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"Ask a hundred people to answer a question or solve a problem, and the average answer will 
often be at least as good as the answer of the smartest member.”  (Surowiecki 2004, 19) 

  
  
  
  
  
  
  
 
  



Sammandrag 
 

Att söka hjälp via allmänheten för att lösa problem har historiskt sett använts sedan länge, 

men först 2006 myntades begreppet crowdsourcing. Crowdsourcing är en modell där företag 

publicerar problem som allmänheten erbjuds lösa. Att utnyttja allmänheten på kunskapen 

den besitter torde betyda att ”massans” förslag kommer att vara åtminstone lika bra – om 

inte bättre – som den enskilde individens förslag. Tidigare forskning har fokuserat på 

området från en organisatorisk samt individuell nivå. Emellertid råder brist på empiriska 

analyser av crowdsourcing team. Studien ämnar därför fokusera på kunskapsöverföringen i 

dessa team. Genom att använda teorierna om socialt kapital och social identity of 

deindividuation effects analyseras begreppet. För att arbeta i linje med studiens syfte, har en 

kvalitativ metod valts. Genom semi-strukturerade intervjuer med individer i crowdsourcing 

team visar studien att kunskapsöverföring grundas i det relationella samspelet mellan 

teammedlemmarna. Detta förklaras av en stark gruppidentitet samt ett högt förtroende 

mellan individerna i teamet.   
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1. INLEDNING  

När Facebooks globala expansion låg i startgropen år 2007 valde ledningen att frångå det 

traditionella tillvägagångsättet vid internationalisering. Istället för att etablera sig lokalt eller 

anställa konsulter för att nationellt anpassa sig, valde Facebook att ta hjälp av sina 

medlemmar. Alla användare tillfrågades om att hjälpa till att översätta hemsidan till sina 

respektive språk. Effekten var slående.  På mindre än 24 timmar var Facebook.fr översatt till 

franska, och några dagar senare var den spanska motsvarigheten klar. Samtidigt som 

satsningen kunde hålla en relativt låg kostnad ökade intäkterna raskt när medlemsantalet 

växte (Andrews & Johanson, 2012).  

  

I takt med att företagsklimatet konkurrensintensifieras och den tekniska utvecklingen går 

framåt blir innovationer allt viktigare (Utterback & Suárez, 1993). Idag är ett företags 

innovationsförmåga en kritisk faktor som kan komma att avgöra dess överlevnad (Ibid). Med 

Web 2.0  öppnades nya integrationsmöjligheter då tvåvägskommunikationen möjliggjorde 

smidigare kunskapsinhämtning (Chesbrough, 2003). Innovationsarbetet som tidigare 

begränsats inom företagets väggar genereras numera av kunskap hämtad från internet (Ibid). 

Fallet med Facebook exemplifierar crowdsourcing som ett resultat av utvecklingen. 

Begreppet crowdsourcing myntades 2006 och förklaras som en produktionsmodell där 

organisationer publicerar uppgifter på internet för allmänheten att lösa (Howe, 2006). 

Crowdsourcing grundas på en hierarkisk modell där initiativet kommer från företag och 

allmänheten bjuds in att bidra (antingen mot ersättning eller ideellt) med exempelvis 

reklamkampanjer, informationsinsamlingar, produktutvecklingar eller problemlösningar 

(Brabham, 2008). Processen styrs helt av bidragsgivarna och företaget har därför ingen 

kontroll över individerna som arbetar med uppgifterna (Ibid).     

  

Ideaconnection (2014) som publicerar crowdsourcingproblem åt företag identifierade 

svårigheter då individer enskilt tagit sig an uppgifter. I vissa fall kom personen inte särskilt 

långt med åtagandet eftersom det krävdes kunskap på alltför diversifierade områden. Ett 

annat problem var att uppgiften missuppfattades vilket resulterade i att lösningen därför inte 

blev särskilt kreativ. Åtgärden blev att införa multidisciplinära team. I dessa team 

sammansätts individer med varierande kunskapsbakgrunder och diskuterar lösningar till det 

faktiska problemet genom internetbaserade medium. På så sätt kan individer från hela världen 
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samarbeta, vilket reducerar kunskapsglappet och risken att uppgiften misstolkas minimeras 

(Wagorn, 2014). Idag är det därför vanligt förekommande i branschen att arbeta tillsammans, 

både InnoCentive och Ideaconnection uppmuntrar sina medlemmar till att bilda team för att 

lösa problem (InnoCentive, 2015d; Wagorn, 2014). Enligt Mannix och Neale (2005) kommer 

samarbete mellan individer med spretande kunskapsområden att nå en större och bredare 

räckvidd av kunskap. Individerna kan då öka sina kreativa kapaciteter eftersom den givna 

kunskapen möjliggör en förståelse som ligger bortom vad de individuellt kunnat uppnå (Tang 

& Ye, 2015). De diskussioner som medlemmarna för ökar antalet möjliga 

lösningskombinationer vilket möjliggör ett resultat med högre kreativitet (Mannix & Neale, 

2005).        

  

1.1 PROBLEMFORMULERING    

Crowdsourcing är ett relativt nytt begrepp och trots att stor uppmärksamhet tillägnats 

området i media (Rosenberg, 2011; Meslin, 2013; Bjereld, 2014; Dent, 2015) råder 

fortfarande brist på empiriska analyser av crowdsourcing team. Vid samtal med InnoCentive 

framkom att kunskap saknas om hur teamen arbetar eftersom de är självständiga och inte 

styrs av organisationen. Avgörande för om teamet ska kunna uppnå en hög variation av 

kreativa lösningar är individernas förmåga att överföra kunskap mellan varandra. Det blir 

därför viktigt att undersöka hur kunskapsöverföringsprocessen går till.  InnoCentive vill 

kunna ge support till teamen inom området. Således underlättar en studie av 

kunskapsöverföring mellan individer i team, vilket den här uppsatsen ämnar kunna ge. Vår 

forskningsfråga formuleras därför: 

 

Hur sker kunskapsöverföring i crowdsourcing team? 

  

I syfte att svara på ovanstående fråga kommer intervjuer med individer från crowdsourcing 

team att utföras. I det teoretiska ramverket presenteras teorin om socialt kapital som en vital 

byggsten för kunskapsöverföring. Crowdsourcing team skiljer sig från traditionella team på 

så sätt att fysisk närvaro är frånvarande. I ett team som enbart samarbetar virtuellt saknas 

traditionellt tillgängliga kommunikationsmedel såsom kroppsspråk och tonläge, vilket borde 

påverka skapandet av socialt kapital.   Vi vill få en uppfattning hur teammedlemmarna arbetar 

och hur kunskap överförs i gruppen. Vi kommer att tydliggöra dimensionerna av socialt 
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kapital och koppla dessa till vår empiriska studie. Med hjälp av intervjuresultaten analyseras 

hur kunskapsöverföringsprocessen går till.  
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2. VAD ÄR CROWDSOURCING? 

2.1 ”TAP THE CROWD”   

Crowdsourcing är en relativt ny och innovationsfrämjande modell som nyttjar ”den stora 

massans” kvantitativa kunskap för att skapa innovativa lösningsförslag till problem (Howe, 

2006). Närmare bestämt är crowdsourcing öppna internetbaserade tjänster med ett nätverk av 

privatpersoner – solvers – som enskilt eller i grupper löser företags – seekers – problem 

(Ibid).      

  

På InnoCentives hemsida (2015) förklaras crowdsourcing förse företag med snabba och 

kreativa lösningsförslag. En uppgift publiceras online och ett vidsträckt antal okända 

individer tar sig an att lösa uppgiften. Dessa solvers kan vara amatörer som testar sina 

kunskaper och innovativa idéer, såväl som individer med hög expertis inom ett visst område. 

Charmen med crowdsourcing är att vem som helst kan utnyttja sina kunskaper och testa sina 

gränser för de uppgifter som annonseras. Det finns inga restriktioner för vem som får vara 

med, men inte heller någon garanti att belönas för sitt arbete. Eftersom bara ett bidrag vinner 

är det bara det som ersätts, om nu ersättning har utlovats. Om ett monetärt pris utfästs 

varierar beloppet beroende på problemets komplexitet (InnoCentive, 2015b). Tidigare 

forskning har visat att inre motivationer kan locka solvers till att lösa problem som inte 

utlovar ersättning (Linkruus et al, 2012).  

  

Doritos, NASA och Proctor & Gamble använder crowdsourcingplattformarna Ideaconnection 

och InnoCentive, som publicerar uppgifter att lösa (InnoCentive, 2015a).  På plattformarna 

träffas solvers för att diskutera lösningförslag och bilda team (Ibid).  Ett annat sätt för företag 

att använda crowdsourcing är att annonsera ut ett problem genom att använda företagets egna 

kommunikationskanaler för att marknadsföra uppgifterna (Brabham, 2008).   

  

Sammanfattningsvis handlar crowdsourcing om att ”tappa allmänheten” på all den kunskap 

och kreativitet som potentiellt sett finns tillgänglig hos allmänheten (Howe, 2006).    
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3. TEORI    

Nedan presenteras teorierna om socialt kapital och social identity model of deindividuation 

effects som kommer att ligga till grund för studiens analys. Tidigare forskning har visat att 

den förstnämnda teorin underlättar kunskapsöverföring mellan individer i team och handlar 

om relationerna och kopplingarna dem emellan (Ghoshal & Tsai, 1998). Den senare teorin 

förklarar anonymitet och identitet när sociala signaler, som vanligtvis är visuella, försvinner 

av den anledningen att kommunikation sker över internet (Spears & Lea, 1992; 1994). 

Avslutningsvis presenteras en modell som ämnar förklara hur den relationella dimensionen 

av socialt kapital påverkas av effekterna av social identity model of deindividuation effects. 

 

3.1 TEAM    

Enligt Kimbles (2011) definition är team organiserade enheter som delar ett gemensamt mål. 

