idéer för att få igång ett flöde in så att crowden har någonting att 

jobba efter. Bertil uttrycker att det bidrar till att crowden känner av en social närvaro redan från 
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början. Utöver inledande jams trycker samtliga respondenter hårt på skapandet av engagemang 

och poängterar att utmaningar (främst externt) måste vara utformade på ett sådant sätt att de 

skapar engagemang. Att hålla en kick-off jam bidrar inledningsvis till att skapa engagemang, 

men Alex säger att just utmaningens utformning kanske är den viktigaste engagemang-skapande 

faktorn. I samma spår beskriver Bertil, Carl och Fredrika att frågeställningen är väldigt viktig. 

De uttrycker att det redan från början tydligt ska framgå vad initiativtagaren ämnar undersöka, 

och vad för idéer som förväntas samlas in. I enighet håller samtliga respondenter med om att 

frågeställningen ska formuleras konkret så att crowden enkelt förstår vad utmaningen handlar 

om. Carl säger att ”ju luddigare [utmaningen] är desto svårare är det att få engagemang. Det 

konkreta skapar engagemang”. I annat fall riskerar idéerna sväva iväg mot ett annat håll än 

ursprungligen tänkt.  

 

Inte förrän en tydlig utmaning har skapats och en crowd engagerats kan insamlingen av idéer 

påbörjas. Alex säger att crowden framför allt bidrar med ”de mångas synpunkter och idéer”, 

varpå han tillägger att fördelen med crowdsourcing är att initiativtagaren fångar upp människors 

syn på saker och ting, och att ”sannolikheten för att 100 människor har en bra idé är större än att 

1 människa har en bra idé”. Organisationen ges genom crowdsourcing tillgång till kunskap som 

finns belägen både inom och utom organisationens gränser, där kunskapens karaktär varierar från 

att antingen vara tidigare outforskad av organisationen till att vara specificerad till en önskad 

kunskapsdomän. Respondenterna har däremot inte gett några indikationer på om interna kontra 

externa crowder används för insamling av någon specifik typ av kunskap och idéer. Oavsett 

vilken typ av input som efterfrågas samlas den in tidigt i crowdsourcingprocessen och fortsätter 

till dess att behovet är mättat. Delningen görs genom att en beskrivning av en idé målas upp 

genom kombinationen av olika sinnesintryck, där exempelvis bilder, videos, ljudklipp och annan 

stödjande dokumentation används. Alex och Fredrika, som arbetar på olika företag, uttrycker 

dock att det krävs mycket av crowden för att kunskapsöverföring ska kunna ske digitalt, till 

skillnad från fysisk kommunikation, då det präglas av högre barriärer. Alex poängterar att 

kunskapsöverföring i crowdsourcingsammanhang främst kan ske genom att demonstrativt 

redovisa en lösning eller hur ett problem hanteras – ”exempelvis går det att i ord beskriva hur en 

flaskkork skruvas upp, men det är enklare att filma handlingen och överföra kunskapen den 

vägen”. Samtliga respondenter uttrycker vidare att kunskapsöverföring genom crowdsourcing 
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enbart kan tillämpas fullt ut om tröskeln för att dela med sig är låg. Med det poängterar Bertil 

och Carl att tröskeln för att dela med sig av en idé ska vara lika låg som vid en statusuppdatering 

på Facebook eller Twitter, då det i annat fall finns risk för att engagemanget och även 

kunskapsdelningen dör ut på grund av för höga barriärer. Respondenterna på KF uttrycker att 

problemet med för höga barriärer vid kunskapsdelning kan minskas genom en strävan efter att 

göra crowdsourcingplattformar mer lättanvända. Däremot beskrivs det inte vad för konsekvenser 

en sådan förenkling kan ha för kunskapsdelning.  

 

Samtliga respondenter på KF har beskrivit att kollaboration och sociala aktiviteter främjar 

idégenerering vid crowdsourcingintiativ. KF har vid tillfällen anordnat så kallade trendresor, där 

deltagare under resan lägger in intressanta spaningar relaterade till en utmaning. Carl anser att 

kollaborativ insamling, likt trendresor, ”bidrar till att en gemensam kunskapsbas byggs upp”. 

Carl uttrycker vidare att kunskap på så vis kan byggas genom att observationer kommer in och 

sedan kollaborativt aggregeras upp till något mer ”innehållsmässigt tungt”. Inledande jams 

räknas även som kollaborativ idéinsamling, Bertil säger dock att kollaborativ insamling 

inledningsvis ändå bör begränsas så att individer i crowden inte blir för inspirerade av varandra. 

Bertil beskriver att det är bra att bli inspirerad av andra, men att det inte ska ske till en sådan grad 

att crowden fastnar i ett visst område och således upphör att generera unika idéer. Insamlingen av 

idéer fortsätter även hålla en kollaborativ karaktär allt eftersom att idéer samlas in då individer i 

crowden har möjlighet att kommentera varandras idéer, vilket leder till att de vidareutvecklas och 

bearbetas redan vid insamlingsfasen. Alex beskriver att crowden på sådant sätt utbyter kunskap 

genom att ta del av varandras idéer för att sedan bidra med kommentarer vilka kan leda till att 

ytterligare idéer genereras. Vikten av kollaboration uttrycks vidare i att Erik säger - ”syftet är 

nästan aldrig att någon kommer på en idé som är helt färdig och funkar, och inte kommenteras”, 

och att idéerna i flesta fall förbättras och formas genom hela processen. Erik hävdar att 

möjligheten att kommentera varandras idéer är den mest värdefulla funktionen vid 

crowdsourcing, då man tillsammans bidrar till att skapa något. David tillägger att de på KF i 

många fall har suttit tillsammans i workshops och diskuterat idéer, för att sedan ta en bild av det 

som skrivits på tavlan och lägga in det som ett gemensamt idéförslag. David poängterar således 

att det ena inte hindrar det andra, och att crowden varierande kan arbeta kollaborativt och 

autonomt.  
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Som ett komplement till crowdgenererad input samlas i vissa fall även automatgenererad input in 

parallellt. Automatgenererad input samlas in genom att digitala spindlar söker igenom specifika 

källor på Internet efter information som matchar särskilda kriterier. David uttrycker att 

initiativtagaren genom ett automatiskt inflöde har möjlighet att styra processen då den 

automatgenererade inputen lägger en grund för idéinsamlingen och på så vis leder crowden på 

rätt spår.  

 

5.1.2. Att bearbeta input 

Bearbetning av input sker dels systematiskt, dels kollaborativt. Vad som har framkommit hos KF 

är att en mer spontan och kollaborativ bearbetning påbörjas redan i samma skede som idéer 

delas, då individer i crowden har möjlighet att kommentera och gilla varandras idéer, likt på 

Facebook. Crowdsourcingplattformens chatt- och kommentarsfunktioner ger crowden möjlighet 

att tillsammans berika processen och lyfta idéer genom att föreslå hur de kan vidareutvecklas. 

