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Sammanfattning 

Det här examensarbetet ämnar att undersöka hur de etablerade innovationsteorierna interagerar 
med de sociala och kulturella företeelser som uppkommit ur de sänkta kommunikations-
kostnaderna till följd av utvecklingen av internet. 

Syftet är att presentera en kunskapsinventering av inställningen till och erfarenheter av öppna 
förhållningssätt, med tonvikt på kollaborativ innovation, hos produkt- och tjänsteutvecklande 
företag inom olika verksamhetsområden. De studerade teorierna och de empiriska resultaten 
ligger till grund för en analys av hur företag kan dra nytta av den diversifierade kunskap som 
finns utanför deras gränser samt till en utredning av potentialen för denna form av 
kunskapsutbyte att utgöra en katalysator för innovation. 

Den teoretiska delen av studien utgår främst från två spår: (1) innovationsteorier med fokus på 
open innovation och användarinnovation samt (2) en bred genomgång av hur teorierna om 
diversifierad kunskap och kollektiv intelligens har blivit möjliga att tillämpa i en innovations-
kontext. Den empiriska delen av studien är baserad på material som erhållits från semi-
strukturerade intervjuer med respondenter från sex företag. 

Resultaten visar bland annat att företagen har ostrukturerade innovationsinitiativ som bedrivs 
utan formella kopplingar till de strukturerade produktutvecklingsprocesserna i det primära 
utvecklingsarbetet. De huvudsakliga slutsatserna inkluderar följande insikter: Det har 
identifierats ett behov av strukturerade kopplingar mellan de fria initiativen och den 
huvudsakliga verksamheten som gör det möjligt att ta lovande idéer till marknaden. Företagen 
måste också våga släppa kontrollen över de fria initiativen. Detta då det ligger i deras natur att 
det inte i förväg går att veta vad de kommer att leda till. Styrkan ligger de facto i 
oförutsägbarheten.  Samtidigt är det nödvändigt för företagen att vårda relationerna till de 
individer de samarbetar med genom att visa engagemang och delta i de värdeskapande 
aktiviteterna på samma villkor som övriga deltagare. Synergierna i relationerna mellan företag 
och individer återfinns i att skapa utrymme för individerna att få utlopp för det dem brinner för. 
Både den teoretiska och empiriska studien visar att monetär ersättning till de bidragande 
individerna är nödvändig, men oftast inte tillräcklig, för att få dem intresserade av att delta i 
företagens innovationsarbete. De fria initiativen genererar många bra idéer, men för att lyfta 
fram vikten av att ta idéer till marknaden borde värdeförhållandet mellan idé och genomförande 
balanseras upp så att även det senare premieras. 
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Abstract 

This master of science thesis intends to examine how the established innovation theories 
interacts with the social and cultural phenomena arising from the reduction in communication 
costs as a result of the development of the internet. 

The aim is to present a knowledge inventory of attitudes to and experiences of an open 
approach, with emphasis on collaborative innovation, in product and service development 
driven companies in different fields. The studied theories and the empirical results forms the 
basis for an analysis of how companies can benefit from the diversified knowledge that exists 
outside their borders as well as an exploration of the potential for this kind of knowledge 
exchange to act as a catalyst for innovation. 

The theoretical part of the study is based essentially on two tracks: (1) innovation theories with 
a focus on open innovation and user innovation, and (2) a broad review of how theories of 
diversified knowledge and collective intelligence has become possible to apply in an innovation 
context. The empirical part of the study is based on material obtained from semi-structured 
interviews with respondents from six companies. 

The results show that companies have implemented unstructured innovation initiatives without 
any formal links to the structured product development processes, which are part of the 
companies core activities. The main conclusions include the following insights: There is a need 
for structured links between the unstructured initiatives and the core activities, which makes it 
possible to take promising ideas to market. The companies also have to lose some control of the 
unstructured initiatives; consequently it is impossible to pinpoint what the outcome will be. In 
fact, the strength lies in their unpredictability. At the same time it is necessary for companies to 
nurture the relationships with the people they collaborate with by manifesting commitment 
through participation in the value-creating activities on the same terms as the other participants. 
The synergies in the relationships between companies and individuals are found in creating 
space for individuals to express their passion for their particular interests. Both the theoretical 
and empirical study show that monetary compensation to the contributing individuals is 
essential, but often not sufficient, to get them interested in participating in the companies 
innovation processes. The unstructured initiatives generate many good ideas, but the value 
relationship between idea and execution should be balanced out so that the latter is rewarded. 

 



 
 



 
 

Tack 
Författarna vill rikta ett tack till alla företagsrepresentanter för den kunskap och de erfarenheter 
som delat med sig av i den intervjustudie som genomförts. Ett tack går även till Sofia Ritzén på 
KTH som bistått med handledning och viktiga synpunkter under arbetets gång. Slutligen vill 
författarna även rikta ett tack till PIEp som bidragit till finansieringen av studien. PIEp är ett 
forsknings- och utvecklingsprogram som förenar kompetens från fem lärosäten mot det 
gemensamma målet att öka innovationsförmågan hos människor och organisationer i Sverige. 

 

Norsjö och Stockholm den 22 december 2009. 

 

 

 

 

David Nilsson       Christofer Andersson 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

Innehåll 
1 Introduktion ...................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................... 1 

1.1.1. Källan till innovation .............................................................................................. 1 

1.1.2. Den nya webben .................................................................................................... 1 

1.1.3. Uppgiftsformulering .............................................................................................. 2 

1.2 Syfte ........................................................................................................... 3 

1.3 Mål ............................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar............................................................................................. 3 

2 Metod ............................................................................................... 4 

2.1 Studiens utformning ................................................................................... 4 

2.2 Studiens metodologiska ansats ................................................................... 5 

2.3 Studiens kvalitet ......................................................................................... 6 

3 Teori .................................................................................................. 8 

3.1 Innovation .................................................................................................. 8 

3.1.1. Innovation i ett historiskt perspektiv .................................................................... 8 

3.1.2. Olika typer av innovation ...................................................................................... 9 

3.1.3. Open innovation .................................................................................................. 10 

3.1.4. Användare som innovatörer ............................................................................... 13 

3.1.5. Immaterialrätt i det nya innovationsparadigmet ................................................ 15 

3.2 Den diversifierade kunskapens kraft ......................................................... 17 

3.2.1. Sänkta transaktionskostnader ............................................................................. 17 

3.2.2. Dilettantism ......................................................................................................... 17 

3.2.3. Motivation ........................................................................................................... 19 

3.2.4. Kollektiv intelligens ............................................................................................. 20 

3.2.5. Olikhet överträffar förmåga ................................................................................ 21 

3.2.6. Organisering utan organisation ........................................................................... 22 

3.2.7. Communities och mellanhänder för innovation ................................................. 22 

4 Empiri .............................................................................................. 25 

4.1 IT-företaget .............................................................................................. 25 

4.1.1. Två parallella produktutvecklingsprocesser ........................................................ 25 

4.1.2. Innovation från tre håll ....................................................................................... 25 

4.1.3. En mer ”Web 2.0-ig” innovationsprocess efterfrågas ......................................... 26 

4.1.4. Innovation för att stödja den egna verksamheten.............................................. 27 

4.2 Skogs- och pappersindustriföretaget ......................................................... 27 

4.2.1. Inga frihetsgrader i produktutvecklingsprocessen .............................................. 27 

4.2.2. Fri innovationsprocess efterlyses ........................................................................ 28 

4.2.3. Banbrytande innovation via InnoCentive ............................................................ 28 

4.2.4. Affärsmodellen ibland viktigare än patent .......................................................... 29 

  



 
 

4.3 Säkerhetslösningsföretaget ....................................................................... 30 

4.3.1. Produktutvecklingsprojekt från idé till produkt .................................................. 30 

4.3.2. ”Uppsnäppt” innovationsfokus genom företagsförvärv ..................................... 31 