Medlemmarna känner gemensamt ansvar för resultaten som teamet producerar. Till viss del 

är teamen självstyrande eftersom arbetssättet kräver gemensamt engagemang om målen ska 

uppnås. För att samarbetet ska lyckas krävs att team kan använda varandras kunskaper och 

dra lärdom av dessa. För att lära behöver människor tid att reflektera och en trygg miljö. 

Genom att arbeta tillsammans över tid, utvecklar medlemmarna ett förtroende för varandra 

och en identitet som avspeglar gruppen. Med tiden ökar deras förmåga att överföra kunskap 

och lära från övriga i teamet. Om ett team lyckas utveckla ett förtroende känner 

medlemmarna sig tryggare att dela med sig av sina idéer, utveckla diskussioner och lämna 

kritik till varandra. Tillsammans kan de bygga på varandras idéer och utveckla kreativa 

lösningar (Kimble, 2011). 

 

3.2 KUNSKAPSÖVERFÖRING    

Kunskap definieras som en immateriell tillgång som finns hos individen (Sveiby, 1997). En 

särskiljning mellan information och kunskap måste göras. Enligt Tsoukas (1994) är 

information simpelt uttryckt data, varifrån slutsatser eventuellt kan dras. Kunskap å sin sida 

är direkt relaterad till förståelse och skapas genom tolkning av information. Det vill säga att 

kunna förstå innebörden av presenterad data. Vad individen tolkar av den givna 

informationen grundar sig i vad personen redan har kunskap om. Information som inte kan 

knytas till redan existerande kunskap blir således meningslös (Tsoukas, 1994). Kunskap kan 
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därmed sägas vara subjektiv, och kommunikationen mellan sändare och respondent blir 

avgörande (Miller, 2002). Dock bör det påpekas att den kunskap som lämnas av en person 

sällan är identisk med den kunskap som en annan tar emot (Ibid).      

  

Tidigare forskning har visat hur viktigt det är med diversifierade kunskapsområden i ett team 

som vill uppnå kreativa lösningar. Genom att låta individer med spretande kunskapsområden 

samarbeta nås en bredare och högre kunskapsnivå (Mannix & Neale, 2005). Individerna kan 

då öka sin kreativa kapacitet eftersom den givna kunskapen möjliggör en förståelse som 

ligger bortom vad de individuellt kunnat uppnå (Ibid). De diskussioner som medlemmarna 

för ökar antalet möjliga lösningskombinationer vilket möjliggör för resultat med högre 

kreativitet (Ibid).   Enligt Tang & Ye (2015) är det skillnad på varifrån kunskap genereras. I 

författarnas studie framkom att information som hämtas från professionella forum på internet 

inte har någon betydande effekt på teamens kreativa lösningar. Motsatsvis menar Tang och 

Ye (1015) att kunskap som överförs direkt mellan teammedlemmar har större påverkan på 

kreativa lösningar. 

    

3.3 SOCIALT KAPITAL        

Till skillnad från det ofta diskuterade humankapitalet som avser individens enskilda tillgång 

av förmågor, förklaras det sociala kapitalet vara den tillgång som skapas genom relationer 

och nätverk (Putnam, 1995). Det är summan av tillgångarna som finns hos var och en av 

individerna i ett nätverk (Ibid) och har visats vara av stor vikt vid kunskapsöverföring 

(Ghoshal & Tsai, 1998). Ett team med högt socialt kapital tenderar att hjälpa varandra, 

spendera tid med varandra och tillsammans arbeta för att uppnå ett gemensamt resultat 

(Lesser & Prusak, 1999).   Ghoshal och Tsai (1998) visar i sin artikel Social Capital and 

Value Creation: The Role of Interfirm Networks att socialt kapital underlättar 

kunskapsöverföring. Även Inkpen och Tsang (2005) menar att socialt kapital har en positiv 

inverkan på kunskapsöverföring mellan individer i team. Socialt kapital kan delas in i tre 

dimensioner (Nahapiet & Ghoshal, 1998), nedan följer en närmare förklaring av var och en 

av dessa samt en beskrivning av hur de är relaterade till varandra.   

  

3.3.1 DEN STRUKTURELLA DIMENSIONEN – KOPPLINGAR MELLAN DELTAGARNA 

Den strukturella dimensionen är den dimension som möjliggör kunskapsöverföring (Adler & 

Kwon, 2002) och manifesteras av de kopplingar som finns i nätverket. Ett team bestående av 
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medlemmar som kommunicerar frekvent med varandra har starkare kopplingar än team 

bestående av en lägre nivå av kommunikation mellan deltagarna (Tsai, 2000). Även antalet 

kunskapsområden som täcks av medlemmarna uttrycks i den strukturella dimensionen 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Ju fler diversifierade kunskapsområden desto större räckvidd av 

kunskap har teamet (Ibid). Team som har en stor räckvidd av kunskap har i sin tur större 

möjlighet att uppnå radikalt kreativa problemlösningar (Tang & Ye, 2015). Det blir således 

viktigt för team som vill uppnå nya innovativa lösningar att bestå av individer från spridda 

kunskapsområden (Ibid).   

  

3.3.2 DEN RELATIONELLA DIMENSIONEN – FÖRTROENDE OCH IDENTITET 

Den relationella dimensionen är den del av socialt kapital som motiverar individerna till 

kunskapsöverföring. Dimensionen framhåller det förtroende som skapas mellan individerna 

och av den identifieringsprocess som teamet genomgår (Nahapiet & Ghoshal, 1998). 

Förtroende anses vara det primära attribut av den relationella dimensionen,  och bedöms 

finnas när en person överlåter agerandet på en annan baserat på förväntningar om att denne 

kommer att utföra åtgärden (Misztal, 1996). Personen är sårbar eftersom det innebär en risk i 

överlämnandet, oavsett om det möjlighet finns att övervaka eller kontrollera att motparten 

sköter sitt åtagande (Mayer et al, 1995. s. 712).  Enligt Nahapiet och Ghoshal (1998) förklaras 

förtroende och samarbete dra nytta av varandra. Förtroende underlättar samarbete, samtidigt 

som samarbete i sig skapar förtroende mellan de deltagande parterna.    

  

Den relationella dimensionen framträds även av processen att skapa en identitet i teamet 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Det är viktigt att individen känner att han eller hon bidragit till 

teamets identitet (Ibid). Ett team som inte lyckas skapa en identitet för teamet kommer att 

möta en barriär för kunskapsöverföringen (Ibid). Däremot, ett team som är framgångsrikt 

med identitetsskapandet kommer att öka både möjligheten för utbyte men också öka 

frekvensen av samarbete (Lewicki & Bunker, 1996).  

  

3.3.3 DEN KOGNITIVA DIMENSIONEN – GEMENSAMMA NÄMNARE 

Den kognitiva dimensionen utgör den sista delen i socialt kapital och underlättar 

kunskapsöverföringen. I den dimensionen berörs de gemensamma tankesätt, värderingar och 

normer i teamet som ger en gemensam mening åt nätverkets aktörer (Inkpen & Tsang, 2005). 

Att ha en gemensam grundförståelse gör att personer kan förutse hur deras kolleger kommer 
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att agera i vissa situationer (Nahapiet & Ghoshal, 1998). När ett beteende i förväg går att 

förutse, kan fler antaganden göras om vad som pågår och vad som måste ske för att arbetet 

ska kunna fortgå (Ibid). Vidare menar Nahapiet och Ghoshal (1998) att medlemmar som har 

en gemensam förståelse för hur de ska agera kan fatta beslut utan att behöva konsultera med 

övriga i teamet. Sådant oberoende underlättar arbetet då medlemmarna agerar självständigt 

men ändå bidrar till teamets bästa (Ibid). Team med en gemensam förståelse använder 

därmed tillgångarna på ett effektivt sätt och minimerar den gemensamma arbetsbördan. Om 

ett team saknar gemensam förståelse för hur arbetet ska se ut ökar risken att medlemmarna 

måste rätta andra medlemmars arbete. Således ökar arbetsinsatsen och effektiviteten minskar 

som följd (Ibid).   

  

3.3.4 KOPPLINGAR MELLAN DE TRE DIMENSIONERNA  

Forskning har gjorts på hur de attribut som manifesterar ovanstående dimensioner förhåller 

sig till varandra. Exempelvis har tidigare studier visat att ett starkt förtroende mellan två 

aktörer ofta resulterar i gemensamma mål och visioner (Barber 1983, 21), vilket förklarar hur 

den relationella och den kognitiva dimensionen hör ihop. Dessutom menar Ghoshal och Tsai 

(1998) att den strukturella dimensionen kan härledas till den relationella dimensionen då 

starka kopplingar mellan aktörer i nätverk ofta resulterar i ett högt förtroende till varandra. 

Genom att två aktörer arbetar tillsammans över en längre tid stärks tilliten till varandra, såväl 

som det upplevda förtroendet för varandra (Ibid).  Sambandet mellan den kognitiva 

dimensionen och den strukturella dimensionen förklaras i sin tur av att starka kopplingar i ett 

nätverk tenderar att stärka gemensamma intressen (Ibid). Ghoshal och Tsai (1998) menar 

således att goda nätverk främjar sociala interaktioner, och därigenom formas gemensamma 

mål och intressen.        

  

3.4 HUR PÅVERKAR KOMMUNIKATION VIA INTERNET SOCIALT KAPITAL? 

Meningsskiljaktigheter råder huruvida användandet av internet som kommunikationsmedel 

ökar eller minskar skapandet av socialt kapital. Främst har diskuterats hur minskningen av 

sociala signaler påverkar identitetsskapandet som återfinns i den relationella dimensionen 

(Wellman et al, 2001). Tidigare forskning har trott att minskningen av sociala signaler 

kommer att leda till att team får problem att skapa en gemensam identitet, eftersom 

deltagarna är mer anonyma än vid traditionella samarbeten (Walther, 1992). Motsägelsefullt 
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nog visades att så inte är fallet. Samarbeten som sker virtuellt kan till och med leda till en 

starkare gemensam identitet och att ett kollektivt beteende skapas i teamet (Walther, 1996).  