Sådan kollaborativ bearbetning sker enligt respondenterna genom hela insamlingsfasen och 

tillför ett socialt inslag till crowdsourcingprocessen. David uttrycker att kollaborativ bearbetning 

är en viktig komponent för att skapa engagemang bland crowden, då det ”tänder en låga” som i 

många fall är viktigare än införandet av tävlingsmoment i crowdsourcingprocessen. David och 

Carl tillägger att KF har byggt upp en funktion där tvillingar identifieras vilken går ut på att två 

personer som bidragit med likartade idéer blir upplysta om det i syftet att tillsammans kunna 

förädla och utveckla idén vidare, vilket ger stöd för ytterligare kollaboration. Carl tillägger att 

gemensamt tänkande skapar värde i crowdsourcingprocessen, vilket innebär att crowden 

gemensamt tar ”sina bits and pieces” och bygger någonting som är större och tar idén till nästa 

nivå genom att förstå vilka konsekvenser och möjligheter som kan utvinnas från den. Majoriteten 

av respondenterna anser att crowdsourcingplattformar genom kollaboration ger förutsättningar 

för att utveckla kunskap, varvid Erik beskriver att crowdsourcing ”inte [ska] ske som en tävling 

internt. Det ska bara supporta kollaboration.”. 

 

KF:s crowdsourcingplattform möjliggör för systematisk bearbetning av idéer genom ett 

skrivbordsgränssnitt. Bertil beskriver att den systematiska bearbetningen i första ledet hjälper 

analytiker att sålla bort input som inte är relevant för utmaningen. Efter att irrelevanta idéer har 
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filtrerats bort går arbetet vidare med sortering. Sortering sker genom att analytikerna med hjälp 

av crowdsourcingplattformen klustrar ihop olika idéer som sedan kopplas till trender och rankas 

efter signifikans sett till utmaningens mål. Liknande funktioner återfinns även i de plattformar 

Erik och Fredrika arbetar med. Alex beskriver även att automatgenererade idéer på samma sätt 

kan kombineras och prövas mot crowdgenererade idéer. Vidare finns möjligheten att skapa 

konsekvensträd och livscykelkurvor för en specifik trend, där analytikerna ser hur idén kommer 

att utvecklas över en viss tid och vilken effekt den förväntas ha för utmaningens område. 

Konsekvensträd och livscykelkurvor görs kollaborativt av analytiker genom att de ger 

bedömningar om exempelvis utvecklingen för en trend, som andra personer sedan kan utvärdera 

och ranka upp eller ned. Erik tydliggör för vikten av bearbetning, då idéerna i ”99.99% av fallen 

förbättras […] och formas om på vägen till implementering”. Övriga respondenter instämmer i 

att kombinationen av idéer förädlar kunskapen som erhålls.  

 

Genomgående påpekar samtliga respondenter att det är av yttersta vikt att initiativtagare har en 

mottagarkompetens, då det organisatoriskt finns ett ansvar att analytiker som arbetar med 

bearbetning av idéer är utbildade kring verktyget för att veta vad de ska göra och hur det ska 

göras. Vilken avdelning analytikerna arbetar på varierar, men ansvaret och uppgifterna är 

snarlika. Carl, som är VD på KF, påpekar däremot att forsknings- och utvecklingsavdelningarna 

generellt arbetar i senare faser i den klassiska innovationsprocessen och att de kanske inte i första 

hand har behovet av idéer genererade från kollaborativa crowdsourcingplattformar. Oavsett 

vilken organisatorisk enhet som tar på sig det analytiska ansvaret påpekar David i rollen som 

kollaborativ innovationschef på KF att analytikerna måste ”lova att ta tag i det” och bearbeta 

vidare alla idéer som kommer in. Det förutsätter att analytikerna avsätter tid och utvecklar 

kompetens för att lansera idéer på ett produktivt sätt. Fredrika poängterar dock att bristande 

vidarebearbetning inte är ett problem då crowdsourcinginitiativ är behovsstyrda vilket innebär att 

organisationer enbart lägger ut utmaningar när det finns ett behov av input.  

 

Som en del av mottagarkompetensen uttrycker Carl att det genom hela bearbetningsfasen är 

viktigt att analytikerna håller processen vid liv genom att kontinuerligt ge feedback på inkomna 

idéer. Det är av vikt att processen hålls vid liv då insamlingen av idéer inte nödvändigtvis upphör 

i och med att bearbetningen påbörjas, så engagemanget måste fortsatt hållas högt. Även Erik och 
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Fredrika som arbetar med intern crowdsourcing anser att feedback är en mycket viktig del i 

crowdsourcingprocessen, då det är viktigt att sträva efter transparens och hela tiden visa hur 

idéer bearbetas vidare och skapa uppmuntran, för att engagemanget inte ska upphöra. 

Transparens och öppenhet främjar enligt Erik kunskapsutbyte då det skapar en inspirerande 

miljö. Bertil tillägger att vikten av återkoppling grundar sig i att ”kunskap ska förmedlas mellan 

alla olika parter” och inte bara från crowden till initiativtagaren, då syftet med öppen innovation 

är att människor ska bli ”inspirerade av andras förslag” och dela med sig av idéer.  

 

5.1.3. Att hantera output 

Respondenterna på KF beskriver att crowdsourcingplattformens resultat presenteras i form av en 

dynamisk rapport eller ett nyhetsbrev, där innehållet enligt Carl består av en uppsättning 

idékoncept. Analytikerna väljer själva vad som ska presenteras i rapporten, då all output 

nödvändigtvis inte anses som relevant för utmaningen eller den målgrupp rapporten riktar sig till. 

Koncepten som presenteras i rapporten kräver enligt Carl någon typ av ”funding för att tas till 

nästa steg”, då ”någon behöver ta lite tid för att utveckla […] konceptidéerna till något som är av 

högre värde”. Det är i samband med vidareutvecklingen av koncept som idéerna lämnar 

crowdsourcingplattformen och fortsättningsvis bearbetas organisatoriskt. Återigen trycker Alex, 

Bertil och Fredrika på vikten av att initiativtagaren har en mottagarkompetens som tillåter dem 

att ta emot idéerna, bearbeta dem och slussa dem vidare så att inte processen avstannar utan 

resultat. Från crowdens sida förväntas det att en uppföljning av de bearbetade idéerna sker, men 

samtliga respondenter uttrycker att det fortfarande är upp till organisationen att arbeta med det. 

David säger att uppföljningen bör vara i form av att initiativtagaren delar information om att en 

ny lösning eller tjänst implementeras, eller att i minsta lag upplysa crowden om att arbetet har 

påbörjats. Crowdsourcingplattformen ses som ”front-end” av innovationsprocessen, där David i 

rollen som kollaborativ innovationschef uttrycker att ”the back side of innovation är att man 

faktiskt gör nya lösningar, produkter och tjänster” av de idéer som kommit in. Att initiativtagare 

senare delar med sig av arbetet skapar engagemang för att i fortsättningen genomföra ytterligare 

crowdsourcinginitiativ. Det säger Erik ger ”goodwill, istället för badwill”. Carl beskriver också 

att det behöver finnas tydliga projektvägar och uppriktigt intresse för att organisationen ska 

lyckas bearbeta idéerna vidare, och att resten löser sig om de två komponenterna finns på plats. 