4.3.3. Virtuell konceptutvärdering via internet............................................................. 31 

4.3.4. Öppenhet ger trovärdighet ................................................................................. 32 

4.4 Telekommunikationsföretaget .................................................................. 32 

4.4.1. Strukturerade och ostrukturerade produktutvecklingsprocesser ...................... 32 

4.4.2. Innovation nödvändigt för att överleva .............................................................. 33 

4.4.3. Webbaserat community för interaktion med externa aktörer ........................... 33 

4.4.4. Guld i byrålådorna ............................................................................................... 35 

4.5 Medieföretaget ........................................................................................ 35 

4.5.1. Innovationsprocess under utveckling ................................................................. 36 

4.5.2. Slack är kreativitetens moder.............................................................................. 36 

4.5.3. Dröm om en publik innovationsprocess ............................................................. 37 

4.5.4. Spänd förväntan gentemot ökad öppenhet ........................................................ 38 

4.6 Mjukvaruföretaget ................................................................................... 38 

4.6.1. Tidig produktfokus i produktutvecklingsprocessen ............................................ 38 

4.6.2. Innovation är slitsamt.......................................................................................... 39 

4.6.3. Webbaserat community för innovation .............................................................. 40 

4.6.4. Användare hackade och vidareutvecklade produkt ............................................ 40 

5 Diskussion ....................................................................................... 42 

5.1 Produktutveckling ..................................................................................... 42 

5.2 Innovation ................................................................................................ 44 

5.3 Kommunikation ........................................................................................ 46 

5.4 Öppenhet ................................................................................................. 47 

6 Slutsatser ........................................................................................ 50 

7 Referenser ....................................................................................... 51 

 

  



1 
 

1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till studien och dess uppgiftsformulering. Därefter redogörs 

för dess syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Tankarna som ligger bakom studien är uppkomna ur de etablerade innovationsteoriernas möte 
med ett internet som uppnått en mognadsgrad som karaktäriseras av ökade möjligheter för 
samarbete till följd av effektivare informations- och kunskapsutbyte. 

1.1.1. Källan till innovation 

De tidiga modellerna som syftade till att skapa ökad förståelse för hur vetenskap och ny teknik 
möter ekonomi var uppbyggda som linjära processer, beskrivna som förlopp som initierades i 
forskningslaboratorium för att sedan fortsätta genom utveckling och produktion till marknaden 
(Bush, 1945). Modellerna propagerade för uppfattningen att den dominerande aktören utgjordes 
av producenten och de som köpte och sedermera även använde produkterna ansågs inte vara 
delaktiga i den skapande processen. De linjära modellerna bidrog till ett teknokratiskt synsätt på 
innovationsprocessen och därför har värden befattade med en kontinuerlig social process 
bestående av aktiviteter som management, samarbete, lärande, användarstudier och 
produktutveckling negligerats (Belcher, 1996). Dessa initiala uppfattningar om vem eller vad 
som är källan till innovation har påverkat inriktningen på den forskning som förknippas med 
innovation och teknisk utveckling (von Hippel, 1988). 

von Hippel (1988) har utmanat uppfattningen om att innovation är något förbehållet producenter 
av produkter och tjänster. Hans studier visar att innovationer i hög utsträckning härstammar från 
användare. Han har föreslagit att innovationer ska framställas genom att identifiera så kallade 
lead users, vilka utgör de användare som har sådana behov som förväntas bli generella på 
marknaden inom överskådlig framtid. Denna tanke med att vända sig utåt för att finna nya idéer 
och ny kunskap har senare återfunnits hos Chesbrough (2003) som konstaterar att företag inte 
längre kan begränsa sig till att förlita sig på den egna R&D-funktionen1. Han har benämnt teorin 
open innovation och detta synsätt karaktäriseras av attityden att företag inte besitter all den 
kunskap samt alla de idéer och resurser de behöver för att framgångsrikt bedriva sin näring. 

Idag har innovation som begrepp mognat och antagit ett ämnesområde med hög komplexitet, 
vilket inte tillåter sig att konceptualiseras utan svårigheter. Dock kvarstår element av de 
teknokratiska tankarna om hur innovation enbart betraktas som något som sker bakom stängda 
dörrar på företagens utvecklingsavdelningar. Men modellen över vad innovation är och hur dess 
natur är uppbyggd är under ständig förändring. 

1.1.2. Den nya webben 

I början av 1990-talet uppfann Tim Berners-Lee språket HTML och kommunikationsprotokollet 
HTTP, vilket för första gången i historien gjorde det möjligt för människor utan nämnvärd 
utbildning i datalogi att kommunicera via ett globalt nätverk. Internet formades och har med 
kraftigt genomslag blivit en integrerad del av samhället. 

En bit in på det nya årtusendet har nya strömningar på internet kunnat skönjas: 
kommunikationen har blivit tydligare, deltagandet och delningen har ökat och utvecklare och 
slutanvändare har börjat interagera på nya sätt. Dessa strömningar karaktäriseras av interaktiva 
och kollaborativa strukturer som gör det möjligt för användare att skapa innehållet själva. 
Förändringen från ett statiskt till ett dynamiskt medium är en process som är svår att sätta 

                                                
1 R&D står för research and development och motsvaras på svenska av begreppet FoU, vilket betyder forskning och utveckling. 
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fingret på, men samtidigt är den högst påtaglig. Det är svårt att teoretisera kring den metamorfos 
som internet har genomgått under de senaste tjugo åren, men för att kunna ringa in den senaste 
mognadsgraden av internet kan det aktuella utvecklingsstadiet, något förenklat, benämnas 
Web 2.0. O´Reilly (2006) som myntat begreppet förkunnar att grundregeln för den nya 
interaktiva och kollaborativa webben är: 

Build applications that harness network effects to get better the more people use them. 

(O'Reilly, 2006) 

Den nya formen av kollaborativa nätverk i den utvecklade Web 2.0-karaktäristiken brukar 
beskrivas som ett read write-gränssnitt, där användargenererat material förespråkas och det 
största värdet erhålls då en stor användarbas är inblandad. Detta kan ställas i kontrast mot den 
äldre Web 1.0-karaktäristiken som ofta liknas vid ett read only-gränssnitt, där företagens 
aktivitet främst består av närvaro och handel (Lytras, Damiani, & Ordóñez de Pablos, 2008). 

En hel del av det som de nya internetteknologierna och den framväxande deltagarkulturen 
representerar är svårt att fånga i en exakt definition. Men några återkommande formuleringar 
som beskriver fenomenet är: interaktion, communities, öppenhet (Millard & Ross, 2006), 
delning, samarbete, aggregering av kunskap (Weiss, 2005), enkla lättviktsteknologier

2
, 

decentralisering och distribuerade processer (Valdes & Smith, 2005). Även om inte alla 
tekniska aspekter är inkluderade så representerar de nämnda formuleringarna en deltagarkultur 
som tillåter nya samarbetsformer att uppstå och det är utifrån dessa som studien har haft sin 
utgångspunkt. 

Den nya interaktiva webben har utvecklats till ett medium som gör det möjligt att samverka 
kreativt i stor skala. Devisen ”två hjärnor är bättre än en…” kan utökas med ”…och en miljard 
hjärnor är ännu bättre”. Att tygla massan, som under rätt förutsättningar besitter en enorm 
kollaborativ kraft, har enligt Surowiecki (2004) potential att utgöra nya vägar för att bedriva 
innovation.  