De resultat som studien av Walther (1996) visar kan liknas med teorin om Social Identity 

Model of Deindividuation Effects (SIDE). SIDE-modellen förklarar effekten av anonymitet 

och gruppidentifiering (Spears & Lea, 1992; 1994). När internet blev en naturlig del av 

samhället uppkom kritik mot tidigare teorier om grupper och sociala identiteter som inte 

kunde appliceras på digitaliseringen (Ibid). SIDE-modellen utvecklades som effekt av den 

kritik som framförallt riktades mot teorin om deindividuation. Genom sociala identitetsteorin 

förklarades ett nytt förhållningssätt till anonymitet och identifiering i virtuella situationer 

(Ibid). Nedan följer beskrivningar av teorierna om deindividuation och social identitet för att 

avslutas i en närmare definition av SIDE-modellen. 

  

3.4.1 DEINDIVIDUATION 

Det engelska begreppet deindividuation går långt tillbaka i tiden och bygger i stor 

utsträckning på den tidigare klassiska gruppteorin av Le Bon från år 1895 (Reicher, Postmes, 

Spears, 1995). Effekten av deindividuation blir minskad självutvärdering vilket leder till ett 

anti-normativt beteende (Ibid). Det skapas vanligtvis när en individ går med i en grupp och 

förlorar sin självinsikt som enskild individ och istället efterlever gruppens normer och 

beteenden (Ibid). 

  

Individer tenderar att inte se varandra som enskilda individer i större grupper av människor. 

Som ett resultat blir individerna i gruppen anonyma för varandra (Festinger et al, 1952). 

Minskad uppmärksamhet från andra kan leda till minskade inre begränsningar och istället öka 

beteenden som vanligtvis hämmas (Ibid). Dessa undertryckta och anti-normativa beteenden 

som härleds från deindividuation kan förklara varför förändrade åsikter och attityder i en 

beslutsprocess sker (Siegal et al. 1986).    

  

3.4.2 SOCIAL IDENTIETSTEORI 

Effekterna av deindividuation förekommer inte i situationer då kommunikation sker virtuellt 

och anonymitet råder. Minskningen av sociala signaler och användningen av asynkron 

kommunikation kan till och med leda till en socialt rikare kommunikation, och framförallt en 

starkare identifiering (Walther, 1996). Detta går emot vad deindividuation innebär och 

förklaras i SIDE-modellen av teorin om social identitet.  
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Tajfel (1974) menar att social identitet är den del av en individs självbild som härstammar 

från uppfattningen individen har om gruppen den tillhör. Vidare spelar också roll hur viktig 

gruppen är för individen (Ibid). Individen går med i gruppen för att den känner en tillhörighet 

och gemensamma nämnare med övriga gruppmedlemmar (Tajfel, Billig, Bundy, Flament, 

1971). Varje individ kommer att skapa sin enskilda uppfattning om vad som identifierar 

gruppen. Eftersom denna uppfattning bygger på gemensamma nämnare kommer individerna 

tillsammans skapa en social identitet, som är den slutgiltiga gemensamma identiteten för 

gruppen (Tajfel, 1974).      

  

Vidare tenderar grupperna att kategorisera sin egen grupp som in-group gentemot andra 

grupper som out-groups (Le Henaff et al, 2014). Detta uppkommer när gruppmedlemmarna 

känner tillhörighet till gruppen (Ibid). Synsättet bidrar till att vi-gruppen känner ett slags 

övertag över andra grupper (Ibid). Även de mest triviala petitesser kan vara tillräckliga för att 

en individ ska skapa social identitet och känna tillhörighet till en grupp (Tajfel et al, 1971). 

Likheterna bildar en gemensam hållpunkt som i sin tur har ett positivt samband med 

samarbetsvilja, vilket även underlättar det kollektiva tänkandet vi-gruppen. Det vill säga att 

det skapas ett slags konsensus i gruppen. Begreppet social identitet bygger på den naturliga 

samhörighetskänslan samt fördelarna med att tillhöra en grupp vilka jämförs med 

konsekvenserna av att inte tillhöra en grupp (Stahl, Makela, Zander & Maznevski, 2010).   

 

Skillnaden mellan teorierna om deindividuation och social identitet kan således förklaras 

utgöra huruvida individers självinsikt undertrycks eller inte i gruppsituationer. Enligt 

deindividuation kan en individs åsikter och agerande påverkas av gruppen. Detta till skillnad 

från den sociala identitetsteorin där individen kommer att vara med och påverka gruppens 

identitet genom de gemensamma nämnarna som individen har med de övriga i gruppen.  

  

3.4.3 SOCIAL IDENTITY MODEL OF DEINDIVIDUATION EFFECTS (SIDE)  

SIDE-modellen knyter samman teorierna om social identitet och deindividuation, och 

förklarar hur social identitet och anonymitet stärker teams identitet (Reicher et al 1995; 

Spears & Lea, 1992; 1994). I crowdsourcing team där virtuell kommunikationen används 

frekvent och visuell anonymitet råder, kan SIDE-modellen förklara varför gruppens 

utformning av identifiering och samhörighet ökar.   
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När individerna blir anonyma inom gruppen läggs mindre fokus på skiljaktigheter mellan   

medlemmarna (Kiesler et al, 1984). För att särskiljas från andra grupper föredras istället att se 

likheter hos de övriga i sällskapet (Ibid). Även om sociala signaler minskas och anonymiteten 

blir överhängande finns möjlighet att finna likheter i exempelvis intressen, värderingar och 

övriga detaljer som går att diskutera (Ibid). En överanvändning av de sociala signaler som 

återstår tenderar att ske, vilket leder till starkare gruppidentitet (Lea & Spears, 1992). Genom 

att särskiljas från andra grupper stärks vi-gruppens identitet, vilket påverkar medlemmarnas 

samhörighet positivt (Le Henaff, 2014). Då individerna är anonyma minskar sociala signaler 

inom gruppen och medlemmarna tenderar följaktligen att öka sin identifiering med gruppen 

som helhet (Ibid). Enligt SIDE-modellen förstärker anonymitet utformningen av gruppens 

sociala identitet (Michinov el al, 2004; Tanis & Postmes, 2008).    

  

Föreskrivet att teamets gemensamma attribut är kända, kommer avsaknaden av sociala 

signaler framhäva gruppens gemensamma identitet framför medlemmarnas individuella 

identiteter (Walther, 1996). Detta blir viktigt för kunskapsöverföringen då teamets 

identitetsskapande är en del av den relationella dimensionen. Ett team som inte lyckas skapa 

en gemensam identitet kommer att möta en barriär för kunskapsöverföringen (Nahapiet och 

Goshal, 1998). Ett team som däremot är framgångsrikt med identitetsskapandet kommer att 

öka både möjligheten för utbyte och frekvensen av samarbete (Lewicki & Bunker, 1996).        

  

3.5 TEORETISK SAMMANFATTNING 

Då virtuella team har blivit populära under det senaste decenniet, har gruppteorier anpassats 

för att kunna implementeras för virtuellt ändamål. Den virtuella motsvarigheten till klassisk 

gruppteori skiljer sig åt genom avsaknad av fysisk närvaro. SIDE-modellen är en uppdatering 

av Gustave Le Bons tidigare gruppteori (Reicher, Postmes, Spears, 1995). Skillnaden är att 

SIDE-modellen tar hänsyn till både den sociala identitet och anonymitet som grupper 

upplever när de agerar virtuellt. Eftersom crowdsourcing team är virtuella team, i 

bemärkelsen att de kommunicerar via internet, kan SIDE-modellen förklara hur gruppens 

identitet och samhörighet ökar (Ibid). För att underlätta kunskapsöverföring krävs ett högt 

socialt kapital (Ghoshal & Tsai, 1998), vilket skapas genom nätverk och relationer i teamet 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998). Vidare menas också att de sociala signaler som försvinner med 

användning av virtuella team, ökar användningen av de sociala signaler som återstår (Lea & 
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Spears, 1992). Genom att kombinera SIDE-modellen och teorin om socialt kapital avser vi 

således beskriva hur kunskapsöverföring sker i crowdsourcing team.   

 

 
Figur 1 – Analysmodell. SIDE, Socialt Kapital och Kunskapsöverföring  

 

Den modell som framdeles används är en fusion av den modell som Ghoshal & Tsai (1998) 

använde för att visa hur socialt kapital bidrar till kunskapsöverföring och vår egen tolkning 

av hur SIDE-teorin påverkar den relationella dimensionen. Modellen förväntas kunna 

klargöra hur kunskapsöverföringen i crowdsourcing team sker (se figur 1).  
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4. METOD       

Undersökningen bygger på en kvalitativ studie av solvers på crowdsourcingplattformen 

InnoCentive. Genom intervjuer kunde vi skapa uppfattning om hur 

kunskapsöverföringsprocessen mellan individer i crowdsourcing team ser ut.   

 

4.1 AVGRÄNSNING 

Crowdsourcingföretag är geografiskt oberoende, eftersom en väsentlig del av verksamhetens 

arbete sker via internet. Således betyder det potentiellt sett att företagen kan vara verksamma 

över hela världen. Eftersom de flesta crowdsoucingföretag har liknande uppgifter har vi 

därför valt att undersöka team från endast ett företag. Då InnoCentive är ett av de största 

crowdsourcingföretagen i världen med ett stort antal solvers valde vi att undersöka deras 

team för att få ett brett urval av respondenter. På InnoCentives hemsida syns antalet deltagare 

på varje pågående projekt, men ingen personlig information om dessa finns att tillgå. 

Eftersom vår studie behandlar kunskapsöverföring valde vi att titta på solvers med flest 

vinnande lösningsförslag, då dessa har tidigare erfarenhet av att arbeta i team. Individer som 

arbetar självständigt sorterades medvetet bort eftersom vi söker information angående 

kunskapsöverföringen i team.  

  

4.2 VAL AV LITTERATUR 

Crowdsourcing är ett relativt nytt begrepp och akademiskt fokus har hittills främst legat på 

definitionen av begreppet i sig (Brabham, 2008, 2009) samt på individnivå; vad som 

motiverar individen att dela med sig av sin kunskap till företagen (Yang, Adamic, Ackerman, 

2008; Kaufmann, Schulze, Veit, 2011). Crowdsourcing har även analyserats ur ett 

företagsperspektiv och då undersökt hur crowdsourcing effektivast kan användas (Schenk, 

Guittard, 2009). Kvarstår gör dock studier på crowdsourcing team.      