Erik påpekar dock att det internt är svårt att upprätta tydliga projektvägar i stora organisationer, 
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då enheter i olika regioner arbetar på olika sätt. När det gäller mottagarkompetens tillägger 

Fredrika att det är något som initiativtagare måste arbeta med redan från början av processen, i 

samband med att initiativets problemställning och mål definieras. Utan planering, tydliga 

riktlinjer och processer blir det svårare för initiativtagare att säkerställa att de mottagna idéerna 

bearbetas vidare på grund av att det i sådana fall råder en osäkerhet kring vad idéerna ska 

användas till, vem som har ansvar för vidarebearbetning och hur arbetet ska fortskrida i 

innovationsprocessens nästkommande faser. Fredrika anser att det ibland kan vara en fördel att 

börja arbeta med crowdsourcing internt för att utveckla en kompetens vilken senare ger bättre 

förutsättningar för att arbeta externt, då erfarenheten hjälper organisationen att bygga upp en 

mottagarkompetens utan att riskera påverka externa förhållanden.  

 

I majoriteten av fallen beskrivs det att workshops kan utgöra en del i den organisatoriska 

vidarebearbetningen. Vidarebearbetningen sker exempelvis genom att berörda intressenter tar 

materialet som genererats från crowdsourcingplattformen och kör ett antal workshops för att 

konceptualisera idéerna och på så vis bearbeta dem vidare. I det skedet möjliggör 

crowdsourcingplattformen att processen bedrivs på ett mer systematiskt sätt än om 

idégenereringen hade utförts utan dess inblandning. Carl påpekar däremot att den organisatoriska 

vidarebearbetningen är ”den absolut svåraste delen” vid öppen innovation, och att organisationer 

vid det skedet har ganska liten nytta av crowdsourcingplattformar då arbetet sker ”lite på sidan 

av verktygen”. Carl tydliggör att verktygen är hjälpsamma vid insamling av underlag så att 

analytiker får en klar bild av de föreslagna idéerna framför sig, men att det är verktyget i 

kombination med människor som möjliggör skapandet av kunskap. På samma sätt anser David 

att kunskap vid öppen innovation utvecklas genom observationsförmåga från analytikernas sida. 

För att ny kunskap ska utvecklas från de insamlade idéerna krävs det enligt samtliga 

respondenter en mänsklig inblandning. Alex beskriver att analytiker måste ha förmågan att fånga 

upp intressanta tankar och idéer som de sedan kan omsätta och ”bryta ned till respektive 

organisations förutsättningar och möjligheter”. Kunskapen måste således bearbetas internt inom 

organisationen innan den kan vara till nytta för innovationsprocessen. Alex tillägger slutligen att 

output i en process kan vara input i en annan process. På så vis kan resultatet från en process 

även systematiskt bearbetas vidare genom att det utvärderas i en mer specifik process där en 

crowd tar idéerna till nästa nivå. Specifika exempel på sådana kombinerade processer är då en 
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automatgenererad idé reflekteras utifrån och crowd, eller att crowdgenererade idéer testas på 

andra crowder. 

 

5.2. Problematik vid kunskapsöverföring genom crowdsourcing  
Samtliga respondenter anser att det fungerar bra att dela kunskap genom 

crowdsourcingplattformar. Alex och Bertil på KF tror dock att digital kunskapsöverföring 

kommer fungera bättre och bättre i takt med att människor vänjer sig vid tekniken, och att de 

senaste årens utveckling på sociala medier speglar det. Alex som är CTO på KF säger att – ”från 

början delades främst text på Facebook, men idag delar människor allt från text till bilder och 

videos”. Alex tror att framtiden kommer bjuda på att ännu mer innehållsmässigt rik information 

delas i allt snabbare takt. Det beror enligt Alex på att vi inte längre har tid att skriva manualer 

utan förväntas filma handlingar och dela kunskapen på det sättet. Carl, i rollen som VD på KF, 

tillägger dock att han inte tror att vi har sett de mest optimala lösningarna för digital 

kunskapsdelning än.  

 

Samtliga respondenter på KF anser att tillgänglighet är den faktor som utgör största skillnaden 

mellan crowdsourcing och traditionell idégenerering. Möjligheten att konstant kunna dela idéer 

via mobila plattformar gör att de kan fångas så fort de uppenbaras. Alex uttrycker att en idé 

antingen kan fångas när den dyker upp, eller att organisationer måste se till att de har en ”miljö 

där man föder upp den typen av tankar”. Han tillägger dock att båda alternativen fungerar. Carl 

fortsätter att beskriva att det finns för- och nackdelar med respektive alternativ. Carl anser att den 

optimala lösningen är att kombinera de båda alternativen genom att medarbetare under 

workshops sitter och arbetar med idéer i en crowdsourcingplattform. Exempelvis genom att 

idéerna som tas fram matas in i systemet istället för att skrivas upp på gula lappar. Även David 

ser fördelar i att kombinera fysiska och digitala idégenereringsmetoder då han uttrycker att 

materialet genom crowdsourcingplattformar dokumenteras på ett tydligt sätt så att det även i 

efterhand kan delas på ett effektivt sätt. På så vis kan människor lätt gå tillbaka till kunskapen 

som utvecklats vid workshops och återuppta arbetet vid ett senare tillfälle. David tillägger även 

att digitalt tillgängligt material är en faktor som ”dramatisk bidrar till kunskapsökning” då 

organisationen får det dokumenterat genom hela innovationsprocessen. Däremot tillägger han att 
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digitala medium ibland kan hindra skapandet av ”intuitiva ritningar”, vilket fungerar ”mycket 

bättre med whiteboards”.  

 

Samtliga respondenter anser att det finns ett ökat utrymme för missförstånd vid digital 

kunskapsöverföring, då kommunikationen saknar aspekter som vanligtvis infinner sig vid face-

to-face kommunikation. Alex och Carl uttrycker att utrymmet för missförstånd grundar sig i att 

det i vissa fall inte skapas en fullständig beskrivning av en företeelse. Om en idé ska kunna 

beskrivas krävs det att mottagaren sätter sig in i den rätta situationen - och just situationen är svår 

att överföra digitalt. Fredrika i rollen som open innovation manager anser även att mycket hänger 

på hur duktiga individer i crowden är på att uttrycka sig, och hur duktiga initiativtagare är på att 

tolka det den andra parten förmedlar. Misstolkning ses som en brist vid crowdsourcing, men 

samtliga respondenter beskriver att bristen till viss grad kompenseras av den stora mängd input 

som genereras. Erik säger att många bra idéer som kommit in säkert har misstolkats, men att 

crowdsourcingens storskalighet gottgör för det på grund av ”the law of big numbers”, alltså att 

vissa idéer ”tolkas åt fel håll, vissa idéer går till miste, och vissa låter bättre”. Fredrika tillägger 

dock att fördelen med kollaborativ crowdsourcing är att mottagaren alltid kan be någon 

vidareutveckla och förklara oklarheter. Carl oroar sig däremot för att det ”intressanta och 

spetsiga” i idéer lätt försvinner på grund av att mottagaren lägger in en egen tolkning av idén. Av 

samma anledning anser majoriteten av respondenterna att organisationer bör se crowdsourcing 

som ett komplement till andra innovationsmetoder och att det inte bör vara den ända 

innovationskällan.  

