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Smartphonebranschen har lyckats organisera uppskattnings
vis 5 miljoner fristående apputvecklare att jobba för dem med 
känt resultat. Men för företag som inte arbetar i mjuk varu
intensiva branscher är steget ofta längre till ”crowdsourcing”.  
I denna artikel beskrivs erfarenheterna av ”crowdsourcing” i  
två svenska större företag.

Öppen innovation
– utmaningar med och principer för att jobba med 
”crowdsourcing”

av Lars Bengtsson

Det är inte så konstigt att öppen 
innovation lockar ett stort intresse. 
Med öppen innovation menar vi 

här företagets strategi för att utnyttja ex-
terna kunskapskällor för att generera, välja 
och designa innovationer. De flesta stora 
företag har inte ökat sin FoU-verksamhet 
de senaste decennierna, snarare mins-
kat den och ofta kopplat den närmare 
den befintliga verksamheten snarare än 
morgondagens verksamhet. För att upp-
rätthålla innovationskraften krävs då mer 
samverkan. I den meningen har stora och 
mindre företag ofta erfarenheter av att ut-
veckla ny teknik och innovationer i öppen 
innovation med andra företag och organi-
sationer. Men den typ öppen innovation 
som kanske fått mest uppmärksamhet är 
den som sker med nya typer av utveck-
lingspartners i form av ”the crowd”. Indi-
vider och företag som man aldrig tidigare 
samarbetat med och som man från början 
inte vet vem de är. Tanken är att sådana 
”outsiders” kan ge nya perspektiv och ny 
kunskap till företagens innovationsproces-
ser.

De flesta företag utanför de mjukvaru-
intensiva branscherna är ovana vid att 
jobba med ”the crowd” och tar ofta hjälp av 
konsultföretag som erbjuder tjänster som 
innovationsintermediärer mellan företaget 
och ”the crowd”. En av dessa intermediärer 
är Ideon Open - en organisation kopplad till 
forskningsparken Ideon i Lund som menar 
att de har en bra position att koppla ihop 
olika typer av kompetenser och kunskaper 
som finns vid Lunds Tekniska Högskola (och 
resten av Lunds Universitet), samt företag, 
dess anställda och entreprenörer som finns 
på Ideonområdet med företags behov av 

hjälp med problemlösningar, nya idéer, eller 
ny energi från unga ambitiösa studenter. 

Två fallstudier av öppen innovation i 
svenska företag
Jag har haft möjligheten att följa två av 
Ideon Opens uppdrag, ett för fönster och 
dörrtillverkaren Inwido och ett för förpack-
ningsföretaget Tetra Pak och ta del av pro-
cessen samt de erfarenheter och effekter 
som respektive projekt gett. 

Inwido är Nordens största dörr och 
fönster tillverkare. De ville ha fler idéer och 
mer kunskap kring affärsmöjligheter främst 
kopplade till digitaliseringen av fönster 
och dörrar. I samarbete med Ideon Open 
designade de en tävling kallad ”Compete 
& Incubate” där målsättningen var att få 
fram minst fem nya affärskoncept i form 
av nya applikationer, produkter och tjäns-
ter. E-mejlinbjudan, på engelska, gick ut till 
studenter och lärare på Lunds Universitet, 
företag på Ideon-området, och anställda 
på Inwidos större leverantörer och kunder. 
Ett 70-tal personer, cirka 50 % med interna-
tionell bakgrund, antog utmaningen och 
formade 16 entreprenörsteam. En gång i 
veckan under en tioveckorsperiod träffades 
teamen och Inwidos ledning med dotter-
bolagschefer varandra i workshopar. Där 
kunde teamen få mer teknisk och mark-
nadsmässig kunskap från Inwidos ledning 

för fortsatt utveckling av sina affärskoncept. 
I slutet av tävlingen skedde en omröst-
ning om de bästa idéerna och vilka team 
och idéer Inwido ville gå vidare med. Man 
gick vidare med sex av idéerna för fortsatt 
validering och utveckling. Därmed hade 
man nått sina egna mål för projektet. Cirka 
två år efteråt är ett projekt fortsatt under 
utveckling inom Inwido, två andra drivs vi-
dare av entreprenörsteamen fristående från 
Inwido. Inwido menar att man fått många 
nya kontakter för framtiden, mycket PR för 
företaget och inspiration till en del av sina 
interna utvecklingsprojekt. 

Tetra Pak, världens ledande förpack-
ningsföretag för flytande livsmedel, hade 
behov av en ny bottenvikning på en av sina 
befintliga dryckesförpackningar. I samar-
bete med Ideon Open utformade man en 
tävling kallad ”Can you fold it?”. Tävlingen 
gick ut på att göra en kreativ, men ändå 
enkel och snabbvikt, bottenvikning på ett 
A4-blad som hade rullats till en cylinder. I 
tävlingsinbjudan inriktade man sig fram-
förallt till origamister, matematiker, industri-
designers och ingenjörer. De tio bästa lös-
ningarna utlovades en belöning på 5 000 
Euro. 10 deltagare valdes ut, två svenskar 
och resten från tre andra kontinenter för två 
workshopar à 2 dagar. Under dessa fyra da-
gar fick de individuellt och i team göra nya 
bottenvikningar där successivt allt fler av 
de begränsningar som förpackningsmaski-
nerna och produktkraven medförde fördes 
in i workshopövningarna. Fem utvecklings-
ingenjörer från Tetra Pak observerade öv-
ningarna, ställde frågor till deltagarna och 
gav ytterligare information. Målet uppnåd-
des att identifiera minst fem nya bottenvik-
ningar med realistisk potential att fungera i 
förpackningsmaskinerna. Man hade också 
identifierat ett tiotal helt nya bottenvik-
ningar, som utvecklingsingenjörerna aldrig 
tidigare sett, vilka kunde inspirera för nya 
förpackningar i framtida utvecklingsprojekt. 