  

Till skillnad från crowdsourcing är kunskapsöverföring ett väl utforskat område varav visst 

fokus har legat på processen i virtuella team. Viss argumentation kan föras om att just den 

forskningen skulle kunna hänföras även till crowdsourcing team. Samarbetet i dessa team är 

virtuellt i den mening att arbetet är internetbaserat. Klart bör dock göras att crowdsourcing 

team har fler olikheter än likheter med traditionella virtuella team. Individerna som ingår i 
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crowdsourcing teamen är varken anställda, garanterade belöning för sin insats eller ihopsatta 

på traditionellt sätt. Dessutom har den forskningen om kunskapsöverföring i virtuella team 

främst fokuserat på organisationen i sig – vilka organisatoriska medel som kan underlätta för 

de team som finns i organisationen (Zakaria et al, 2004). De riktlinjer som 

forskningresultaten bidragit med blir därför inte applicerbara på crowdsourcing team.      

  

Vi har därför valt att utgå från ett bredare perspektiv vad gäller kunskapsöverföring. Studiens 

teoretiska förväntningar är att presentera ett klassiskt synssätt på kunskapsöverföring med 

inslag av det moderna – internets påverkan på processen.  Den teoretiska referensramen har 

baserats på tillförlitliga källor för att öka validiteten i undersökningen (Saunders et al, 2009). 

Vi utgick från en studie av Ghoshal & Tsai (1998) som redogör för sambandet mellan 

kunskapsöverföring och socialt kapital. Utifrån den artikeln gjordes sökningar på nyckelord 

på Uppsala universitets biblioteksdatabas Scopus samt Google Scholar. En variation av 

litteratur har använts under arbetets gång. Även om vetenskapliga artiklar till den största 

delen använts har också kapitelutdrag ur böcker och andra akademiska verk refererats ifrån. 

Till största möjliga mån har vi försökt använda originalkällor, det bör dock påpekas att det 

inte alltid har varit möjligt.      

  

4.3 UTFORMNING AV ANALYSMODELL 

I teoridelen förklarades socialt kapital vara vitalt för kunskapsöverföring, dessutom beskrevs 

varje dimension av begreppet. Crowdsourcing team arbetar enbart virtuellt och därför antogs 

speciellt att den relationella dimensionen kommer att påverkas då identitetsskapandet ser 

annorlunda ut. Analysmodellen kommer att användas för att illustrera detta. Deltagarna är 

anonyma och därför försvinner de sociala signaler som annars är identitetsskapande. SIDE-

modellen beskrevs för att förklara hur ett team som arbetar virtuellt ändå kan skapa en 

gemensam identitet.   

 

4.4 OPERATIONALISERING 

För att undersöka kunskapsöverföringsprocessen i crowdsourcing team har vi utgått från 

teorin om socialt kapital och SIDE-modellen. Då vissa begrepp överlappar varandra från 

dessa två teorier kan gränsdragningar mellan respektive teori anses relativt godtycklig. Nedan 

följer därför en kort operationalisering av begreppen för att försöka tydliggöra hur teorierna 
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har implementerats i intervjufrågorna. Eftersom vissa frågor berör fler än en teori kan 

resultatet i analysen kopplas till fler än ett teoretiskt begrepp. Frågor som tar upp identifiering 

kan till exempel hänföras både på individ- och gruppnivå, och därmed kopplas till antingen 

relationella dimensionen eller sociala identitetsteorin.  

 

SIDE-modellen förklaras som en sammanslagning av två teorier varav en berör social 

identitet. För att kunna förklara hur social identitet fungerar i praktiken har intervjufrågor 

utformats där begreppet behandlas. Social identitet är ett teams gemensamma identitet som 

bygger på individernas likheter. Genom intervjufrågorna har vi frågat respondenterna vilka 

karaktäristika som är viktiga vid val av team, hur de definierar sitt team, och om de får en 

känsla av vi och dem gentemot andra team. Utifrån dessa frågor kan vi besvara hur social 

identitet ser ut i crowdsourcing team.  

 

Den andra teorin som behandlas i SIDE-modellen är deindividuation. Deindividuation 

operationaliseras i intervjufrågorna genom frågor om hur kommunikation sker. Eftersom 

crowdsourcing team arbetar virtuellt ger frågan svar på om individerna i teamet är anonyma 

eller inte beroende på vilket kommunikationsmedel de använder. Vidare behandlas begreppet 

genom frågor till respondenterna om tillfällen då de eventuellt undviker att uttrycka sin åsikt. 

Frågan ämnar svara på huruvida respondenters attityder och åsikter påverkas av ett kollektivt 

tänkande i gruppen där individens självinsikt minskas. 

 

Frågor om kommunikation operationaliserar även den strukturella dimensionen: hur mycket 

de kommunicerar; och hur de delar kunskap i ett multidisciplinärt team med diversifierade 

kunskapsområden. Vidare ställdes frågor till respondenterna angående deras nätverk och 

tidigare samarbeten.  

 

För att underlätta kunskapsöverföring behöver individerna känna ett förtroende för varandra 

och finna en identitet i teamet. Intervjufrågorna angående den relationella dimensionen ämnar 

svara på om individerna i teamen har ett förtroende för varandra och vilka roller de antagit. 

Eftersom förtroende förklaras byggas upp över tid, frågades om respondenterna samarbetat 

mer än en gång med samma personer.  

 

Genom frågor om interna språk och förståelse för varandras diversifierade kunskapsområden 

framträdde gemensamma nämnare som utgör den kognitiva dimensionen. För att utröna 
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huruvida individerna har ett gemensamt synsätt frågades respondenterna hur gemensamma 

värderingar kan se ut. Vidare frågades om uppmaningar till diskussion och 

kunskapsöverföring, samt gemensamma arbetssätt. Intervjun avslutades med en fråga om 

respondenterna trodde sig kunna skicka in det vinnande lösningsförslaget. Denna fråga var 

medvetet riktad för att undersöka om individerna hade ett gemensamt mål som de själva 

trodde på.  

 

4.5 FORSKNINGSANSATS OCH UTFORMNING AV STUDIE 

Genomförandet av en kvalitativ studie motiveras av att forskningen om crowdsourcing enligt 

vår vetskap ännu inte fokuserat på kunskapsöverföring mellan individer i dessa team. Genom 

en sådan metod möjliggörs en mer ingående förståelse för området då det finns möjligheter 

att få mer detaljerad information (Bryman, 2008).   Vi ansåg att intervjuer var lämpligast på 

grund av två anledningar. För det första var observationer inte möjliga att genomföra då de 

projekt teamen arbetade med sträckte sig halvårsvis bakåt, om de inte redan var avslutade.   

Vissa av de intervjuade förklarade att korrespondens skett var dag under projektets gång och 

att blandade medium såsom chatt, e-post men också Skype frekvent använts. Förutom de 

Skype-möten som av förklarliga skäl inte dokumenterats fanns således en oerhörd mängd 

data utspridda på diverse medium att tillgå. Tillgången var således inte problemet utan det var 

snarare med tanke på vår begränsade tid för studien som observation inte var möjligt. Att gå 

igenom varje projekts alla dokumenterade kommunikationstillfällen hade förmodligen 

bidragit till en mer säkerställd studie men också krävt betydligt mer tid. För det andra var 

syftet med empiriska undersökningen att identifiera mönster i hur processen går till. 

Semistrukturerade intervjuer tillät oss ställa följdfrågor och be respondenterna förklara 

diffusa begrepp eller ge exempel på diverse situationer (Saunders et al., 2009).   Följdfrågorna 

anpassades efter de individuella svaren och finns därför inte med i intervjumallen (bilaga 1). 

  

4.6 VAL AV RESPONDENTER 

På crowdsourcingplattformen InnoCentive tillfrågades respondenterna att delta i studien. 

InnoCentive är en av de största plattformarna och kunde därför ge oss ett stort urval av 

respondenter. En förfrågan skickades först till en selektiv grupp individer via e-post. 

Individerna hittades genom InnoCentives topplista på medlemmar med flest vinnande bidrag. 

Ett selektivt urval innebär att respondenterna	  väljs utifrån bestämda kriterier för att kunna 



	   18	  

besvara forskningens syfte (Svenning, 2003).	   En stor andel av de tillfrågade individerna 

återkom med intresse av att delta i studien varav åtta valdes som respondenter. Dessa åtta 

valdes främst efter vilken erfarenhet de tidigare hade av att arbeta i crowdsourcing team. Vi 

resonerade att ju fler projekt de arbetat i, desto fler team, och mer erfarenhet av 

kunskapsöverföring har de. Tanken var från början att hitta fler respondenter på andra 

crowdsourcing plattformar. Under pilotintervjun framkom dock att många solvers arbetar på 

ett flertal plattformar samtidigt. Plattformarna har liknande uppgifter och därför torde det 

innebära att kunskapsöverföringsprocessen ser – om inte identisk – åtminstone snarlik ut. Att 

deras beteende vid kunskapsöverföring skulle förändras för att plattformen var en annan 

kändes inte särskilt troligt.  

  

InnoCentive har varierande sorters utmaningar att anta. Förutom att ta fram en lösning till hur 

astronauters artärer bättre ska klara rymdmiljö, finns möjlighet att utveckla en 

mobilapplikation med hygienutbildning till barn i Indien (InnoCentive, 2015c). Problemen av 

varierande komplexitet och områden har tilldragit sig tillika varierande solvers. 

Respondenterna var alla akademiskt utbildade, flertalet med doktorsexamen, däremot från 

spridda områden. Vi var noggranna med att se till att de som arbetar/arbetat i team var 

bestående av medlemmar från olika sorters kunskapsområden eftersom kunskapsöverföring 

då blir särskilt utmanande och av en större vikt att fungera.  Vi antog även att individer som 

arbetat i team med spridda kunskapsområden till större del skulle ha haft möjlighet att 

identifiera egenskaper i kunskapsöverföringsprocessen.   