 

Tillvaratagandet av de mångas potential och storskalighet har av samtliga respondenter beskrivits 

som ett stort värde vid crowdsourcing. Bertil säger dock att det samtidigt utgör en risk att 

initiativtagaren får in så stora mängder idéer att det således blir svårhanterligt. David och 

Fredrika resonerar vidare kring risker med öppna utmaningar och beskriver att eventuella 

konkurrenter kan ansluta sig till en utmaning för att sedan springa iväg med några av idéerna. 

Respondenterna poängterar dock att det är risker initiativtagare får räkna med och att 

storskaligheten ändå kompenserar för det.  
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6. Kunskapsöverföring vid öppen innovation genom crowdsourcing 
Analysen förs med utgångspunkt från studiens syfte och tidigare presenterad analysmodell (se 

figur 3, s. 17). Då crowdsourcing möjliggör sammanförandet av olika aktörer ger metoden stöd 

för kunskapsinsamling enligt synsättet att kunskap är en tillgång som återfinns hos andra. Enligt 

analysmodellen förväntas Nonakas (1991; 1994) samtliga omvandlingsprocesser återfinnas vid 

kunskapsöverföring genom crowdsourcing. Vad som förväntas avvika mest är socialisering, då 

den förutsätter att människor är fysiskt närvarande vid överföring av tyst kunskap. Trots det 

förväntas någon typ av socialisering ske vid crowdsourcingprocessens inledande fas. 

Externalisering, kombination och internalisering bör återfinnas när crowden delar med sig av 

idéer, när idéer systematiskt och organisatoriskt kombineras och när crowdsourcingprocessens 

output hanteras av organisationen för vidareutveckling.  

 

6.1. Kunskapsöverföring vid inledande arbete? 
Vid upprättandet av crowdsourcinginitiativ sker ingen kunskapsöverföring i sig, men samtliga 

respondenter anser att utmaningens utformning är den huvudsakliga faktor som ligger till grund 

för vilka idéer som senare samlas in. För att ett crowdsourcinginitiativ överhuvudtaget ska ge 

något resultat krävs det att en tydlig och välgenomtänkt utmaning formuleras tillsammans med 

en tillhörande plan som beskriver syfte och mål med utmaningen. Organisationen har även 

ansvar för att upprätta projektvägar som för processens varje skede beskriver hur 

processägare/analytiker ska agera i syftet att stödja innovationsprocessen. Betoningen av 

planering kan relateras till Hendriks (1999) och Prpic & Shuklas (2013) antydan på att 

framgångsrik kunskapsöverföring kräver noggrann planering och koordinering. Arbetet vid 

processens början syftar således till mesta del att skapa förutsättningar för att kunskap och idéer 

ska kunna samlas in och bearbetas i nästkommande faser. 

 

Samtliga respondenter poängterar att valet av crowd i hög grad beror på utmaningens karaktär, 

och att olika utmaningar mer eller mindre kräver specifika crowder likt vad Kang et al. (2007) 

hävdar. Trots att respondenterna inte uttryckligen beskrivit hur valet av crowd förhåller sig till 

om det är detaljrika eller mindre utvecklade idéer som efterfrågas visar empirin att valet av 

crowd skiljer sig beroende på om organisationen söker ny, outforskad kunskap, som de själva 

kan utveckla vidare, eller mer detaljerade idéer. Många gånger efterfrågas mindre utvecklad 
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kunskap som ger nya perspektiv på en utmaning och då finns möjligheten att vända sig till 

företag som har färdigdefinierade crowder för exempelvis produktutveckling. Initiativtagare är 

vid valet av sådana löst sammansatta crowder medvetna om att de inte ska förvänta sig att 

kunskapen som erhålls är i nivå med kunskap som genereras av en expertcrowd. Vid 

användandet av en expertcrowd är det däremot självsägande att kunskapen som samlas in 

kommer vara mer detaljerad, och således ett föremål för mindre bearbetning än om utmaningen 

går ut till en stor grupp kunder. Därför bör valet av crowd inte enbart göras efter vilken kunskap 

som efterfrågas, utan även i relation till vilka ambitioner och möjligheter initiativtagaren har för 

vidarebearbetning. Det är således i enighet med Kang et al. (2007) förståeligt att vissa 

utmaningar riktar sig mot mer specifika crowder, medan andra inte är lika behovsstyrda - 

däremot bör kunskapsöverföringen i sig inte påverkas av valet av crowd. Nonaka (1991; 1994) 

ser kunskapsöverföring som en dynamisk transformation mellan tyst och explicit kunskap, men 

han skiljer inte på vilken karaktär kunskapen har. Det innebär att kunskapsöverföringen bör se 

likadan ut oavsett om crowdsourcingprocessen har som syfte att samla in expertiskunskap från 

en specifik crowd, eller mer ytlig kunskap från kunder eller anställda. Kunskapen som förmedlas 

genom en idé överförs således på samma sätt oavsett var den kommer från och hur välutvecklad 

idén är.   

 

Ett första tecken på kunskapsöverföring i crowdsourcingprocessen är de så kallade ”jams” som 

KF rekommenderar att initiativtagare genomför för att snabbt få igång idéinsamling. En jam går 

ut på att processägare/analytiker tillsammans med delar av crowden möts fysiskt för att få igång 

ett flöde med idéer in till crowdsourcingplattformen så att crowden senare har något att jobba 

efter. Fysiska möten är något som har beskrivits bidra till att personerna på plats känner en social 

närvaro och således uppmuntras till att börja dela idéer och kunskap. Kunskapsöverföringen vid 

jams kan i hög grad relateras till Nonakas (1991; 1994) omvandlingsprocess socialisering, då 

personerna i samma tid och rum utbyter erfarenheter för att skapa ett engagemang. Det är dock 

värt att anmärka att kunskapsöverföring genom socialisering i Nonakas (1991; 1994) bemärkelse 

inte sker inom crowdsourcingplattformens ramar, utan genom workshopliknande aktiviteter som 

är kompletterande till crowdsourcingprocessen, och därför kan skilja sig beroende på processens 

utformning.  
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6.2. Kunskapsöverföring vid insamling av input? 
Jams kan ses som en överlappande aktivitet mellan inledande fas och insamling av input, där 

kunskapsöverföringen som inledningsvis sker mellan deltagarna går över till att involvera 

crowdsourcingplattformen. Om man betraktar kunskapsöverföringen vid jams ur Nonakas (1991; 

1994) perspektiv kan det beskrivas som att socialisering först sker inom crowden, då deltagarna 

kollaborativt skapar nya idéer genom att interagera med varandra i samma tid och rum – det sker 

således ett utbyte av tyst kunskap. Idéerna som diskuteras fram konceptualiseras därefter för att 

utgöra input till crowdsourcingplattformen, vilket innebär att omvandlingsprocessen 

externalisering sker i samband med att crowden tillför bidrag. Kunskapen som idéerna söker att 

förmedla medför en överföring från tyst till explicit kunskap i och med att de förs in i 

crowdsourcingplattformen genom exempelvis text, ljud, bild, video och andra stödjande 

dokument. På samma sätt som en idé uttrycks vid jams, uttrycks idéer då individer i crowden 

senare i processen kommer med enskilda bidrag. Kunskapsöverföring av typen externalisering 

sker således i hög grad vid crowdsourcingprocessen, och skiljer sig inte nämnvärt från hur 

Nonaka (1991; 1994) beskriver det.  