1.1.3. Uppgiftsformulering 

Vilka incitament finns för att involvera massans kollaborativa kraft i en innovationskontext? 
von Hippel (2005) argumenterar för att innovationen håller på att demokratiseras. Hans 
empiriska studier har visat att mellan 10-40 % av användarna av olika produkter är inblandade i 
antingen modifiering eller utveckling av produkter. Deras förmåga att innovera har ökat radikalt 
som konsekvens av den ökade kvaliteten på mjuk- och hårdvara samt den ökade tillgängligheten 
till lättanvända verktyg och komponenter. von Hippel (1988; 2005) har i sin forskning även 
kommit fram till att innovatörer i hög utsträckning är villiga att dela med sig av sin kunskap. 

Innovationen har potential att demokratiseras och det är nödvändigt att undersöka hur 
innovation kan interagera med essensen av de sociala och kulturella företeelserna som närs av 
internet som kommunikationskanal. Detta för att få en inblick i den dynamik som kännetecknar 
potentialen för de kollektiva kollaborativa krafterna att främja innovation.  

Utifrån det resonemang som förts kan det konkluderas att: 

� Innovation är någonting komplext, men samtidigt någonting man vill ha mer av. 

� Användare av produkter och tjänster är innovatörer och de är villiga att dela med sig. 

� Samhället är fyllt av diversifierad kunskap som inte kan centraliseras. 

� Kommunikation har blivit billigt och enkelt. 

                                                
2 Vanliga lättviktsteknologier är bloggar, wikis, RSS, taggning och mash-ups. 
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Utgångspunkten för studien är att redogöra för hur olika aktörer i samhället kan interagera 
kreativt och därmed utgöra katalysatorer för innovation. För att beskriva mekanismerna är det 
nödvändigt att skapa djupare förståelse för dynamiken som definierar den kollektiva förmågans 
möjligheter att skapa värde samt dess möte med de traditionella producenterna. En traditionell 
producent utgörs här generellt sett av ett företag eller organisation som har tillgång till 
avancerade produktionsmedel och som förväntas ha huvudsakligt intresse i att sälja en produkt 
eller tjänst, till skillnad från en användare som förväntas ha huvudsakligt intresse i att använda 
en produkt eller tjänst. 

För att nå insikt i hur individer genom kollaborativa nätverk kan skapa värde för företag måste 
de etablerade teorierna om innovation studeras och kopplas samman med de sociala och 
kulturella fenomen som blivit allt mer aktuella i och med utvecklingen av den nya webben. 

Centrala diskussioner för studiens gång är att identifiera de drivkrafter som får individer att vilja 
delta i företagens innovationsarbete samt redogöra för företagens attityd gentemot vad 
individerna förväntas kunna bidra med. Det är även intressant att studera gränssnitten för 
samarbete samt redogöra för immaterialrättens möte med de nya modellerna för samarbete. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att genomföra en kunskapsinventering av inställningen till öppna 
förhållningssätt, vilka karaktäriseras av kollaborativ innovation, hos sex produkt- och 
tjänsteutvecklande företag inom olika verksamhetsområden. Underlaget från kunskaps-
inventeringen ligger till grund för en analys av hur företag kan dra nytta av den diversifierade 
kunskap som finns utanför deras gränser och en utredning av potentialen för denna form av 
kunskapsutbyte att utgöra en katalysator för innovation. 

1.3 Mål 
De uppsatta målen för studien är formulerade enligt följande:  

� Redogöra för hur företag arbetar med den diversifierade kunskap som finns på 
individnivå utanför deras gränser. 

� Identifiera stimuli för synergi mellan företag och individer utanför deras gränser för att 
kunna presentera framgångsfaktorer. 

� Utreda potentialen för kollaborativa nätverk och samarbetsprocesser att fungera som 
katalysatorer för innovation. 

1.4 Avgränsningar 
Innovationsnätverket har många aktörer, men analogierna i teorin beskriver ofta detta nätverk 
utifrån ett dualt perspektiv bestående av användare och producenter3. Ett dualistiskt perspektiv 
har bedömts vara för tidskrävande utifrån studiens omfattning. Den främsta anledningen till 
detta har bestått av att det varit svårt att identifiera respondenter, både användare och 
producenter, med särskilda erfarenheter av den typ av relationer som studien har ämnat utreda. 
Dessutom har den omfattande bearbetningen av data som karaktäriserar den valda intervju-
metoden, se avsnitt 2.1, varit avgörande för valet att endast utgå ifrån det ena av de två 
alternativa perspektiven. Således har de empiriska studierna av de aktörer som ingår in 
nätverket begränsats till att endast omfatta de aktörer som tidigare benämnts producenter.  

  

                                                
3 I von Hippels (1988) termer benämnda users och producers.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur studien utformats utifrån genomförandet av de teori- och 

intervjustudier som utförts. Därefter beskrivs den metodologiska ansats som legat till grund för 

analysen och slutligen diskuteras studiens kvalitet.  

2.1 Studiens utformning 
I enlighet med den metodologiska ansatsen som beskrivs i avsnitt 2.2 har teoristudien hållits 
levande under hela studiens gång. Anledningen till detta har varit att intressanta empiriska 
fenomen har iakttagits allteftersom studien har fortgått och denna empiri har således krävt 
förnyad fördjupning i teorin för att kunna förstås och förklaras. De huvudsakliga källorna har 
bestått av på akademisk forskning publicerad i form av böcker och artiklar i vetenskapliga 
tidsskrifter. 

För att kunna leva upp syftet och målen med studien har en intervjustudie genomförts på sex 
produkt- och tjänsteutvecklande företag i olika verksamhetsområden och storleksklasser. 
Anledningen till att företag i skilda verksamhetsområden och storleksklasser studerades var att 
det ansågs intressant att utreda deras skilda erfarenheter och perspektiv. Företagsurvalet skedde 
utifrån syftet att utreda potentialen för den nya formen av kunskapsutbyte att utgöra en 
katalysator för innovation. Därför valdes företagen ut med hänsyn till hur väl de uppfyller 
följande två villkor: 

� Kontinuerligt arbete med produkt- och tjänsteutveckling. 

� Erfarenhet eller visat intresse av sofistikerad användarinteraktion via internet-
plattformar.  

Första kriteriet är framtaget för att avgöra huruvida företaget är i behov av innovation och hur 
respondenterna förhåller sig till begreppet. Andra kriteriet är framtaget för att kunna ta tillvara 
på respondenternas erfarenheter och åsikter om de nya användarrelationerna via virtuella 
kanaler. 

Intervjuerna har utförts som semistrukturerade personliga intervjuer, under perioden 
20/4 - 15/10 2009, såsom de beskrivits av Westlander (2000). Frågorna förbereddes i förväg och 
samlades under fyra teman som presenterades för respondenterna: 

� Produktutveckling 
Frågor som bland annat behandlar hur företagen arbetar med att identifiera behov, samla 
in och välja idéer samt hur arbetet med produkt- och tjänsteutveckling bedrivs. 

� Innovation 
Frågor som bland annat behandlar hur företagen ser på innovation samt hur de arbetar 
med premiering, mätning och uppföljning av innovation. 

� Kommunikation 
Frågor som bland annat behandlar hur företagen arbetar med intern och extern 
kommunikation via olika kanaler, i synnerhet med användare.  

� Öppenhet 
Frågor som bland annat behandlar hur företagen arbetar med att dela med sig respektive 
ta till sig idéer och kunskap samt hur de ser på immaterialrättens roll i det öppna 
paradigmet. 

Upplägget med att presentera dessa fyra teman har givit respondenterna möjlighet att lägga 
fokus på de områden där de känt att de haft något att tillföra, beroende på vilken funktion i 
företaget eller erfarenhet av ämnet de har haft. Detta har inneburit att intervjuerna fokuserats 
kring de områden som haft mest relevans för studien utifrån syftet att analysera hur företag kan 
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dra nytta av den diversifierade kunskap som finns utanför deras gränser, samt utreda potentialen 
för denna form av kunskapsutbyte att utgöra en katalysator för innovation.  