  

4.7 INSAMLING AV PRIMÄRDATA 

Då respondenterna befann sig i Indien, USA, Holland och Storbritannien genomfördes 

intervjuer på Skype. Saunders (2012) framhåller hur viktig den personliga kontakten är för att 

ett förtroende ska skapas mellan intervjuaren och den intervjuade. I alla förutom ett 

intervjutillfälle kunde vi som intervjuare och respondent se varandra. I undantagsfallet var 

tekniken anledningen och sessionen började därför som en telefonintervju för att sedan 

avslutas genom e-postkorrespondens då även ljudet slutade fungera. Risk vid telefonsamtal 

och e-post är att intervjun blir mindre innehållsrik (Bryman 2011, 433). Eftersom personen 

ändå kunde ge utförliga svar ansåg vi att informationen var av tillräcklig kvalité för att kunna 

användas.      
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4.8 INTERVJU- OCH ANALYSPROCESS 

Frågorna valdes efter att ha genomfört en pilotintervju som testade frågornas relevans för 

studiens syfte. Den intervjun gav insikt om hur frågorna borde utformas för att de ska tolkas 

rätt (Bryman 2008, 258 - 259). Ytterligare frågor på de svar som lämnandes ställdes för att 

säkerställa tolkningen och för att få mer detaljerad information. Dessa frågor finns inte med i 

materialet eftersom de varierade utifrån de svar som givits på frågan. Information om frågor 

som intervjun skulle behandla e-postades till respondenterna några dagar innan för att ge 

möjlighet till förberedelse. Tillsammans med informationen meddelades respondenterna att 

de skulle vara anonyma för att undvika att svaren förskönades.      

    

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att ett tematiskt tillvägagångssätt sedan skulle 

kunna användas för analys av resultat. Ett sätt att utföra en tematisk analys av insamlad 

kvalitativ data är att använda framework, som är en modell för att upptäcka återkommande 

teman och mönster i svaren (Bryman 2008, 528-529). Svaren delades upp i mönster efter 

transkriberingen och därefter sorterades materialet in i teman efter det teoretiska ramverket. 

Genom att skapa en överskådlig bild av likheter och kontraster mellan respondenternas svar 

gjordes att en kvalitativ analys över hur kunskapsöverföring i teamen ser ut.      
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5.  RESULTAT 

Den empiriska studien presenterar hur kunskapsöverföringsprocessen mellan individer i 

team ser ut samt en kort genomgång av studieobjektet InnoCentive. Utifrån vad teorin har 

presenterat har det framkommit att social interaktion som skapar socialt kapital är av stor 

vikt för processen. Vi har valt att fokusera på den del av den empiriska studien som belyser 

faktorer och följaktligen påverkar socialt kapital. Följande teman presenteras: 

gruppsammansättning; val av medlemmar; roller i gruppen; gruppidentifikation; 

kommunikation; och förtroende.   

 

5.1 VAD ÄR INNOCENTIVE?    

InnoCentive når ut till fler än 13 miljoner solvers och är därmed en av de största 

crowdsourcingplattformarna. Plattformen har riktat in sig på komplexa problem, och bland de 

medverkande företagen finns NASA, Astra Zeneca och Proctor & Gamble. Sedan 2006 har 

InnoCentive bidragit till ett flertal viktiga problemlösningar. Bland annat har en metod tagits 

fram för att både kostnads- och tidseffektivt kunna bedöma hur långt gången sjukdomen ALS 

är hos patienter. 2007 utvecklades en teknik för att kunna återvinna spilld olja vid förädling 

av råolja. Samma år förbättrades tillvägagångssättet att behandla tuberkulos. Alla publicerade 

problem får emellertid inte lika framgångsrika lösningar, upp till 85 % av de annonserande 

uppgifterna har ett vinnande bidrag. I skrivande stund varierar ersättningarna på 

InnoCentive kraftigt. Bland de 80 uppgifter som finns att lösa är den högsta ersättningen 300 

000 amerikanska dollar jämfört med den lägsta som ger 500 dollar (InnoCentive, 2015b).  

 

5.2 INLEDNING 

Under intervjuerna framkom tidigt att respondenternas anledningar till att bli solvers 

varierade. Olika bakgrunder och erfarenheter har ledsagat deltagarna till anta 

crowdsourcingföretags uppgifter för att testa sina kunskaper. Medan vissa startat som 

arbetslösa och sett en chans till inkomst, hade andra börjat med crowdsourcing som en 

hobby. Gemensamt för respondenterna var deras erfarenhet som solvers på InnoCentive då 

samtliga varit medlemmar ett flertal år. Numera arbetar de mer eller mindre heltid med att 

lösa problem som publiceras på hemsidan. 
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Samtliga respondenter har högre akademisk bakgrund. Enbart en individ har en 

kandidatexamen, emedan resterande uppnått master- eller doktorsnivå. Respondenterna har 

studerat olika kunskapsområden och representerar därför ett typiskt crowdsourcing team med 

sina diversifierade spetskompetenser. Enligt respondenterna krävs en bred räckvidd av 

kunskapsområden för att kunna lösa de komplicerade problem som publiceras på 

InnoCentives hemsida. De kompenserar varandras kunskapsområden vilket skapar 

nödvändiga diskussioner för att komma fram till kreativa lösningsförslag.  

 

5.3 GRUPPSAMMANSÄTTNING 

Efter att ha intervjuat respondenterna insåg vi att sammansättningarna av team varierar i hög 

grad. Det finns ingen referensram för vilken kunskapsbakgrund deltagarna i ett 

crowdsourcing team ska ha. Beroende på projektets natur, komplexitet, tidsram och 

annonserande företag antas olika gruppsammansättningar för varje projekt. InnoCentive 

uppmanar att bilda team i mer komplexa projekt. Individer som antar ett teamprojekt blir 

teamledare och väljer sedan vilka och hur många som ska vara en del av teamet.   

  

5.4 VAL AV GRUPPMEDLEMMAR 

Att sätta ihop ett väl fungerande team av individer kan vara en utmaning. I valet av 

gruppmedlemmar tenderar teamledare att välja individer efter meriter på CV:n. För att 

undvika kunskapsglapp väljs deltagare efter vad som kan komma att komplettera individens 

egna meriter och utbildning. Respondent 3 föredrar att samarbeta med personer som har 

högre utbildning än sig själv: 

  
”There are many aspects that cause people to be good or bad team players. I tend to go for high level people first 

and foremost and that means people who are very creative and have a deep and broad education but… and 

typically that means a doctorate in a top school but that is really only the start.” 

Citat 1, Respondent 3 

  

Många crowdsourcingplattformar erbjuder snabba och effektiva sätt att leta gruppmedlemmar 

på. Det finns oftast olika sökverktyg på deras hemsidor som hjälper till att hitta andra solvers 

som vill gå med i ett grupprojekt. Emellertid börjar respondenterna leta potentiella 

medlemmar i sina egna nätverk vid uppstartande av ett nytt projekt med fler individer. De 

flesta intervjuade har stora nätverk de kan dra nytta av: 
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”When I see a challenge I cannot solve on my own I look for people in my network first. For example recently 

for a financial challenge, who do I know with intimate knowledge on this field?” 

Citat 2, Respondent 7 

  

Respondent 7 fortsätter förklara att tidigare samarbeten värdesätts högt. Flera respondenter 

parar gärna ihop sig med gamla samarbetspartners eftersom förväntningarna på samarbetet 

oftast överensstämmer med verkligheten. Således behöver samarbetet ingen uppstartsprocess 

och arbetet kan sättas igång tidigare. Respondent 1 berättar om en teammedlem från 

Australien som sedermera lett till ett stabilt samarbete:  

  
"I met a guy from Austrailia, he got a PhD in mechanical engineering. We hit it off very well and… so we just 

work as a team of two for IdeaConnection. And… and then the benefit is that uhm because we have interesting 

skills that complement each other, I ended up consulting working for the company that he works for.  […] it's a 

nice benefit, you meet people you wouldn’t have met otherwise and networking can provide you with, you 

know, a lot of opportunities." 

Citat 3, Respondent 1 

  

Respondenten beskriver ovan hur deras första gemensamma crowdsourcingprojekt lett till 

fler samarbeten. Vidare menar respondenten att de kompletterar varandras kunskapsområden 

och kan täcka upp för varandras brister. Trots deras utbildningar som ingenjör och kemist 

förstår de varandras tekniska förklaringar tillräckligt bra för att inte fastna med mindre 

problem i ett projekt. De kan således fokusera på sina respektive uppgifter i gruppen och 

senare utbyta kunskap med varandra.  

 

5.5 ROLLER I TEAMET 

De flesta respondenterna anser sig finna en roll ganska tidigt i ett projekt, vilket de menar kan 

underlätta arbetet och arbetsuppgifterna för hela teamet. Beroende på vilka individer som 

ingår i teamet antas olika roller vid varje nytt projekt. De flesta av respondenterna säger att 

deras roller varierar beroende på vilka kunskapsområden eller erfarenheter de andra 

teammedlemmarna har. Respondent 7 menade att så länge teamet kan anpassa sig efter sina 

medlemmar och arbeta effektivt för att nå sitt mål brukar rollerna komma naturligt: 
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"It certainly differs. Usually I'm the initiator and hence the project lead. But I can also be the pain in the ass or 

just a creative force." 

Citat 4, Respondent 7 

  

Då lösningsförslagen på InnoCentives hemsida skrivs på engelska menade respondent 2, som 

är amerikan, att när han är med i team där det är många gruppmedlemmar som inte har 

engelska som modersmål, får han ta på sig rollen som korrekturläsare. 

 

5.6 GRUPPIDENTIFIKATION 

Respondenterna var noga med att särskilja sitt eget team från andra team då crowdsourcing är 

en tävling. Teammedlemmarna fokuserade på sitt team och det gemensamma målet – att 

skicka in vinnarförslaget. Respondent 4 menade att ett väl fungerande team identifieras av de 

medlemmar som ingår i teamet. Specifika särdrag som beskriver teamet är viktigt för att 

urskilja sitt team från andra team.  