” Tanken är att sådana ”outsiders” kan  
ge nya perspektiv och ny kunskap till  

företagens innovationsprocesser ”
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En del av en av de nya bottenvikningarna 
användes ganska omedelbart i ett av Tetra 
Paks kundprojekt. Ingen av de fem ”lovan-
de” bottenvikningarna hade dock prövats i 
maskin ett halvår efter workshoparnas slut. 

Utmaningar med ”crowdsourcing”
Det finns en del utmaningar i att jobba 
med ”crowdsourcing”. De utmaningar som 
främst accentuerades i dessa två fall var:

• Vem äger de intellektuella rättigheter? 
I regel är det klart vem som äger 
rättigheterna till de kunskaper som uppstår 
i utvecklingsarbete när det sker inom ett 
företag eller i samarbete mellan företag. 
Men vem äger rättigheterna till den 
kunskap som uppstår när kanske många 
parter interagerar och många av dem är 
okända för företaget på förhand?

• Hur motiverar man ”the crowd”?  
Även om många gillar att lösa problem 
och få chans att jobba med ett stort 
internationellt företag så är det få som gillar 
att jobba ”gratis” åt ett företag. Speciellt de 
som har den mest intressanta kompetensen 
brukar vara känsliga för detta. 

• Hur ska företagets egen utvecklings
personal reagera?  
Den egna utvecklingspersonalen intar ofta 
en djupt skeptisk attityd till dessa typer av 
projekt. Inom innovationsforskningen har 
denna attityd benämnts ”not-invented-
here”-syndromet, dvs har inte vi själva 
kommit på det kan det inte vara mycket värt. 

• Hur identifiera de ”smartaste” 
personerna som inte jobbar för oss? 
Att identifiera kunniga, kompetenta 
och driftiga personer som kan bidra till 
företagets innovationsprocesser är inte 
alldeles enkelt. Ska man sända ut sitt 
budskap brett och odifferentierat, och 
hoppas att någon nappar, eller mer 
selektivt till vissa grupper som man tror har 
bäst förutsättningar att bidra? 

• Hur integrera värdefulla lösningar och 
idéer?  
Personer utanför företaget känner inte 

begränsningarna av företagets nuvarande 
system och organisation på samma sätt 
som de interna personerna och är därför 
mer kreativa i sina lösningar. Nackdelen 
är att de kreativa förslagen mycket ofta är 
kostsamma eller omöjliga att genomföra 
i praktiken. Hur bevara kreativiteten hos 
smarta personer utanför företaget men 
samtidigt se till att de blir möjliga att 
integrera och genomföra i företaget? 

Principer för bra management av 
”crowdsourcing”
Erfarenheterna från dessa två fall samt re-
laterad forskning har lett till formuleringen 
av ett antal principer för ”best practices” 
när det gäller crowdsourcing-projekt: 

• Öppen innovation som strategi måste ha 
företagsledningens tydliga stöd och intresse 
för att lyckas vilket inkluderar dess delar t ex 
individuella crowdsourcing-projekt.

• Crowdsourcing-projektet ska ha en tydlig 
intern champion och mottagare i företaget 
samt ett väldefinierat problem och 
målsättning. 

• Projektet ska ha en egen budget i tid 
och pengar och ska inte diskrimineras i 
förhållande till interna utvecklingsprojekt.

• Projekten bör vara korta och intensiva 
snarare än långa och utdragna då intresset 
för projektet från externa personer kan vara 
svårt att upprätthålla över längre tid. 

• Belöningarna för prestationerna och 
ägandet av de intellektuella rättigheterna 
ska vara klart och tydligt kommunicerade 
på förhand. 
Generellt kan man säga att effektiv 

manage ment av crowdsourcing kräver ut-
veckling av tre managementkompetenser: 
”disclosure ”-, approprierings-, och integra-
tionskompetens (se figur 1). En hel del av dis-
closure och approprieringskompetensen kan 
köpas in från innovationskonsulter men inte-
grationskompetensen måste företaget själv 
ha eller utveckla. 

I mjukvaruintensiva branscher är idag 
en bra fungerande ”crowdsourcing” av 

Managementkompetens “Disclosure” Appropriering Integration

Exempel på förmågor i  
respektive kompetens

– Förmåga att utforma 
   tävlingar/utmaningar

– Förmåga att identifiera och 
   attrahera lämpliga externa  
   deltagare

– Nätverk av ”ambassadörer” 
   som rekryterar till  
   utmaningarna

– Förmåga att skapa ett 
   stimulerande system av
   belöningar

– Förmåga att säkra 
   intellektuella rättigheter

– Förmåga att ge feedback, 
   vägledning och support till 
   externa deltagare

– Mottagningsförmåga

– Interna champions

– Interna belöningssystem som 
   inte missgynnar extern 
   kunskap

Figur 1: Tre typer av managementkompetens, och exempel på förmågor, för effektiv manage-
ment av crowdsourcing-projekt (bearbetning av figur från Bengtsson & Ryzhkova (2013).
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mjukvaruutveckling centralt för företagets 
konkurrenskraft. I andra branscher är det 
ännu inte fallet. I takt med ökad digitalise-
ring av allt fler branscher och allmänt ökad 
konkurrens kring de kreativa personerna 
och småföretagen i världen, kan situationen 
snabbt förändras.
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