2.2 Studiens metodologiska ansats 
All forskning syftar till att förvärva vetenskaplig kunskap och den vetenskapliga grunden är en 
förutsättning för att kunna göra detta. Den utgörs av de olika sätten att betrakta verkligheten, 
människan, kunskapen och vetenskapen (Starrin & Svensson, 1994). Beroende på vilka 
fundamentala antaganden som görs beträffande dessa element formas ett vetenskapligt 
paradigm, vilket enklast kan förklaras som det mönster som styr det vetenskapliga tänkandet. 
Det finns i huvudsak tre sådana paradigm och dessa är induktion, deduktion och abduktion. 
Dessa paradigm anger således implicit hur det som studeras ska förstås samt vilka teorier som är 
relevanta utifrån ett vetenskapligt perspektiv. För att kunna tolka studiens resultat är det därför 
av stor vikt att förklara utifrån vilken syn på den vetenskapliga grunden som denna studie har 
genomförts.   

Induktion och deduktion beskrivs ofta som varandras motsatser, där den induktiva analysen 
utgår ifrån empirin och söker empiriska regelbundenheter för att forma en teori medan den 
deduktiva analysen utgår ifrån teorin och söker empiriska regelbundenheter för att förklara 
empirin. Den tredje analysprincipen, abduktion, kan enklast beskrivas som en kombination av 
de andra två, se Figur 1. Abduktionen utgår liksom induktionen från empirin, men den gör det 
utan att förkasta teoretiska förföreställningar och liknar i det avseendet deduktionen. Inom den 
abduktiva analysen sker således en alternering mellan teori och empiri och dessa omtolkas efter 
hand, beroende av varandra (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

Figur 1. En förenklad modell som beskriver induktionens, deduktionens och 

abduktionens förhållande till teori och empiri. Efter Alvesson och 

Sköldberg (1994). 

Utifrån syftet och de uppsatta målsättningarna med studien bedömdes det mest lämpligt att tolka 
och analysera empirin och teorin utifrån ett abduktivt förhållningssätt. Det finns enligt Alvesson 
och Sköldberg (1994), en uppenbar risk att sätta tvångströja på sin forskning genom att allt för 
strikt hålla sig till något av de andra två förhållningssätten. Det abduktiva förhållningssättet har 
också visat sig ge studien en viss frihet. Detta beror på att empirin har kunnat föregripas av, 
eller analyseras i kombination med, de redan etablerade teorierna inom det studerade området. 
Därför har de etablerade teorierna utforskats fortlöpande utifrån hur behovet för att söka 
förklaringar till empirin har vuxit fram under studiens gång. Detta har inneburit att teorin 
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fungerat som inspirationskälla för att upptäcka mönster som i sin tur givit ökad förståelse för 
empirin. Denna förståelse har sedan fungerat som förförståelse inför nästa analys. 

Genomförandet av studien kan enklast förklaras utifrån den hermeneutiska spiralen, se Figur 2. 
Studien påbörjades således i någon godtycklig punkt längs spiralen och genom att borra sig inåt 
har både delarna och helheten behandlats växelvis.  

 

Figur 2. Den hermeneutiska spiralen som beskriver att det endast är möjligt att 

förstå meningen hos en del genom att sätta den i samband med helheten. 

Omvänt gäller dessutom att helheten består av olika delar och därmed kan 

den endast förstås utifrån dessa. 

Studien har följaktligen genomförts genom att hela tiden alternera mellan empiri och teori för 
att kunna analysera materialet utifrån ny förståelse för både helheten och delarna. Detta har 
därmed inneburit att både delarna och helheten har analyserats beroende av varandra, vilket 
successivt har lett till en ökad förståelse för både helheten och de ingående delarna. 

2.3 Studiens kvalitet 
För att diskutera studiens utformning och kvalitet har den granskats utifrån reliabilitet samt inre 
och yttre validitet.  

Reliabilitet anger en studies tillförlitlighet med hänsyn till i vilken grad resultaten är konsistenta 
vid upprepade studier och oberoende av vem som utför dessa. Till följd av att studien utformats 
utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, där 
respondenterna delvis har kunnat bestämma innehållet utifrån olika förutbestämda teman, är det 
inte möjligt att erhålla exakt samma resultat vid upprepade och oberoende intervjustudier. 
Kvalitativa semistrukturerade intervjustudier karaktäriseras till viss del av att de inte har särskilt 
hög reliabilitet och på grund av detta har reliabiliteten något mindre betydelse vid bedömningen 
av dessa typer av studiers kvalitet. Utifrån detta har det ändå strävats efter att erhålla så hög 
reliabilitet som möjligt, främst genom tillämpning av triangulering. Därför har båda författarna 
medverkat och fört anteckningar vid samtliga intervjuer, vilka även spelats in. Detta har gjort 
det möjligt att reda ut, tolka och analysera de respektive respondenternas åsikter gemensamt i 
efterhand. Respondenterna har dessutom tillåtits att använda olika former av presentations-
material för att beskriva komplexa företeelser och processer. Det presentationsmaterial som 
behandlats vid intervjuerna har vid respektive intervjutillfälles slut även överlämnats till 
författarna. Sammantaget har detta förfarelsesätt inneburit att de potentiella riskerna för 
missförstånd och förbiseende av viktig information har minimerats.  

Den inre validiteten anger hur väl resultaten i en studie representerar verkligheten. Resultaten i 
denna studie består i huvudsak av både respondenternas och författarnas tolkningar av olika 
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företeelser. På grund av detta finns det en viss risk i att respondenterna inte återger verkligheten 
såsom den verkligen är, utan snarare hur de vill att den ska se ut eller hur de tycker att den bör 
se ut. Detta har dock varit något av en utgångspunkt i studien utifrån att en del av syftet har varit 
att utreda potentialen med det studerade fenomenet. Därför anses detta inte utgöra några större 
implikationer för studiens kvalitet, även om det möjligen påverkar den inre validiteten. 

Den yttre validiteten beskriver hur generaliserbara resultaten från en studie är. På grund av att 
syftet med en kvalitativ studie är att ge en djup beskrivning av ett särskilt fenomen blir 
resultaten från en sådan studie av naturliga skäl svåra att generalisera. I denna studie har de 
studerade företagen dessutom valts aktivt utifrån att deras engagemang i det studerade 
fenomenet att involvera individer utanför deras gränser i innovationsarbetet. Detta påverkar 
också möjligheterna för att generalisera resultaten, men de stora likheterna i de olika företagens 
inställning gentemot det studerade fenomenet gör att resultaten ändå kan vara angelägna för 
andra produkt- och tjänsteutvecklande företag som är intresserade av att involvera individer 
utanför dess gränser i innovationsarbetet.  
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som studien vilar på. Den teoretiska 

referensramen tar avstamp i de två huvudspåren, innovation och den diversifierade kunskapens 

kraft, och behandlar för studien intressanta aspekter utifrån dessa spår. 

3.1 Innovation 
För att skapa förståelse för hur arbetet med innovation kan bedrivas i framtiden är det 
nödvändigt att studera hur det bedrivs idag och hur det har bedrivits tidigare. Därför har det 
utforskats hur synen på innovation har förändrats i ett historiskt perspektiv. Utifrån denna 
historiska återblick har det framgått att arbetet med innovation varit under ständig utveckling 
och att det för tillfället delvis håller på att förflyttas från de traditionella producenterna till ett 
nätverk bestående av både producenter och användare. För att nå insikt om denna utveckling har 
teorierna kring open innovation och användarinnovation, samt deras implikationer på 
immaterialrätten, behandlats. 