 

Hur väl kunskapsöverföringen genom externalisering sker beror dock på crowdens förmåga att 

uttrycka sig och initiativtagarens tolkningsförmåga, och påverkas således av den mänskliga 

faktorn. Vid externalisering är det viktigt att crowden och initiativtagaren upprättar en gemensam 

förståelse för utmaningens mål, och det kan vara svårt i och med den fysiska frånkopplingen. En 

bristfällig förståelse för utmaningens mål medför att det kan bli ett gap mellan hur idén som 

delas är tänkt att uppfattas, och hur den faktiskt tolkas av mottagande part. Nonaka hävdar att ett 

lyckat genomförande av externalisering beror på̊ hur väl aktörer lyckas använda sig av metaforer, 

analogier och modeller vid uttryckandet av tyst kunskap (Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 

2000). I dagsläget ligger mycket vikt vid utvecklingen av crowdsourcingplattformar på att 

delandet ska ske så enkelt och smidigt som möjligt, och det kan potentiellt ligga till grund för att 

crowden förses med bristfälliga verktyg för att på ett korrekt sätt fånga innebörden av deras 

idéer, vilket i sin tur leder till att bidragen misstolkas. Risken för misstolkning är något 

respondenterna är väl medvetna om, och accepterar vid crowdsourcing. Det har beskrivits att 

vissa idéer med säkerhet misstolkas, men att det kompenseras av crowdsourcingens 

storskalighet, eller som Erik uttrycker det – ”the law of big numbers”. Att avfärda risken för 
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missförstånd med förklaringen att crowdsourcing möjliggör idégenerering på en stor skala kan 

till synes betraktas som utlåtanden gjorda för att försvara eventuella brister vid öppen innovation 

genom crowdsourcing. Visserligen finns det en sanning i att mängden bidrag ökar sannolikheten 

för att i alla fall en idé tolkas åt rätt håll, men faktumet kvarstår att möjligheter går förlorade då 

övriga idéer misstolkas på grund av att kunskapen inte kan uttryckas. En ytterligare eventuell 

konsekvens till att crowdsourcingplattformar utvecklas mot att möta krav på låga barriärer är att 

kunskapen som delas riskerar komma i en mindre detaljerad form vilket gör att 

vidarebearbetning blir mer komplicerad och tidskrävande. Det skulle således inte skada att 

utvärdera alternativ för att främja externalisering genom att exempelvis tillföra 

modelleringsfunktioner till crowdsourcingplattformar så att idéer likt Nonaka (1991; 1994) 

beskriver kan konceptualiseras i full detalj. 

 

Utöver kunskapsöverföring genom externalisering har en annan typ av kunskapsöverföring 

skildrats i och med att crowden och initiativtagare har möjlighet att föra dialog med varandra i 

syftet att förtydliga och tillsammans lyfta idéförslag till en högre nivå. En sådan 

kunskapsöverföring är särskiljande för kollaborativ crowdsourcing, då sådana plattformar förser 

crowden med chatt- och kommentarsfunktioner. Den kunskapsöverföringen kan liknas vid 

Nonakas (1991; 1994) omvandlingsprocess socialisering, med den stora skillnaden att det sker 

IT-medierat och således inte nödvändigtvis i samma tid och rum. Sådan IT-medierad 

socialisering bör i enighet med Nonaka (1991; 1994) stödja utbyte av viss tyst kunskap eftersom 

att kommentarsfunktionaliteten möjliggör utbyte av personliga erfarenheter i form av en 

dynamisk social interaktion. Visserligen görs kunskap explicit i samband med att den uttrycks i 

en kommentar, men den erfarenhetsutbytande interaktionen förblir densamma och kan således 

tyckas möjliggöra för viss tyst kunskap att överföras digitalt. Den sociala närvaro som 

kollaborativt arbete medför beskrivs vidare vara en starkt engagerande faktor och har rent 

kunskapsmässigt ansetts vara en av de mest givande och värdefulla funktionerna vid 

crowdsourcing, vilket tyder på att IT-medierad socialisering är en betydande faktor vid 

kunskapsöverföring.  
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6.3. Kunskapsöverföring vid bearbetning av input? 
Redan vid inputfasen påbörjas bearbetning av input genom att crowden och initiativtagare 

kollaborativt för en dialog i vidareutvecklande syfte. Syftet med kollaborativ bearbetning är att 

crowden och initiativtagare tillsammans ska förädla den kunskap som kommit in för att på så vis 

utveckla mer avancerade former av kunskap. Utöver kollaborativ bearbetning sker även en mer 

systematisk bearbetning då såväl crowd- som automatgenererad input bearbetas ihop för att 

skapa trender, konsekvensträd och livscykelkurvor, och därigenom aggregera kunskapen i värde. 

Kombinationen av crowd- och automatgenererad input höjer kvalitén på bidrag i form av att ett 

ökat antal perspektiv tas i beaktande, där omvärldsspaningar kombineras med crowdens 

erfarenheter. Det har dock beskrivits att kollaborativ crowdsourcing riskerar att skapa en 

inlåsningseffekt då crowden blir för inspirerade av varandras idéer, men automatgenererad input 

kan tänkas bryta sådana tendenser då de inte påverkas av befintliga bidrag. Både kollaborativ och 

systematisk bearbetning kan direkt relateras till Nonakas omvandlingsprocess kombination, vars 

syfte är att samla intern och extern explicit kunskap för att bearbeta det till ny kunskap (Nonaka 

1994; Nonaka et al., 1996; Nonaka et al., 2000). Det är dock anmärkningsvärt att bearbetningen 

vid crowdsourcing sker av utsedda analytiker och att kunskapen inte kombineras automatiskt. 

Crowdsourcingplattformen ses som ett tekniskt stöd som möjliggör hantering av den stora mängd 

input som processen involverar - det är således analytiker med hjälp av IT-stöd som utvecklar ny 

explicit kunskap vid crowdsourcing, där respektive part utspelar sin roll. Utan IT-stöd skulle det 

vara näst intill omöjligt för analytiker att finna, samla in och koordinera den stora mängd 

kunskap som crowdsourcingprocessen genererar, samtidigt som avsaknaden av analytiker skulle 

resultera i att den insamlade kunskapen inte förädlas till att bli värdeskapande för 

innovationsprocessen.  

 

I och med övergången till bearbetningsfasen börjar vikten av en god mottagarkompetens yttra 

sig. Respondenterna menar att det organisatoriskt finns ett ansvar att mottagna idéer faktiskt 

bearbetas vidare och även följs upp för att ett bibehållet engagemang ska vinnas, och det är 

tidskrävande. Utöver tiden som krävs för att bearbeta idéer måste den initiala planeringen även 

inkludera avsatt tid för att ge feedback till crowden. Feedback bidrar till öppenhet och 

engagemang, vilket i sin tur skapar en inspirerande miljö för fortsatt kunskapsutbyte, vilket kan 
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anses vara kärnan vid öppen innovation. Arbetet i bearbetningsfasen präglas således inte bara av 

kunskapsöverföring, utan även av säkerställandet att framtida kunskapsöverföring ska ske.  