  

Oftast har teamen inte mycket mer vetskap om de andra teamen än att de existerar och tävlar 

om samma prissumma. Respondent 5 säger:  

  
”I consider other teams and individuals as competitors. They may be better and may be worse but we do not 

know about this and that is why we should try our best.” 

Citat 5, respondent 5 

  

På InnoCentive är det möjligt att se hur många som har antagit uppgiften men inte vilka dessa 

är. Således finns liten vetskap om hur konkurrensen ser ut och kan därför inte göra 

jämförelser. Alla team vet om att det finns andra team och ser dem som konkurrenter, utan att 

egentligen veta något annat. Respondent 8 menade att tävlingsmomentet gör det extra viktigt 

för teamet att stärka sin egen identifiering och ta tillvara på kunskap i teamet. Det är viktigt 

att individerna i teamet överför sin kunskap till varandra för att komma med bättre lösningar 

än övriga tävlande. Respondent 1 menade att man aldrig vet vem som kan komma med den 

bästa idén. Vi frågade om tävlingen försvårar samarbete i framtiden med andra solvers i 

framtida projekt.  
 

”No, no, no not at all, you could definately join another team or individuals basically anyone but… but i have 

never personally had anyone joined me in a team but you know that certainly could happen. But that's because 

I'm almost exclusively working with my friend from Australia. ” 
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Citat 6, Respondent 1 

  

Respondenterna förklarade att de förmodligen aldrig kommer att få kännedom om att de 

faktiskt har tävlat mot varandra i tidigare projekt. Anonymiteten bidrar till att ingen 

egentligen vet vad andra har gjort tidigare. Respondent 1 beskrev att branschen har en 

vänskaplig atmosfär där man är välvilligt inställda att hjälpa varandra. I de forum som 

InnoCentive tillhandahåller kan frågor och lösningsförslag generöst diskuteras. Respondent 4 

menade att hjälp ofta tas av dessa forum om kunskapen i teamen inte räcker till. Förslagen 

från diskussionsforumen anses vara minst lika bra som dem som genereras inom teamen.  

  

5.7 KOMMUNIKATION 

Under intervjuerna har det framkommit att teams sammansättning är en viktig komponent för 

kunskapsöverföringsprocessen. Vidare menade respondenterna att team där ett bra samarbete, 

gemensamma mål och visioner, och god kommunikation förekommer fungerar bättre än 

grupper som saknar dessa attribut. Respondent 1 trivdes bra med sin teammedlem från 

Australien. De har fortsatt hålla virtuell kontakt med varandra utanför projekten. Respondent 

3 sade i sin intervju när vi frågade om teammedlemmarna håller kontakten utanför arbetet 

att:  

  
”Sure we do! We bullshit a lot and trade comments on politics, families, good books, and so on you know. I 

mean part of creating a good team is getting to know each other so you can openly express ideas and opinions so 

the work is better.” 

Citat 7, Respondent 3 

   

Respondent 3 förklarade att kommunikation blir bättre om inte allt är arbetsrelaterat. Broar 

skapas i kommunikationen ju mer som diskuteras och blir lättsammare om alla får höras 

ibland. På så sätt blir det lättare att överföra kunskap mellan varandra.   

  

Då kommunikationen inom crowdsourcing team inte sker genom fysisk närvaro kompenseras 

det genom andra medium. Genom användning av virtuella kommunikationsmedel saknas 

sociala signaler. Istället används mest e-post och olika chattfunktioner. Eftersom tidzoner 

försvårar för chattkonversationer menade samtliga respondenter att e-post är det medium som 

används främst. Även om kunskap kan misstolkas när informationen är asynkron fungerar e-

post bra som medium, menade respondent 7. Ibland krävs att ett flertal e-postbrev skickas för 
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att tydliggöra information men i övrigt brukar inte några större misstolkningar ske. Eftersom 

e-post kan delas in i olika ämnen där gruppen diskuterar och lägger upp sina förslag, fakta 

och data kan alla snabbt veta vad tråden handlar om. På så sätt får de snabba svar och 

diskussioner som kan leda till nya lösningsförslag.   

  

Kunskap är inte alltid lätt att överföra. Lika mycket som det är upp till mottagaren av 

informationen att själv tolka och försöka greppa vad som meddelas, är det också informanten 

som ska lyckas framföra kontexten av meddelandet. Alltför tekniskt komplex information 

kan leda till att mottagaren inte förstår innebörden av meddelandet. Respondent 2 förklarar 

att ibland måste kunskap simplifieras för att få andra att förstå. Eftersom crowdsourcing 

teamen har olika akademiska bakgrunder och områden förklarade respondent 2 följande:  

  
”[…] one physicist we are working with regurarly is sooo way over my head personally and I kid him that he 

has to use a bigger crayon and draw me a picture. He laughs and dumbs it down for me. ” 

Citat 8, Respondent 2 

  

Citatet visar att de flesta inom teamen förstår varandra. Emellertid krävs ibland vissa 

justeringar av kunskapsöverföring för att få resten av gruppen att förstå innebörden av 

meddelandet.   

  

Akademisk bakgrund avgör hur kommunikationen framförs. Innebörden av meddelandet 

tolkas oftast olika beroende på tidigare erfarenheter. Respondent 7 förklarade att problem kan 

uppstå om teammedlemmar saknar självinsikt. Det är viktigt att förstå sina begränsningar 

inom andra kunskapsområden. När begränsningarna är kända inom gruppen blir det lättare att 

förstå andras tankegångar. 

  

Kunskapsöverföring sker genom kommunikation, och något som de flesta respondenterna var 

överens om är att diskussioner krävs för att driva fram nya idéer. Diskussionerna kräver i sin 

tur att kunskap överförs på rätt sätt. Det vill säga att försöka undvika destruktiv kritik, och 

istället framföra konstruktiv kritik och komma med nya infallsvinklar. Genom ett citat från 

respondent 6 kan vi få en bättre förståelse varför teammedlemmar menade att diskussioner är 

viktiga:   
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”Arguments often happens but discussions are healthy. I mean the only danger of teamwork is herd behaviour. 

That is, when all think, no one thinks. It’s like everyone thinks the same but nothing is original and creative. 

You’re stuck in the group thinking.” 

Citat 9, Respondent 6 

  

Detta summerar varför diskussioner är bra för team och kunskapsöverföring. Att komma ifrån 

det kollektiva tänkandet kan bana väg för nya idéer och ny kunskap kan överföras. Många 

respondenter tyckte det var viktigt att själva vara uppriktiga med vad de tyckte och inte 

undanhålla information för andra, även om de trodde att det kunde leda till onödiga 

diskussioner. De räknade med att alla tänkte på ett liknande sätt och menade att det är bättre 

att diskutera direkt, innan det är för sent.    

 

5.8 FÖRTROENDE 

En viktig fas i kunskapsöverföring är förtroende vilket respondenterna finner tidigt trots nya 

teammedlemmar eller gruppsammansättningar. Att anförtro någon med uppgifter och finna 

tillit för varandra möjliggör nya vägar till kunskap. Då vissa av respondenterna har arbetat 

med samma teammedlemmar i flera projekt har ett starkare förtroende byggts upp mellan 

dem. I takt med att förtroendet blir starkare utvecklas ett smidigare samarbete. Under 

intervjuerna beskrev respondenterna att de flesta litade på varandra redan från start. Några 

beskrev att ett förtroende måste finnas från projektstart, då det är så pass viktigt att vara 

öppna och ärliga mot varandra för att kunskap ska kunna överföras direkt. Respondent 2 

påpekade att det förtroende som finns från start grundas i de outtalade regler som finns i 

teamet.  Då alla teammedlemmar fortsätter följa reglerna förstärks förtroendet. 
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6. ANALYS 

Det empiriska resultatet analyseras med hjälp av de tidigare presenterade teorierna. Det 

tidigare presenterade empiriska resultatet kommer att delas in i dimensionerna av socialt 

kapital och SIDE.   

	  

6.1 SOCIALT KAPITAL 

	  
Figur 2 – Analysmodell. Socialt Kapital 

	  

6.1.1 DEN STRUKTURELLA DIMENSIONEN 

Många av de intervjuade respondenterna pratade om hur många nya kontakter de knutit sedan 

de började med crowdsourcing. Deras nätverk sprider sig numera över flera 

kunskapsområden. InnoCentive arbetar aktivt med att underlätta för integration mellan deras 

medlemmar. På InnoCentive finns forum där solvers kan hitta medlemmar att bilda team och 

diskutera lösningsförslag med. Flera av de intervjuade menade att de tittar på andra 

medlemmars CV och kunskapsområden när de letar personer att bilda team med. Helst vill de 

samarbeta med individer som har en annan utbildningsbakgrund än en själv. Enligt Mannix & 

Neale (2005) är det viktigt med spretande kunskapsområden för att kreativa lösningar ska 

kunna uppnås. Ju större räckvidd av olika sorters kunskap desto fler lösningskombinationer 

kommer att skapas. Därför är det mer sannolikt att ett kunskapsdiversifierat team kommer att 

uppnå mer kreativa lösningar än ett team där samtliga deltagare har samma utbildning. Enligt 

Tang & Ye (2015) har professionella forum på internet inte någon betydande effekt på 
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teamens möjlighet till kreativa lösningar. Förklaringen sägs vara att team hellre ser att idéer 

genereras inifrån teamet än kommer utifrån. Respondent 4 menade dock att hjälp till delar av 

projektet ofta tas från diskussionsforumen. Vidare görs ingen skillnad på dessa och på de 

idéer som genereras inifrån teamet. Förslagsvis beror detta på att teamen till naturen redan är 

baserade på internet och all kunskap hämtas virtuellt. Steget mellan att hämta kunskap från 

sitt egna team eller från ett diskussionsforum är därför inte långt.   