3.1.1. Innovation i ett historiskt perspektiv 

Den allmänna uppfattningen om vem i samhället som huvudsakligen varit ansvarig för 
innovation har varierat genom historien. Innan och i inledningen av industrialiseringen ansågs 
innovation vara nära sammankopplad med enskilda geniers upptäckter. Producenter och tjänste-
leverantörer sökte antingen upp, eller blev kontaktade av, innovatörer som kunde tillhandahålla 
en innovation som i någon mening förbättrade deras verksamhet  (Hounshell, 2009). Detta 
ändrades dock till följd av att många företag under den senare delen av 1800-talet växt sig så 
starka att de kunde bilda interna organisationer med ansvar för innovation, istället för att som 
tidigare lita till att den fria marknaden skulle bistå dem med det. Därigenom fick företagen 
bättre kontroll över de kostnader och risker som kan relateras till innovation (Hounshell, 2009; 
Trott, 1998). Initiativet till innovation har således förflyttats genom historien; från individer och 
små aktörer till företag med stora resurser för egen forskning och utveckling (Kapur, 2007). 
Mycket talar dock för att en stor del av innovationsinitiativet är på väg tillbaka i händerna på 
individerna och det gäller för företagen att ta till vara på denna innovationskraft (von Hippel, 
2005). 

Utvecklingen av stora teknikbaserade industrier under slutet av 1800-talet skapade ett ökat 
akademiskt intresse för innovation, men det var inte förrän i mitten av 1950-talet som de första 
ansatserna att förklara kopplingarna mellan teknik och ekonomi gjordes (Sundbo, 1998). Det 
var i samband med ansträngningar för att klargöra de bakomliggande faktorerna till ekonomisk 
tillväxt som Abramovitz (1956) och Solow (1957) oberoende av varandra och med olika 
metoder fann att endast 10 -15 % av den ekonomiska tillväxten kunde förklaras med de på den 
tiden traditionella ekonomiska faktorerna: arbete, kapital och råvaruresurser. Således kom man 
fram till att det endast var teknisk utveckling, eller innovation, som rimligen kunde förklara den 
återstående faktorn på 85-90 %. Detta har naturligtvis ifrågasatts, men det råder ingen tvekan 
om att åtminstone en stor del av den återstående faktorn kan härröras från innovation. Idag råder 
det nästintill allmän konsensus kring att innovation är den huvudsakliga källan till ekonomisk 
tillväxt och social välfärd (Hounshell, 2009).  

Uppfattningen att innovation huvudsakligen sker internt på företagens forsknings- och 
utvecklingsavdelningar har till viss del levt kvar till idag (von Hippel, 2005). Detta beror på att 
de tidiga innovationsmodellerna utformades i en tid då den tekniska utvecklingen framförallt 
skedde i stora teknikbaserade företag. Därför kom de efterföljande modellerna också att utgå 
ifrån ett producentperspektiv (Bush, 1945; von Hippel, 1988). Fram till mitten av 1960-talet var 
de dominerande innovationsmodellerna4 enkla linjära processer som beskrev innovation som en 
                                                
4 Första generationens innovationsmodell beskrivs som en teknikdriven linjär process (eng. technology push model) 
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stegvis progression från en vetenskaplig upptäckt, via tillämpad forskning samt teknik- och 
produktutveckling, till nya produkter på marknaden (Bush, 1945; Rothwell, 1994).  

Under den senare delen av 1960-talet förflyttades dock fokus från tekniken till marknaden och 
kundernas behov ansågs spela en centralare roll för innovation än tidigare, vilket ledde till att 
det växte fram nya modeller5. Dessa beskrevs fortfarande som linjära processer, men skillnaden 
var att innovation ansågs ha sitt ursprung i identifierade kundbehov på marknaden snarare än i 
vetenskapliga upptäckter (Rothwell, 1994).  

Det visade sig under senare delen av 1970-talet att de tidiga innovationsmodellerna som 
beskrivits som linjära processer var alldeles för förenklade. De sågs istället som sällsynta 
exempel på en mer generell modell som bestod av förbindelseprocesser mellan 
innovationstreenigheten vetenskap, teknik och marknad. Trots att denna innovationsmodell6 inte 
var beskriven som strikt linjär var den i allra högsta grad fortfarande en sekventiell process med 
inslag av iteration inom faserna och interaktion och kooperation mellan dess olika faser 
(Rothwell, 1994).  

Det var först under 1980-talet som de integrerade innovationsmodellerna7 började växa fram. I 
dessa beskrivs innovationsarbetet ske i parallella processer med interfunktionell integration, 
men även genom vertikal och horisontell integration med externa aktörer såsom exempelvis 
leverantörer, kunder och partners. Denna innovationsmodell utvecklades under 1990- och 2000-
talet genom det alltmer sofistikerade användandet av IT-verktyg till en modell med ökade 
möjligheter till integration, både inom och utom företaget  (Rothwell, 1994). Det är denna 
modell som bäst beskriver hur arbetet med innovation bedrivs idag, och den karaktäriseras av 
bland annat fullt integrerad parallell utveckling, förstärkt koppling till kunder, strategisk 
integration med leverantörer samt strategiska allianser med partners. På senare tid har nya 
trender i företagens innovationsmodeller börjat skönjas och mycket tyder på att kopplingarna till 
externa aktörer blir allt påtagligare. Därför talas det om att den ständigt pågående utvecklingen 
av nya sätt att hantera innovationsarbetet rör sig mot en nätverksmodell, där innovation sker i 
samarbete mellan de olika inblandade aktörerna (Kapur, 2007).   

3.1.2. Olika typer av innovation 

Ett vanligt sätt att beskriva innovationskaraktären i olika sammanhang är genom motpolerna 
radikal och inkrementell innovation. Inkrementell innovation bygger på redan existerande 
kunskap och resurser i en organisation medan den radikala innovationen bygger på ny kunskap 
och/eller nya resurser. 

Henderson och Clark (1990) utvecklade modellen med att lägga till en dimension med 
kategorierna modulär och arkitekturell innovation, se Figur 3. De ansåg att den traditionella 
uppdelningen inte kunde förklara hur tekniska innovationer som endast innefattade måttliga 
förändringar utav den existerande teknologin kunde ha genomslag på marknaden. 

                                                
5 Andra generationens innovationsmodell beskrivs som en marknadsdragande linjär process (eng. market pull model) 
6 Tredje generationens innovationsmodell beskrivs som en sammankopplad förbindelsemodell (eng.coupling model) 
7 Fjärde och femte generationernas innovationsmodeller beskrivs som tvärfunktionella integrerade modeller (eng. integration 

model)  
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Figur 3. Fyrfältsmatris som beskriver förhållandena mellan radikal, inkrementell, 

arkitekturell och modulär innovation. Efter Henderson och Clark (1990).   

I modellen skiljer Henderson och Clark (1990) på komponenter i en produkt och hur de är 
integrerade i ett system, vilket beskrivs som produktarkitekturen. Med dessa begrepp belyser de 
att en innovation kan ändra en befintlig arkitektur utan att ändra komponenterna.  

3.1.3. Open innovation 

Henry Chesbrough (2003) beskriver en fundamental förändring i sättet företag genererar nya 
idéer och för dem till marknaden: 

The distribution of knowledge has shifted away from the tall towers of central R&D facilities, 

toward variegated pools of knowledge distributed across the landscape. 

(Chesbrough, 2003) 

Argumentet är att företag måste utnyttja det faktum att kunskapen idag är distribuerad i 
samhället och idéer av värde uppkommer överallt i högre takt än tidigare. Företag kan inte 
förlita sig på att alla värdeskapande moment uppkommer från den egna verksamheten när de vill 
skapa konkurrenskraftiga produkter på en global marknad. Idéer och kunskap bör i större 
utsträckning köpas utifrån vid vilken tidpunkt de behövs. Enligt samma princip bör företagen 
också licensiera ut de teknologier som inte får plats i den egna affärsverksamheten. Företag kan 
inte behandla sin kunskap statiskt. 