 

6.4. Kunskapsöverföring vid hantering av output? 
Nonaka (1994) beskriver att internalisering är den omvandlingsprocessen som medför överföring 

från explicit till tyst kunskap. Vid crowdsourcingprocessen återfinns även internalisering, vilket 

respondenterna har visat i vad de kallar för mottagarkompetens. Mottagarkompetens, och således 

möjligheten till internalisering, erhålls inte genom crowdsourcingplattformen, utan är beroende 

av ett åtagande från organisationens sida. Samtliga respondenter anser att vidarebearbetning av 

de insamlade idéerna är en aktivitet som utförs av människor, och att det är förutbestämda 

projektvägar som avgör på vilket sätt outputen behandlas. Internalisering i Nonakas (1994) 

mening handlar om ”learning by doing”, och sker då mottagaren bearbetar explicit kunskap på 

ett sådant sätt att det stärker organisationen och dess kunskapsbas i form av ”know-how”. 

Outputen i crowdsourcingplattformen presenteras enligt utsagor i form av en uppsättning 

koncept vilka mottagande part får i uppgift att ta vidare till nästkommande faser i 

innovationsprocessen. Samtliga respondenter har uppvisat en förståelse för att outputen från 

crowdsourcingplattformen inte innehar något större värde i sig, utan att det är den mänskliga 

bearbetningen som tillför kunskapen ett värde som senare främjar innovationsprocessen, likt vad 

Prpic & Shukla (2013) beskriver angående Crowd Capital. Det görs exempelvis genom att 

outputen behandlas vidare vid workshops, och i det skedet sker internalisering i hög grad. 

Deltagarna vid workshops måste ta till sig outputen, och reflektera över dess betydelse, för att i 

ett senare skede kunna avgöra om det är något organisationen har vidare nytta av eller inte. 

Respondenterna påvisar således att de vid hantering av output tillämpar explorativt lärande 

genom att skapa nya insikter om kunskapens betydelse för organisationen (Edenius & Yakhlef, 

2011). Vid särskilda fall av intern crowdsourcing har det dock beskrivits att crowdsourcing 

medför kunskapsspridning mellan medarbetare, vilket i enighet med Kang et al. (2007) tyder på 

att interna crowdsourcinginitiativ är av exploaterande karaktär, då kunskap som redan existerar 

inom organisationens gränser sprids mellan olika parter. 

 

Internalisering har empiriskt beskrivits vara det svåraste momentet i crowdsourcingprocessen, 

vilket kan antas bero på att det inte stödjs av IT-verktyget, utan helt ligger på den mänskliga 
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sidan. Insikten att vidarebearbetning är komplicerat och präglad av mänsklig inblandning visar 

dock på att risken är liten för vad Schenk & Guittard (2009) benämner som ”brain drain” och 

minskad ”know-how” på grund av att kunskap erhålls från externa aktörer. Samtliga 

respondenter har uttryckt att det är av stor vikt att vidarebearbetning sker, och att det åter igen är 

en fråga om att bibehålla engagemang hos crowden för nästkommande crowdsourcinginitiativ. I 

enighet med Goh (2005) har det beskrivits att planering, tydliga riktlinjer och processer krävs för 

att initiativtagare lyckat ska kunna hantera komplexiteten vid crowdsourcingprocessen och 

framförallt internalisering. I annat fall finns risken att organisationer hanterar internalisering 

bristfälligt och således inte lyckas ta tillvara på det värde, eller Crowd Capital, som 

crowdsourcingprocessen genererar.  

 

6.5. Fallgropar vid kunskapsöverföring  
Genomgående har respondenterna yttrat sig optimistiskt angående idéinsamling genom 

crowdsourcing, där de anser att det fungerar bra och över förväntningarna. En sådan inställning 

kan antyda på att det finns en övertro på kunskapsdelning via IT. Antydan till en övertro på IT 

grundar sig i att respondentföretagen till synes har en inställning av att crowdsourcingprocessen 

ska vara enkel och smidig, och att idéer ”on the go” kan samlas in genom användandet av mobila 

enheter. Flertalet respondenter beskriver kunskapsöverföring som något enkelt, och att man lätt 

kan skriva in lite text i en ruta och föra över kunskap på det sättet. Organisationer riskerar 

således att i blindo lita på något som i verkligheten inte alls är kunskapsöverföring av den 

kvalitet som innovationsprocessen kräver. Enkel et al. (2009) och Chesbrough (2004) ser dock 

inte kunskapsutbyten vid öppen innovation på ett lika oproblematiskt sätt, då de menar att 

komplexiteten ökar när externa parter blandas in. Den ökade komplexiteten yttrar sig främst i det 

kognitiva avståndet mellan aktörer, som Bergendahl & Magnusson (2015) hävdar ökar utrymmet 

för missförstånd. Risken finns att en övertro på kunskapsöverföring genom IT resulterar i att den 

verkliga komplexiteten som återfinns vid öppen innovation förbises i tron om att 

crowdsourcingens storskalighet kompenserar för eventuella brister. En sådan bristande förståelse 

för kunskapsöverföringens komplexitet kan i sin tur leda till bortfall av kunskap, i en process 

vars framgång till hög grad förlitar sig på kvalitetssäkrad kunskap. 

 



 

	   44	  

Sammanfattningsvis visar empirin att crowdsourcingprocessen kan illustreras likt en tratt som 

skapar råvaror i form av idéer inför den traditionella innovationsprocessen. Respondenterna har 

beskrivit att crowdsourcingprocessen är sekventiell med iterativa inslag på samma sätt som 

SECI-processen (Nonaka 1991; 1994) och Crowd Capital Theory (Prpic & Shukla, 2013, Prpic 

et al. a, 2015; Prpic et al. b, 2015) beskrivs. Den teoretiska beskrivningen av 

crowdsourcingprocessen skildrar dock inte vikten av kollaboration och feedback som en lika 

betydande faktor som respondenterna anser. Samtliga respondenter anser att kollaborativ 

utveckling av idéer är av stor vikt genom hela crowdsourcingprocessen, och att sådant samarbete 

i hög grad bidrar till kunskapsutveckling- och delning. Utöver IT-medierad socialisering, visar 

studiens resultat att kunskap överförs i samband med crowdsourcingprocessen enligt Nonakas 

(1991; 1994) samtliga omvandlingsprocesser. Socialisering är den process som drabbas av det 

största bortfallet, medan externalisering, kombination och internalisering yttrar sig genom 

crowdsourcingprocessens olika faser. Analysmodellens skildring av crowdsourcingprocessen har 

utökats med tillägget av automatgenererad input och att input kontinuerligt samlas in vid 

processens början, och inte enbart vid en specifik tidpunkt. Utöver ovan nämnda utökningar 

finns det i grunden starka likheter i hur kunskapsöverföring vid öppen innovation genom 

crowdsourcing beskrivs teoretiskt och empiriskt. Figur 4 visar en överblick av de olika 

kunskapstransformationerna som sker i samband med crowdsourcingprocessen och dess olika 

faser.  
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Figur 4. Kunskapsöverföring vid öppen innovation genom crowdsourcing. 