  

Återkommande bland respondenterna var att de påpekade att kommunikationen mellan 

individerna i teamet ofta sker, vilket också innebär att andra saker än projektet ofta 

diskuteras. I likhet med Tsai (2000) menade respondent 3 att team som ofta kommunicerar 

har starkare kopplingar till varandra. Detta kan förklaras av att man då har mer kunskap om 

den andra personen och mer personlig information som gör att fler kopplingar skapas mellan 

individerna. Respondenten menade också att starka kopplingar till varandra utgör en grund 

för ett bra team. 

  

6.1.2 DEN RELATIONELLA DIMENSIONEN 

Enligt Nahapiet och Ghoshal (1998) underlättar förtroende samarbetet, samtidigt som 

samarbete i sig skapar förtroende mellan teammedlemmarna. Båda delar är viktiga för 

kunskapsöverföringen i team. Enligt respondenterna finns redan ett visst förtroende från start 

även i team där medlemmarna är okända för varandra. Enligt vårt empiriska resultat har vi 

sett att många är positivt inställda till att samarbeta med tidigare okända. En tolkning som 

kan göras är att detta beror på att det finns ett förtroende för personerna trots att de är 

obekanta.  

 

Emellertid har det empiriska resultatet visat att många föredrar att samarbeta med gamla 

samarbetspartners. I likhet med Ghoshal och Tsai (1998) kan detta förklaras bero på att 

förtroende är något som byggs upp över tid. Ju mer tid som lagts på samarbete mellan 

individerna desto större förtroende har byggts upp.   

  

Den relationella dimensionen behandlar identiteter i teamen där individerna ska försöka bli 

en del av teamet. I likhet med Nahapiet och Ghoshal (1998)  menade respondenterna att det 

är viktigt att finna sin roll i teamet och känna sig delaktig i teamets identitet. Vidare förklarar 

Lewicki och Bunker (1996) att ett team som är framgångsrikt med identitetsskapande 
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kommer att underlätta kunskapsöverföringen. Respondenterna ansåg sig finna en roll ganska 

tidigt i ett projekt, vilket de menade kan underlätta arbetet och arbetsuppgifterna för hela 

teamen. Gruppdynamiken utgör en stor del av ett teams samarbetsvilja. Att utveckla specifika 

roller i teamet gör att arbete kan fördelas och göras mer effektivt. 

 

6.1.3 DEN KOGNITIVA DIMENSIONEN 

Enligt Ghoshal och Tsai (1998) är den tredje och sista dimensionen den kognitiva med de 

gemensamma tankesätt, värderingar och mål som en grupp nyttjar för att nå ett effektivt 

resultat. Detta är precis vad de flesta crowdsourcingteamen använder. Tillsammans diskuterar 

individerna kring vilka värderingar de har och hur de ska nå olika mål under vägen. 

Värderingarna och målen bildar sedan ett gemensamt tankesätt som hela gruppen förhåller 

sig till. I våra intervjuer såg vi att de flesta team hade som slutgiltigt mål att kunna skicka in 

det vinnande lösningsförslaget. Ett gemensamt mål ökar socialt kapital och ser till att 

individerna arbetar i samma riktning.  

 

Värderingar bidrar med en struktur i gruppen där vissa outtalade regler bestäms för att alla 

ska trivas och kunna arbeta så effektivt som möjligt. En outtalad regel som framkom genom 

intervjuerna var att aldrig undvika diskussioner. Enligt Mannix och Neal (2005) är detta 

viktigt för att diskussioner ökar antalet möjliga lösningskombinationer vilket möjliggör för 

resultat med högre kreativitet. I likhet med Inkpen och Tsang (2005) som menar att ett 

gemensamt tankesätt bidrar till effektivitet, vill samtliga i teamen att diskussioner sker flitigt. 

Teamen menar att det kan öka innovationstänkandet och minimera risken för brister i 

lösningsförslagen. Att diskutera och upptäcka brister direkt må vara mer tidskrävande, men 

det förhindrar att sådana fel upptäcks innan det är för sent.   

 

Inkpen och Tsang (2005) beskriver ett gemensamt tankesätt som ett effektivare arbete där 

gruppen vet hur medlemmarna kommer att agera i vissa situationer. Då individerna vet att 

alla vågar diskutera med varandra och komma med ny information – oavsett om det skulle 

strida mot tidigare arbete –har de ett gemensamt tankesätt. Allas förslag är välkomna, kan ses 

som potentiella lösningsförslag och är värda att diskuteras. Precis som Inkpen och Tsang 

(2005) menade de intervjuade att gemensamma tankesätt kan leda till att teamet arbetar 

självständigt vilket leder till ett effektivare arbete.  
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En annan aspekt som teamen var måna om var respekten och förståelsen för svagheter. Då 

det finns en oerhörd mängd diversifierad spetskompetens i teamen kan det bidra till att vissa 

inte alltid förstår varandra. Att simplifiera informationen för varandra var därför en viktig 

åtgärd för att teamet bättre skulle begripa kontexten av budskapet. Tsoukas (1994) beskriver 

kunskap som direkt relaterat till förståelse. Vad individen tolkar av den givna informationen 

grundar sig i vad personen redan har kunskap om. Självinsikten om sina 

kunskapsbegränsningar är därför viktig för att kunna ta in ny kunskap. Förstår man sina 

begränsningar är det lättare för andra att överföra komplex kunskap på ett effektivare sätt. Att 

"inga frågor är för dumma” var också en grundpelare för teamen. Detta tankesätt bidrar till 

bättre diskussioner där ett förslag kan behandlas från flera vinklar och ibland utvecklas till en 

ny idé.   

 

6.2 SIDE   

 
Figur 3 – Analysmodell. SIDE 

 

Crowdsourcing teamen på InnoCentive har en egen identitet. Teamen kan inte ses som 

virtuella team eftersom de inte är organisatoriskt styrda (D´Souza, 2015). Likväl kan de inte 

definieras som traditionella team då kommunikationen nästan uteslutande sker virtuellt. 

SIDE-modellen kan förklara varför gruppidentitet stärks genom ett minskande av sociala 

signaler. Modellen återspeglar crowdsourcing teams identifikation. 
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6.2.1 ANONYMITET OCH SOCIAL IDENTITET 

Enligt teorin om deindividuation blir en individ mer eller mindre anonym i grupper vilket 

leder till minskad självinsikt (Festinger, Pepitone & Newcomb, 1952; Zimbardo, 1969). 

Istället tenderar en individ att anamma gruppens identitet som sin egen och känna mindre 

ansvar för sina handlingar. Vidare skapas social identitet genom att personer letar efter 

grupper vars värderingar upplevs överensstämma med de egna (Tajfel, 1974). Ett 

crowdsourcing team påverkas till stora delar av just anonymitet och social identitet. Den 

förstnämnda kan förklaras genom vetskapen om att det finns andra team som de tävlar emot, 

men vidare information om motståndarteamen saknas. Istället skapar olika grupper sina egna 

identiteter och syftar till att differentiera det egna teamet gentemot andra. Liksom teorin 

Tajfel (1974) beskriver söker deltagarna i crowdsourcing team efter likheter inom teamet för 

att skapa social identitet. Redan under sammansättning av gruppen skapas social identitet då 

en individ letar efter ett problem att lösa inom sitt respektive kunskapsområde. Vare sig det 

handlar om ledaren eller en medlem sker detta sökande efter individer med samma intressen. 

Under rekryteringsprocessen letar många teamledare efter potentiella medlemmar genom att 

utvärdera deras CV:n för att på så sätt hitta den rätta spetskompetensen för projektet.  

 

En risk som crowdsourcing team måste vara aktsamma för är herd behaviour, som 

respondent 6 benämnde det. Med andra ord innebär det att alla tänker, men ingen tänker 

självständigt. Detta är likställt med teorin om deindividuation som skildrar individers 

minskning av det kritiska tänkande för att istället tänka genom gruppens värderingar 

(Postmes & Spears, 1998). Om herd behaviour skulle förekomma är det svårt att uppnå unikt 

tänkande och innovativa förslag reduceras. Teorin om deindividuation fortsätter förklara 

dessa förändrade åsikter och attityder som kan ske i en beslutsprocess (Siegal et al, 1986; 

Keisler et al, 1984). Således är det ytterst viktigt att aldrig undanhålla kunskap eller 

information för sin grupp i tro om att det skulle skapa onödiga diskussioner, då 

diskussionerna kan möjliggöra innovativt tänkande. 

  

6.2.2 GRUPPIDENTITET 

När teammedlemmar lägger mindre energi på skiljaktigheter och istället ser till likartade 

värderingar och mål stärks gruppidentiteten. Genom att teamet bildar sig en uppfattning om 

”vi” och ”dem” stärks därefter samhörigheten (Michinov, Michinov, & Toczek-Capelle, 

2004; Tanis & Postmes, 2008). Som tidigare nämnts existerar ett minskat antal sociala 
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signaler i crowdsourcing team. Lea och Spears (1992; 1994) förklarar att team som anpassar 

kommunikation efter virtuella medium tenderar att överanvända de sociala signaler som finns 

tillgängliga. Detta ska enligt forskarna även bidra till bättre samarbete och skapar konsensus i 

gruppen. Enligt respondent 2 är det viktigt att använda de tillgängliga sociala signalerna som 

finns. Diskussioner om vardagliga saker såsom politik, familjeliv eller att utbyta 

artighetsfraser vid sidan av uppgifterna skapar en bättre samhörighet i teamet och gör att 

individerna förstår varandra bättre. För att få bättre förståelse för varandra och skapa en 

starkare gruppidentitet används e-postbrev för att diskutera både problemlösning såväl som 

privatlivet.  
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7. SLUTSATS 

Slutligen presenteras studiens teoretiska bidrag samt praktiska implikationer där även svaret 

på hur kunskapsöverföring i crowdsourcing team sammanfattas. Avsnittet om eventuell 

framtida forskning diskuterar förbättringar vilket ger förslag till uppsatsämnen.   