Det finns konstitutiva motsättningar mellan organisationerna för forskning och utveckling. 
Deras incitament för vad de håller på med skiljer sig på många punkter. Forskning handlar 
fundamentalt om att förskjuta gränser där sporadiska insikter leder till betydande upptäckter. 
Detta är något som inte kan förutsägas och levereras vid schemalagda tidpunkter. Kontrasten 
mot utvecklingsenheten ligger i att den senare vanligen är sammankopplad med affärsenheten 
och därmed i långt större utsträckning driven mot problemlösning med särskilda begränsningar 
av budget och tid. Konsekvensen av detta har blivit att enheterna separerats i två processer 
sammankopplade via en buffert. I bufferten placeras de idéer som kommer från forsknings-
processen till dess att utvecklingsenheten är redo att ta sig an dem. 

Under större delen av 1990-talet har det varit framgångsrikt att bedriva sin verksamhet genom 
en sluten process. Det vill säga att företag har hållit sina upptäckter för sig själva, tills dess att 
de introducerats på en marknad. Begreppet not invented here har präglat den sinnesstämning 
som ansetts vara karaktäristisk för många av dessa företag. Om en teknologi inte varit 
producerad innanför företagets gränser har det inte ansetts hållbart att förlita sig på dess kvalitet, 
prestanda och tillgänglighet. Synsättet på innovationsprocessen karaktäriseras av attityden att 
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företag själva måste generera egna idéer och sedan utveckla, bygga, marknadsföra, distribuera, 
underhålla och finansiera dem. 

Utvecklingsprocesserna har endast haft ett inlopp och ett utlopp, se Figur 4. Idéer har under 
forskningsprocessen filtrerats och utvärderats för att sedan, om de överlevt, gått igenom en 
utvecklingsprocess för att så småningom lanseras på en marknad. 

 

 

 

Figur 4. Closed innovation. Linjerna representerar företagets gränser, cirklarna 
idéer. De senare införlivas i processen till vänster och filtreras sedan för 

att gå igenom den smala utvecklingsprocessen mot marknaden. Efter 

Chesbrough (2003).  

De orsaker som fått det stängda paradigmet att utmanas kan, enligt Chesbrough (2003), 
sammanfattats som: 

� Den ökande tillgängligheten och rörligheten av kompetenta människor som bland annat 
beror på ökade satsningar på högre utbildning. 

� Den ökade tillväxten av riskkapitalbolag har bidragit till att det blivit mer attraktivt för 
kompetent personal att söka sig till okända start-ups. Detta har hotat den interna 
forskningen, då den kunskap de har placerat inifrån en buffert i väntan på en ännu 
obestämd utvecklingsprocess riskerar att diffundera ut utanför företagets gränser. 

� Man kan inte anta att de idéer som kommer från forskningsavdelningen har en stabil 
plats i buffertlagret. Idéer som ligger på hyllan kan på grund av ovanstående orsaker8 
finna vägar ut mot kommersialisering. 

� En utökad kapacitet hos externa leverantörer har resulterat i att de idag kan tillgodose 
sina kunder med varor till en kvalitet överlägsen den interna förmågan, vilket inte alltid 
varit fallet. Det har på så sätt bidragit till att forskningen lättare kunnat applicera sina 
resultat i flera områden utan att koppla in alla funktioner i den stora organisationen. Men 
samtidigt är de externa leverantörerna tillgängliga för alla på marknaden. Detta har som 
följd att de organisationer som byggt en buffert av idéer och teknologier blir pressade av 
andra företag som konkurrerar med snabbhet och större bredd på potentiella marknader. 

Det öppna förhållningssättet innebär att värdefulla idéer och teknologier både kan komma från 
insidan eller utsidan av företaget. På samma sätt kan de även nå marknaden via vägar inuti eller 
utanför företaget, se Figur 5. På marknaden finns forskningsprojekt, teknikintensiva företag, 
riskvilligt kapital, patent och licenser, färdiga teknologier och komponenter, kunskap och 
problemlösningskraft samt välutbildad arbetskraft. Konceptet med open innovation förespråkar 
en attityd där externa idéer är lika viktiga som de interna. Organisationer som anammat denna 

                                                
8 Ökad rörlighet och tillgänglighet samt ökat riskkapital. 
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öppna attityd har transformerat inställningen gentemot externa resurser från not invented here 
till proudly found elsewhere. 

 

 

Figur 5. Open innovation. Idéer, interna som externa, flödar genom företagets 

gränser. Efter Chesbrough (2003). 

De stängda processerna är uppbyggda för att minimera förekomsten av projekt som anses ha för 
låg potential9. Till skillnad från dessa ignorerar inte den öppna processen den risk att projekt, 
som i ett initialt skede anses värdelösa10, kasseras. Dessa kan med öppna förhållningssätt 
medges att finna nya vägar till marknaden. 

Kunskap har blivit mer distribuerat än tidigare. För att närma sig detta kvantitativt tittar 
Chesbrough (2003) på hur patent fördelats. Endast drygt en tiondel av alla patent som 
registrerats hos U.S. Patent and Trademark Office under 1990-talet kom från de tjugo största 
företagen. Detta skall ses i relation till den andel patent som kommit från enskilda individer och 
småföretag. Sedan 1970 har denna andel ökat från 5 % till 20 % (Chesbrough, 2003). 

Chesbrough (2009) framställer paradigmen med metaforerna schack och poker för att beskriva 
det strategiska tankesättet i att utveckla nya teknologier för nuvarande respektive nya 
marknader. 

Då teknologin riktas mot den nuvarande marknaden kan den liknas vid ett parti schack: 

�  Planera flera drag i förväg. 

�  Ingen ny information behövs. 

�  Kunskap om vad du och dina opponenter har. 

I fallet med en ny marknad är fallet annorlunda och kan snarare liknas vid en giv poker: 

� Betala för att spela. 

� Betala för ny information. 

� Upptäck vad de andra spelarna har. 

                                                
9 Chesbrough beskriver dessa med termen false positives. 
10 Chesbroughs beskriver dessa med termen false negatives. 
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Sammanfattningsvis återges några av de karaktäristiska skillnaderna mellan de två innovations-
paradigmen closed innovation respektive open innovation i Tabell 1. Denna generella 
uppdelning av de två synsättens karaktäristik är naturligtvis endast schematisk. I verkligheten är 
det givetvis inte så enkelspårigt att företag kan sägas vara antingen stängda eller öppna. 
Däremot går det att placera olika företag någonstans på skalan mellan de båda ytterligheterna, 
vilket innebär att det exempelvis är möjligt att bedöma om ett företag är mer öppet än ett annat. 
Även om uppdelningen av de två paradigmens karaktäristik ger en väldigt förenklad bild av 
verkligheten är det ett effektivt sätt att redogöra för de mest signifikanta skillnaderna dem 
emellan. 

Tabell 1. Karaktäristiska principer för de två innovationsparadigmen closed 

innovation respektive open innovation. Efter Chesbrough (2003).  

Karaktäristik för closed 
innovation 

Karaktäristik för open 
innovation 

”Alla smarta jobbar för oss” 

 

”Alla smarta jobbar inte för oss. Vi måste 
arbeta med de smarta inne i företaget och 

utanför företaget” 

”För att profitera på R&D måste vi 
upptäcka, utveckla och leverera själva” 

”Extern R&D kan skapa värde av 
betydelse; intern R&D behövs för att ta 

vara på delar av arbetet” 

”Om vi upptäcker det först hinner 
lansera först på marknaden” 

”Vi behöver inte initiera forskning för att 
profitera från den” 

”Företaget som för en innovation till 
marknaden först vinner” 

”Bättre affärsmodeller är bättre än att 
komma till marknaden först” 

”Om vi skapar flest och bäst idéer i 
branschen vinner vi” 

”Om vi använder idéer, interna och 
externa, på det bästa sättet kommer vi att 

vinna” 

”Vi måste kontrollera våra 
immaterialrättigheter, så att våra 

konkurrenter inte kan profitera dem” 

”Vi måste profitera på andras nyttjande av 
våra immaterialrättigheter och vi måste 

köpa andras immaterialrättigheter när det 
gagnar vår affärsmodell” 

När innovationskontexten skiftar från ett stängt till öppet förhållningssätt måste innovations-
processen också förändras. De största utmaningarna med öppna innovationsprocesser är att hitta 
rätt människor samt att fostra det kollaborativa arbetet med målet att integrera vetenskapliga 
upptäckter på ett innovativt sätt (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2008). 