Crowdsourcingprocessen skapar output i form av idéer till den nästkommande traditionella 

innovationsprocessen. 
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7. Slutsats  
I följande avsnitt beskrivs hur kunskap skapas och överförs vid öppen innovation genom 

crowdsourcing med utgångspunkt från delfrågorna; (A) ”vilka kunskapstransformationer sker i 

samband med crowdsourcingprocessen?”, och (B) ”vad kräver crowdsourcing för internt 

engagemang i innovationsdrivna organisationer?”. Crowdsourcing berör i det här fallet 

crowdsourcinginitiativ av typen collective intelligence, som innebär att initiativtagaren samlar 

ihop en crowd för att tillsammans lösa problem.  

 

Kunskapsöverföring möjliggörs i crowdsourcingprocessens samtliga steg, med undantag för den 

begränsade förmågan att överföra tyst kunskap genom socialisering. Begränsningen faller sig 

dock naturligt i och med att kunskapsöverföringen sker IT-medierat, och kan kompenseras 

genom kompletterande sociala aktiviteter vid sidan av crowdsourcingplattformen. Sådana 

kompletterande aktiviteter är att rekommendera för att initialt skapa engagemang hos crowden 

och därigenom få igång flödet med idéer och kunskap in i crowdsourcingplattformen. 

Kunskapsöverföring genom externalisering återfinns vid crowdsourcingprocessens 

insamlingsfas. Det är dock av vikt att initiativtagare inte försöker reducera komplexiteten vid 

insamling av idéer och kunskap för mycket då det minskar stödet för externalisering och således 

kunskapsöverföring. Kunskapsöverföring vid innovationsprocessen är en komplex aktivitet som 

bör hanteras varsamt, och med förståelsen för att låga barriärer vid delandet i 

crowdsourcingplattformar kan resultera i att kunskapen som delas i sin tur blir av lägre kvalitet. 

Kombination och internalisering medför båda kunskapsöverföring som i hög grad påverkas av 

organisationens mottagarkompetens. Både bearbetning och hantering av output sker enligt de 

projektvägar och processer som är upprättade på organisationens eller initiativtagarens begäran. 

Lyckad kunskapsöverföring handlar således vid dessa skeden främst om huruvida organisationen 

är redo och tar ansvar för att förse kunskapen med ett högre värde som senare gör den användbar 

som en resurs för innovationsprocessen. Initiativtagare måste därför förstå att 

crowdsourcingplattformen inte ska betraktas som mer än ett IT-verktyg för att hantera den stora 

mängd kunskap som processen genererar, då det i grunden är människor som påverkar utkomsten 

av kombination och internalisering.  
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Crowdsourcingens kollaborativa karaktär möjliggör för ett oväntat utbyte av tyst kunskap genom 

så kallad IT-medierad socialisering, vilket inte ska underskattas. Det bör snarare ses som en 

fördel vid crowdsourcing, då IT-medierad socialisering kan ske utan att begränsas av tid och 

rum. Vidare kan kollaboration anses vara nyckeln till att kunskapsöverföring genom 

crowdsourcing fungerar så bra som det gör, då sociala inslag och möjlighet till kontinuerlig 

dialog utgör en fördel som i många fall står högre än nackdelar som misstolkning av input. Trots 

möjligheten att förtydliga input måste initiativtagare vara aktsamma med att inte skapa en 

övertro på att kunskapen som förmedlas via crowdsourcing verkligen uppfattas i enighet med 

sändarens intentioner. Det finns nämligen en risk för att kunskapen som överförs i processen 

misstolkas och att potentiellt värdefulla idéer således går till miste, vilket återigen påverkar 

efterföljande innovationsprocess. Crowdsourcingprocessens kollaborativa karaktär är vidare en 

engagerande faktor, och engagemang från crowdens sida är det som i grunden avgör om 

initiativet överhuvudtaget kommer generera någon kunskap eller inte.  

 

På grund av kunskapsöverföringens och innovationsprocessens känslighet krävs det tydliga 

projektvägar och genomgående planering för hur crowdsourcinginitiativ ska hanteras. Det gäller 

genom hela crowdsoucingprocessen, då det är lika viktigt att initiativets mål specificeras vid 

inledande fas så att rätt crowd kan väljas, som att crowdsourcingplattformens output hanteras på 

rätt sätt. Valet av crowd och hur output bearbetas är två aktiviteter som planeringsmässigt är nära 

relaterade till varandra, då initiativtagare vid val av crowd måste veta om de senare ska tillämpa 

explorativt eller exploaterande lärande. Det då olika crowder ger förutsättningar för att samla in 

kunskap av antingen tidigare outforskad eller fördjupande karaktär. Crowdsourcinginitiativ bör 

således redan från början understödjas av noggrann planering som kan säkerställa att processen 

genomgående stödjer kringliggande innovationsprocesser. 
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8. Diskussion 
Inte helt oväntat återfinns kunskapsöverföring i Nonakas (1991; 1994) mening genom 

crowdsourcingprocessens samtliga faser, däremot påvisar empirin vikten av kollaboration som 

en något mer oväntad faktor för lyckad kunskapsöverföring. Studiens resultat visar att skapandet 

av förutsättningar för att dela kunskap inte bara handlar om att ha en väl fungerande 

crowdsourcingplattform och tydligt planerad process, utan även att möjligheten till kontinuerlig 

dialog både mellan crowden och initiativtagaren ges. Den sociala närvaro som chatt- och 

kommentarsfunktioner tillför lyfter idégenerering vid öppen innovation i såväl kvalitet som 

kvantitet då det resulterar i både ett högre engagemang bland crowden och bättre möjligheter till 

att förtydliga idéer som annars är föremål för misstolkning. Vidare är det intressant att betona att 

det finns ett medvetande om att organisationen har det yttersta ansvaret för att säkerställa att 

kunskap genereras i crowdsourcingprocessen. Sedan må det vara att respondenterna inte dagligen 

tänker på att kunskapen som erhålls genom processen måste internaliseras och därigenom bli en 

tillgång i form av ”know-how” - men faktumet kvarstår att det krävs ett liknande organisatoriskt 

åtagande som vid traditionella innovationsformer. Trots risken för en övertro på IT-verktyg vid 

öppen innovation genom crowdsourcing har det empiriskt visats att människan är en central 

komponent i processen, med syftet är att tillföra förståelse för vad individerna i crowden faktiskt 

vill förmedla.  

 

Nonakas (1991; 1994) syn på kunskapsöverföring utgår från att kunskap kan objektifieras och 

genom olika omvandlingsprocesser överföras från en part till en annan. Det kan dock hävdas att 

kunskap inte är en entitet som överförs på ett sådant systematiskt sätt, utan snarare något som 

förs över genom dialog där sändande och mottagande part är införstådda i vilket sammanhang 

kunskapsöverföringen sker vid. Studien har visat att kunskapsöverföring vid crowdsourcing i hög 

grad påverkas av parternas förmåga att föra dialog med varandra. En sådan betoning på dialog 

tyder på att kunskapen som överförs inom processen inte helt enkelt kan paketeras och skickas 

till mottagande part, utan att sändaren även måste försöka förmedla aspekter som är relaterade 

till sammanhang. Då det har visats att det finns utrymme för att idéer misstolkas, finns 

möjligheten att kunskapsöverföringen inte hade betraktats som lika välfungerande om det 

undersökts utifrån grunderna att sändare och mottagare måste skapa en gemensam förståelse för 

kommunikationen.  
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Med utgångspunkt från Nonakas (1991; 1994) syn på kunskapsöverföring bidrar uppsatsen med 

att både teoretiskt och empiriskt belysa att kunskap överförs vid öppen innovation genom 

crowdsourcing. Den teoretiska analysmodell som utvecklats ger redan från början en indikation 

på vilka kunskapstranformationer som sker i samband med crowdsourcingprocessens olika faser 