 

7.1 STUDIENS TEORETISKA BIDRAG 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur kunskapsöverföring sker i 

crowdsourcing team. Detta möjliggjordes genom att intervjua solvers som har erfarenhet av 

att tidigare arbeta i flertal sådana team. Eftersom tidigare forskning har visat vikten av socialt 

kapital vid kunskapsöverföring har detta varit utgångspunkten för studien. Socialt kapital 

handlar om relationerna mellan individerna i ett nätverk. Tidigare forskning har diskuterat 

huruvida socialt kapital påverkas av internet (Wellman et al, 2001). Då crowdsourcing team 

enbart arbetar virtuellt har detta varit extra intressant att studera.   

  

Resultatet belyser till en början variationen i sammansättningarna av crowdsourcing team. 

Enligt det empiriska resultatet som framkommit finns ingen referensram för hur ett typiskt 

team ser ut. Variationen beror främst på att projekten är av skiftande natur men eventuellt 

också på att det inte finns någon organisatorisk ordning bakom teamen. InnoCentive som 

organisation styr inte teamen och så gör inte heller de annonserande företagen. 

Sammansättningarna av teamen är helt beroende av deltagarna själva. Likväl gäller för 

kunskapsöverföringen. Tidigare forskning om team som arbetar virtuellt har främst fokuserat 

på kunskapsöverföring från en organisatorisk vy, och blir därför inte adekvat applicerbar på 

crowdsourcing team. Trots oregelbundna team och avsaknad av styrning av 

kunskapsöverföring tycks ändå mönster i hur kunskapsöverföringen sker i crowdsourcing 

team kunna utrönas. Studien stärker därmed forskning om crowdsourcing team och hur de 

arbetar. Dessutom bidrar studien med kunskap till InnoCentive och andra 

crowdsourcingföretag som påpekat att de saknat insikt i området, något som krävs för att i 

framtiden kunna utveckla supporten till teamen.   

  

Likt tidigare forskning av Ghoshal och Tsai (1998) indikerar resultatet att socialt kapital 

gynnar kunskapsöverföringen, även om socialt kapital är svårt att mäta. I de fall där 
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respondenterna själva förklarat varför kunskapsöverföringen i ett team fungerade bättre än i 

ett annat, har man kunnat utröna att det grundades i relationerna mellan individerna i teamet. 

Som Nahapiet och Ghoshal (1998) påpekade: team med lågt socialt kapital kommer att stöta 

på barriärer i kunskapsöverföringen.   

  

Tidigare forskning har riktats mot skapande av socialt kapital under påverkan av internet. 

Eftersom crowdsourcing team enbart arbetar virtuellt antogs att särskilt den relationella 

dimensionen skulle komma att påverkas av detta. Den relationella dimensionen manifesteras 

särskilt av identitetsskapandet och detta påverkar i sin tur skapandet av förtroende mellan 

deltagarna. Är inte de visuella sociala signalerna som annars agerar identitetsskapande 

närvarande, borde detta påverka den relationella dimensionen. Likt den forskning som skett 

kring SIDE-modellen belyser det empiriska resultatet att så också sker. Att teamet skapar en 

vi-känsla är något som upplevs som viktigt för att samarbetet ska fungera. Genom att 

uppmuntra till diskussioner skapas en trygghet i teamet, och på så sätt undviks herd 

behaviour.  

  

7.2 PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

Innan studien påbörjades kontaktades InnoCentive för att få en känsla för vad som skulle vara 

intressant att fördjupa sig i inom crowdsourcing. Framkom gjorde då att företaget saknade 

kompetens att kunna ge support till dysfunktionella team där kunskapsöverföringen mellan 

individerna inte fungerade. När kunskapsöverföringen inte fungerar mellan individerna har 

teamen svårt att komma fram till ett lösningsförslag, eftersom diversifierade 

kunskapsområden krävs för att kunna lösa komplexa problem.   

  

Studien visar praktisk relevans genom att beskriva hur kunskapsöverföring i crowdsourcing 

team sker, något som tidigare varit okänt för InnoCentive. Studiens resultat kan vidare 

användas för att praktiskt implementera förbättringar för att underlätta kunskapsöverföring. 

Genom dimensionerna i socialt kapital har det påvisats att den ena leder till den andra. 

Studien har betonat vikten av diskussioner för processen, man vet aldrig vem i teamet som 

kan komma på den bästa idén. För att möjliggöra detta krävs att individerna dels känner 

förtroende för varandra och dels känner sig som en del av teamet. För att det ska uppnås 

krävs att man skapat en identitet för teamet som samtliga känner igen. Det i sin tur kräver 

engagemang i relationen mellan individerna. Ju mer kommunikation som sker desto tidigare 
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tycks teamet skapa sig en uppfattning om teamets identitet. Detta eftersom identiteten 

grundar sig på medlemmarnas gemensamma nämnare i enlighet med SIDE-modellen. Till 

InnoCentive lämnas därför rådet att underlätta för kommunikation och dessutom uppmuntra 

till mer av sådan aktivitet. 

 

7.3 EVENTUELL FRAMTIDA FORSKNING 

Forskningen om crowdsourcing i vida begrepp är begränsad och särskilt vad gäller 

crowdsourcing team. Eftersom modellen blivit populär finns betydande utrymme för mer 

empirisk forskning inom ämnet. Den här studien ämnade visa hur kunskapsöverföring i 

crowdsourcing team går till, vilket skedde genom en kvalitativ studie med åtta respondenter. 

Att studien enbart förlitade sig på de intervjusvaren av respondenterna bidrar till en subjektiv 

slutsats. Vidareutveckling av det empiriska resultatet skulle kunna ske genom longitudinella 

undersökningar som följer team från början till slut. Där skulle observationer och kvantitativa 

mått kunnat komplettera intervjuer för att ge en mindre subjektiv syn på processen. Det 

antogs att individer med erfarenhet lättare skulle kunna identifiera karaktäristika för 

processen. Därför avgränsades studien till att enbart inkludera solvers med erfarenhet av 

crowdsourcing team. Respondenternas erfarenheter kan dock ha påverkat svaren. Eventuellt 

finns en risk att mängden genomförda projekt gör att kunskapsöverföringen blir till vana och 

att de därför inte kan återberätta vad som är av betydelse för processen. En jämförelsestudie 

med nybörjare och mer erfarna solvers skulle därför vara lämplig att genomföra. Studien 

uppmärksammar betydelsen av att samtliga i teamet diskuterar för att komma fram till en 

kreativ lösning. I diskussioner kan hända att oenigheter uppstår och en avslutningsvis 

intressant aspekt att undersöka skulle därför vara att se hur dessa hanteras.  
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9. BILAGOR 

	  

9.1 BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR 

	  
Bachelor Thesis – Crowdsourcing 

 
 
Our names are Linnea Nyman and Rickard Oldberg and we are writing a business bachelor 

thesis at Uppsala University, Sweden, and our topic is crowsourcing. Our purpose is to do an 

explorative study of knowledge sharing in crowdsourcing teams.  

 

Every respondent will be anonymous; hence no one will be referred to by name. 

 

This is a bachelor thesis and the answers will not be used for any other purposes than our 

own.  

 

Thank you for you participation!  

 

Below are the questions we will be asking during the interview. Please have a look at them 

beforehand.  

 

If you have any questions, don’t hesitate to ask us!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnea Nyman & Rickard Oldberg 
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Personal information 

1. What job title do you have?  

2. Field of expertise? 

3. Level of academic degree?  

4. How come you are involved in crowdsourcing projects? 

a. For how long have you been doing this? 

5. How many hours a week do you put in to the project? 

 

Team 

6. How do you pick a team?  

a. Any specific requirements? Prerequisites?  

7. Have you ever teamed up with former team member/s again?  

8. Do you have a specific role in the team?  

9. How well do you know the other team members? (Only through InnoCentive, 

Relatives, Friends, friends friend, acquaintances, co-workers etc)  

10. Do you feel like you know them better now compared to when it first started?  

 

Communication 

11. How often do you communicate with your team members?  

12. How does communication between team members occur? (What communication 

mediums?)  

13. Does the team understand one another right away?  

a. Is there any misinterpretations or misunderstandings?  

14. Would you say that you have an internal language within the team? (jargon, invented 

words?)  

15. Do you ever avoid saying what you really think?  

16. Do you speak with each other besides the project? (Out of courtesy, interest etc)  

 

Knowledge Sharing 

17. How do you share knowledge?  

a. Do you think this is an effective way of sharing the knowledge? Any 

suggestions on how to make it more efficient? (i.e. no unnecessary 

discussions, conflicts)  
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18. Considering the wide array of expertise and knowledge, how do you understand each 

other? Do you have to simplify explanations of complex information and knowledge?  

19. Do you encourage team members to share their knowledge and opinions?  

 

Team Identification 

20. Do you get the feeling of “them” and “us” between your team and other teams?  

21. If you were to describe your team, what would you say identifies you as a team? 

a. What differs you from other teams?  

22. How would you describe each of your team members with only a few words?  

 

Trust 

23. Do you feel like trust is something that is built upon time, or do you feel that trust is 

there automatically just by being in a team?  

24. Do you trust your team members? Considering:  

a. Knowledge sharing 

b. Patents 

c. Ideas 

d. The rewards money 

e. Other suggestions? 

 

Miscellaneous  

25. How big are your chances are of becoming a winning solver? Please explain.  
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9.2 BILAGA 2 – INFORMATION OM RESPONDENTER 

 

Respondent 1; PhD in Chemistry: Bio; Defusion; 2015. 3 maj. Skype-intervju 

Respondent 2; Graduate in Technical Engineering 2015. 3 maj. Skype-intervju 

Respondent 3; PhD in Industrial Biotechnology. 2015. 5 maj. Skype-intervju 

Respondent 4;Graduate in Industrial Engineering. 2015. 5 maj. Skype-intervju 

Respondent 5;PhD in Chemical Physics; Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy. 

2015. 5 maj. Telefon-intervju och epostkorrespondens 

Respondent 6;PhD in Mechanical Engineering. 2015. 6 maj. Skype-intervju 

Respondent 7; Bachelor in Digital Marketing. 2015. 6 maj. Skype-intervju 

Respondent 8;PhD in Mathematics. 2015. 6 maj. Skype-intervju 

 