3.1.4. Användare som innovatörer 

Innovation håller, enligt von Hippel (2005), på att demokratiseras. Detta innebär i korthet att 
användare av olika produkter och tjänster tack vare framstegen inom data- och 
telekommunikation i allt större utsträckning har begåvats med förmågan att innovera själva. 
Den stora fördelen med att innovera på egen hand är att det gör det möjligt att ta fram exakt vad 
man vill ha istället för att tvingas lita på att producenterna på marknaden tillfredställer ens 
behov. Dessutom är det inte nödvändigt att utveckla allt själv utan det finns stort utrymme för 
att ta del av och dra nytta av innovationer som utvecklats av andra och delas fritt. 



14 
 

Många användare ägnar sig åt att modifiera och vidareutveckla de produkter som de själva 
använder och von Hippel (1988; 2005) menar att de flesta av dessa innoverande användare är så 
kallade lead users. Med lead users avser von Hippel (1988; 2005) de användare som ligger i 
framkant av sina respektive områden och därmed förväntas kunna dra stor nytta av en produkt 
som tillfredställer deras behov inom det aktuella området. Det liknade begreppet prosumers som 
beskrivits av Toeffler (1980) redogör för en diffus gräns mellan producenter och konsumenter. 
Detta begrepp har sedan vidareutvecklats av Tapscott och Williams (2008) som beskriver 
företeelsen prosumption som processen att skapa de produkter och tjänster man själv använder, 
ofta i samarbete med en producent. Till följd av att dessa lead users eller prosumers befinner sig 
i en framstående position inom sitt område är det inte särskilt långsökt att anta att de produkter 
de utvecklar för att tillfredställa sina egna behov även kommer att tillfredställa övriga 
användares behov. Detta innebär i förlängningen att de produkter som utvecklas av denna typ av 
användare även anses vara kommersiellt attraktiva på marknaden.  

Anledningen till att allt fler användare börjat modifiera och vidareutveckla de produkter de 
själva använder är att de inte hittar vad de är ute efter på den öppna marknaden. Det har visat sig 
att olika användares behov till stor del är heterogena och de flesta massproducenter tenderar att 
följa en strategi som går ut på att skapa produkter som tilltalar de marknadssegment som anses 
vara tillräckligt stora för att generera betydande förtjänster (von Hippel, 2005). Denna strategi 
leder till kompromisser som innebär att produkterna i slutändan inte tillfredställer någon 
användares behov fullt ut och deras behov förblir i varierande grad otillfredsställda.  

Även om många användare vill ha produkter som uppfyller deras behov fullt ut och dessutom är 
villiga att betala för att utveckla dem väljer många användare att utveckla dem själva snarare än 
att anlita specialproducenter som inriktat sig på att skräddarsy lösningar utifrån en eller ett fåtal 
kunders önskemål. Enligt von Hippel (2005) spelar en rad olika faktorer in när användare ställs 
inför att ta beslut om att innovera själva eller att låta någon annan göra det. Den kanske mest 
avgörande kan relateras till de kostnader som förknippas med att låta någon annan utföra 
innovationsarbetet. Dessa kostnader utgörs förutom de lättidentifierade kostnader som kan 
kopplas direkt till köpet av en produkt eller tjänst även av de mer svåridentifierade kostnader 
som uppstår när användarnas och producenternas intressen hamnar i konflikt med varandra. 
Denna intressekonflikt består i huvudsak av att användarna vill ha exakt vad de behöver utifrån 
vad de har råd att betala samtidigt som producenterna vill hålla nere sina utvecklingskostnader 
genom att exempelvis inkludera lösningar som de redan har eller tror att andra kunder kan 
komma att vilja ha i framtiden, även om dessa inte tjänar den ursprungliga kundens syfte fullt 
ut. Andra betydande faktorer kan kopplas till människans inre motivation att utvecklas, vilket 
innebär att användarna uppskattar de lärande och problemlösande inslagen i själva 
innovationsarbetet.  

Vid produkt- och tjänsteutveckling krävs två grundläggande typer av information för att lyckas; 
information om behov och användande11 samt information om hur man tidigare har tillfredställt 
liknande behov och användarbeteenden12. Det är ofta väldigt besvärligt att förflytta dessa typer 
av information13 från den plats där de genererats och detta medför att det ofta är svårt att 
sammanföra dem (von Hippel, 1994). Detta leder till att innovatörer, oavsett om de är 
användare eller producenter, litar till den information som de redan har. I förlängningen medför 
detta att användare och producenter tenderar att skapa två olika typer av innovationer (von 
Hippel, 2005). Användare har utifrån detta resonemang en benägenhet att utveckla helt nya 
lösningsansatser till problem medan producenter har en tendens att förfina en redan på förhand 
vald lösning. Det finns dock andra uppfattningar och bland andra Carr (2007) menar att 
skapande användare snarare ska ses som ett medel att förbättra det befintliga än att innovera 
något nytt. Han menar således att användarinvolvering i innovationsarbete i högre grad är en 

                                                
11 Information som genereras av användarna. 
12 Information som genereras av producenterna. 
13 I von Hippels (1994) termer sticky information. 
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modell för optimering än för innovation. Att användare är mindre kapabla till att bidra till 
innovation av radikal karaktär har även diskuterats av bland andra Adamson (1952) som menar 
att användare tenderar att ha betydande nackdelar i idégenereringsprocesser. Detta beror på att 
det visat sig att deras tidigare erfarenheter har en negativ inverkan när det gäller att tänka 
utanför den gällande situationen. Adamson (1952) beskriver detta som att användarna är 
funktionellt fixerade. Dessutom påtalar Schoormans, Ortt och de Bont (1995) ett samband 
mellan djup produktkännedom och högre kvalitet på evalueringen av dessa, vilket innebär ett 
dilemma när det handlar om utveckling av nya produkter. Det finns helt enkelt inga referenser i 
form av befintliga produkter att hämta användbar kunskap ifrån. En annan faktor till varför 
användare kan ge missriktad information är ett motstånd till att skapa nya rutiner eller 
beteenden, vilket radikalt nya produkter skulle kunna innebära (Sheth, 1981). Lettl (2007) har 
undersökt ett antal av von Hippels studier om användardriven innovation och beskriver graden 
av innovativitet i de studerade fallen14 som låg- till medelhög. Han menar dock att det finns 
anledning att tro på att särskilt utvalda användare kan bidra i sådant arbete som strävar efter att 
utveckla radikala innovationer. Användarna skall i sådana fall vara mycket motiverade, öppna 
för nya teknologier, besitta bred kompetens och befinna sig i understödjande utvecklings-
miljöer. 