- något som även empiriskt har visat sig överensstämma i stor utsträckning. Resultatet visar 

däremot inte bara att kunskapsöverföring sker, utan även hur det sker utifrån Nonakas (1991; 

1994) SECI-process. Praktiskt ger studien en insyn i hur initiativtagare bör hantera 

crowdsourcingprocessen för att kunskapsöverföring ska ske med ett lyckat resultat. Teoretiskt 

bidrar resultatet till att ge en förståelse för hur kunskapsöverföring sker i samband med 

crowdsourcingprocessen då den tillämpas i syftet att utöva öppen innovation. En sådan förståelse 

kan i sin tur bana väg för att ytterligare forskning bedrivs kring hur crowdsourcingprocessen ska 

hanteras för att främja kunskapsöverföring.  

 

8.1. Förslag på framtida forskning 
I syftet att generalisera studiens resultat bör en liknande undersökning göras i en bredare 

omfattning, där ett större antal respondentföretag medverkar. Vidare skulle det vara intressant att 

även utföra en djupgående studie, där ett enskilt crowdsourcinginitiativ ligger i fokus. En sådan 

studie skulle mer tydligt kunna specificera hur kunskapsöverföring sker inom 

crowdsourcingprocessen, samt hur kunskap omvandlas i processens olika faser. Slutligen skulle 

det vara intressant att undersöka hur crowdsourcingplattformar kan vidareutvecklas så att de i 

högre grad stödjer externalisering, genom att exempelvis utvärdera funktioner som tillåter 

crowden att komplettera idéförslag med modeller, metaforer och analogier i ett digitalt format.  
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10. Bilagor 
10.1. Intervjuguide – KF 
Bakgrund 

1) Vad är din position i företaget och hur länge har du haft den positionen? 
 

Introduktion – (med utgångspunkt från öppen innovation) 

2) Hur skulle du beskriva X (crowdsourcingplattformen) som ett verktyg för att utöva öppen 
innovation? 

3) Hur ser du att man kan använda verktyg som X för att skapa ”värde” vid öppen 
innovation? 

4) Ser du någon risk med att utöva öppen innovation genom X? 
 

Crowdsourcingprocessen 

5) Hur ser processens gång ut? (övergripande, iterativ/sekventiell) 
 

6) Hur skapas och upprättas kontakt med crowden? 
7) Vad består crowden av för individer? (externa/interna) 
8) Vad bör man tänka på vid skapandet av utmaningar? (t.ex. format, öppen, stängd) 
9) Vad för innehåll (t.ex. kunskap) bidrar crowden med? Hur sker delandet? När i 

processen? 
10)  Vad finns det för övrig input till X? När i processen? (automatisk omvärldsbevakning) 

 

11)  Vilken typ av interaktion förväntas ske mellan initiativtagaren och crowden? 
(kollaborativ, autonomt, osv) 

12)  Hur hanteras kunskapen i X? (manipulation av input genom t.ex. filtrering, sortering och 
aggregering, samt övriga analysmetoder, manuell sortering, automatisk aggregering) 

13)  Hur ser de administrativa processerna ut i samband med hantering av innehåll? (hur 
interna processer stödjer arbetet i X) 
 

14)  Vad för output/resultat erhålls från processen och i vilken form är presenteras den? 
15)  Vad måste användarna göra för att outputen ska få ett värde? 

 

Kunskapsöverföring 

16)  Hur definierar ni ordet kunskap? (Struken efter två intervjuer) 
17)  Hur överförs kunskap från en individ i crowden till initiativtagaren? 
18)  Hur tycker du att det fungerar att dela och skapa kunskap genom IT-medierad 

kommunikation (ex. genom en crowdsourcingplattform)?  
19)  Hur skiljer sig detta från traditionella sätt att samla idéer (t.ex. brainstorming eller 

workshops)? 
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Tyst & explicit kunskap (ställs utifrån behov av förtydliganden, då mycket har besvarats innan) 

20)  Hur ser ni på utbyte av personliga erfarenheter och tyst kunskap då man arbetar med 
öppen innovation genom X? Är det möjligt? (socialisering, både crowden sinsemellan 
och mellan crowden/initiativtagaren) 

21)  Kan kunskapens verkliga karaktär fångas då man arbetar med X? Om ja, hur? 
22)  Hur kan personliga erfarenheter och tyst kunskap uttryckas genom X (externalisering, 

t.ex. genom konceptuella modeller eller bilder) 
23)  Hur kombineras kunskap då man arbetar med X? (kombination, automatisk 

omvärldsbevakning ihop med input från crowd, trender) 
24)  Hur uttrycks och bearbetas resultaten från X för att de ska ge värde för organisationen 

(internalisering, tas rakt upp och ner eller reflekterar man, osv) 
 

25) Något att lägga till? 
 

 

10.2. Intervjuguide – externa företag 
Bakgrund 

1) Vad är din position i företaget och hur länge har du haft den positionen? 
 

Introduktion – (med utgångspunkt från öppen innovation) 

2) Har ni någon systematik (t.ex. crowdsourcingplattform) för att samla in idéer och 
kunskap från en crowd i syftet att utöva öppen innovation? 

a. Om ja, hur skulle du beskriva att det sker? 
3) Hur ser du att crowdsourcingplattformar kan skapa ”värde” vid öppen innovation? 
4) Ser du någon risk med att utöva öppen innovation? 

 

Crowdsourcingprocessen 

5) Hur ser processens gång ut? (övergripande, t.ex. iterativ/sekventiell) 
 

6) Hur skapas och upprättas kontakt med crowden? (förberedande åtgärder) 
7) Vad bör man tänka på vid skapandet av utmaningar? (t.ex. format, öppen, stängd) 
8) Vad för innehåll (t.ex. kunskap och idéer) bidrar crowden med? Hur sker delandet? När i 

processen? 
9) Vad finns det för övrig input? När i processen? (t.ex. automatisk omvärldsbevakning) 

 

10)  Vilken typ av interaktion sker mellan initiativtagaren och crowden? (t.ex. kollaborativ, 
autonomt, osv) 

11)  Hur hanteras den insamlade kunskapen i samband med processen? (både systematiskt 
och administrativt, stödprocesser och bearbetning)  
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12)  Vad för output/resultat erhålls från processen och i vilken form är presenteras den? 
13)  Vad måste organisationen göra för att outputen ska få ett värde? 

 

Kunskapsöverföring 

14) Hur tycker du att det fungerar att dela och skapa kunskap genom IT-medierad 
kommunikation? Skiljer sig resultatet från exempelvis workshops? 

15) Kan kunskapens verkliga karaktär fångas då man arbetar med öppen innovation genom 
crowdsourcing? Om ja, hur? 

16) Vilka kunskapsbearbetande processer krävs från organisationen för att öppen innovation 
ska kunna tillföra något värde till organisationens innovationsförmåga? 

  

17) Något att lägga till? 
 