Effektiviteten i ett innovationssystem ökar ur ett socialt välfärdsperspektiv om individuella 
innovatörer, både producenter och användare, på något sätt sprider sina innovationer så att även 
andra kan ta del av det dem utvecklat (von Hippel, 2005). Producenterna lever delvis upp till 
detta i och med att de sprider sina innovationer i samband med att de säljer dem till den öppna 
marknaden, inkorporerade i sina produkter och tjänster. Men endast delvis eftersom dem för det 
mesta inte lämnar ut all den information som krävs för att kunna återskapa deras innovationer. 
Om användare inte sprider sina innovationer kommer många med snarlika behov att skapa 
liknande innovationer, vilket naturligtvis är ett oerhört slöseri med resurser utifrån ett 
samhällsperspektiv (von Hippel, 2005). Forskning har dock visat att innoverande användare 
faktiskt når stor spridning av sina innovationer genom att frivilligt och helt öppet presentera sina 
innovationer och utan omsvep dela med sig av all immaterialrättslig information (von Hippel, 
2005). Anledningen till att innoverande användare ofta delar med sig av sina innovationer helt 
fritt är att det vanligen är det bästa eller enda tänkbara alternativet. Att hemlighålla en 
innovation är i de allra flesta fall inte särskilt framgångsrikt eftersom det oftast är för många 
som sitter inne med samma kunskap och dessutom har väldigt lite eller ingenting att förlora på 
att dela med sig av den. Det finns dessutom en del fördelar med att fritt dela med sig av sina 
innovationer. Innoverande användare har i olika studier uppgett att andra användare ofta 
förbättrar eller föreslår förbättringar till deras innovationer, vilket är av gemensamt värde för 
alla som kan tänkas dra nytta av innovationen i fråga. Det har, på samma sätt som i den 
akademiska världen, till och med skapats ett sug efter att vara först med att presentera något 
nyskapande eftersom det bland annat genererar erkännande och positiva nätverkseffekter (von 
Hippel, 2005). 

3.1.5. Immaterialrätt i det nya innovationsparadigmet 

De fundamentala principerna för de metoder som använts för att skydda idéer och bevara 
rättigheter har varit relativt oförändrade genom historien. På senare tid har dessa emellertid varit 
utsatta för erosion. Nambisan och Sawhney (2008) menar att uppkomsten av kollaborativa 
strukturer för att få tillgång till, modifiera och distribuera kunskap med hjälp av digitala 
teknologier har utmanat de immaterialrättsliga koncepten och gett nya perspektiv i debatten.  

Chesbrough (2003) beskriver ett företagsscenario ur ett open innovation-perspektiv, där 
immaterialrätten är något som behandlas på strategisk nivå och inte delegeras till den juridiska 
avdelningen. Det är ur detta perspektiv inte bara intressant att sälja immaterialrättigheter, utan 

                                                
14 De fall som hänvisas till i Lettls (2007) studie behandlar vetenskapliga instrument , CAD-mjukvara  och  rörupphängningar. 
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även verka aktivt på marknaden för att köpa dessa. Chesbrough (2003) understryker betydelsen 
för hur hastigheten påverkar teknologin på ett avgörande sätt genom att kunskap snabbt 
diffunderas15 och imiteras. Chesbroughs (2003) huvudsakliga argument är att skyddade idéer 
inte gör någon nytta på hyllan. 

Nambisan och Sawhney (2008) redogör för hur open source-rörelsen har givit upphov till nya 
sätt att behandla immaterialrättsliga aspekter genom att introducera alternativa licenserings-
modeller16 för att kunna använda, distribuera och modifiera programkod under flexibla villkor. 
Uppkomsten av modellerna har också påverkat framväxten av innovativa regleringar utanför 
mjukvarubranschen. Bland dessa märks Creative Commons som är en organisation som gratis 
tillhandahåller verktyg för att människor, företag och organisationer17 skall kunna hantera 
rättigheterna till de egna verken på ett flexibelt sätt. Creative Commons (2001) definierar ett 
spektrum av möjligheter mellan fullt skydd18 och allmän egendom19. Detta med syfte att verken 
skall stiga i kreativ höjd genom delning, användning, återanvändning eller remixning. Ito (2009) 
menar att det till följd av de ökade möjligheterna att kommunicera krävs nya öppna 
upphovsrättsliga standarder:  

Technology allows us to connect in an increasingly seamless way, but the complicated 
copyright system originally designed to protect innovation has become a source of friction. Just 

as we needed open network protocols to create a frictionless online network, we now need open 

legal standards to resolve the friction that results from outdated copyright restrictions. 
(Ito, 2009) 

von Hippel och Jin (2009) redogör för implikationer gällande hur rättigheter och regler uppsatta 
av staten skall behandlas då ett skifte från producentcentrerad innovation till användarcentrerad 
innovation äger rum. De har valt att studera Kina där det inte finns en tradition gällande regler 
och riktlinjer för innovation. De anser att Kina på grund av detta kan anses vara bättre på att 
anpassa sig till den nya given med användarcentrerad innovation. 

von Hippel och Jin (2009) redogör för tre områden där staten, i syfte att öka den sociala 
välfärden, har möjlighet att påverka för att främja de nya modellerna för innovation: 

� Förbättring av mätbarhet för användarinnovation.  
För närvarande är användarinnovationer inte rättvist representerade i den statistik som 
regeringar tar fram över innovation. Författarna poängterar att metoderna för att samla 
in data måste revideras för att den roll användarna har i innovationsarbetet skall visa sig. 

� Sänkning av kostnaderna för kollaborativ användarinnovation  
Författarna nämner att transaktionskostnaderna för kollaborativa användarinteraktioner 
bör reduceras via infrastrukturära åtgärder. De huvudsakliga åtgärderna utgörs av att 
stödja initiativ för billig internettillgång samt propagera för att distribuera information 
via öppna standarder. 

� Förbättring av reglerna rörande immaterialrätt. 
Enligt författarna reduceras ekonomin och den sociala välfärden då storföretag kan 
investera i stora patentportföljer i syfte att förhindra att framsteg sker i andra 
organisationer. I syfte att skapa en bättre arena där de traditionella producenterna möter 
de nya innovatörerna bör de immaterialsättsliga reglerna granskas och förbättras.  

  

                                                
15 Diffusion of innovations är ett begrepp som formulerats av Rogers (1964) och definieras som “the process by which an innovation 
is communicated through certain channels over time among the members of a social system”. 
16 Exempelvis GPL som står för General Public License. 
17 Exempelvis White House, MIT, Wikipedia, Flickr och Al Jazeera. 
18 Med fullt skydd menas alla rättigheter förbehållna (eng. all rights reserved). 
19 Med allmän egendom menas fri användning. 
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3.2 Den diversifierade kunskapens kraft 
För att bygga upp en förståelse för kraften i den diversifierade kunskapen, och hur denna kan tas 
tillvara, har en rad olika teorier studerats. De sänkta transaktionskostnaderna, till följd av 
utvecklingen av internet, har lett till förbättrade möjligheter till kunskapsdelning. Detta är en 
grundläggande förutsättning för företagens ökade intresse av att involvera individer utanför 
deras gränser i innovationsarbetet. Utifrån detta resonemang kring de sänkta transaktions-
kostnaderna har amatörkulturen, amatörernas drivkrafter att delta, den kollektiva intelligensen 
samt mångfaldens benägenhet att överträffa förmågan studerats. Dessutom har det undersökts 
hur den diversifierade kunskapen kan tas tillvara i praktiken genom olika former av 
communities och mellanhänder för innovation på internet.   

3.2.1. Sänkta transaktionskostnader 

Coase (1937) beskriver hur företag begränsas av ett tak
20 som symboliserar den maximala 

storleken ett företag kan anta innan de kostnader som är förknippade med att hantera den interna 
komplexiteten överstiger intäkterna verksamheten genererar. Ur ett ekonomiskt perspektiv 
innebär denna begränsning att effektivitet, det vill säga att kunna fortsätta växa som 
organisation, uppnås genom att resurser tas in utanför företagets gränser. Coase (1937) menar 
att denna åtgärd är förenad med en transaktionskostnad21 som är utgörs av den ansträngning 
som krävs för att ta till vara på det värde en extern resurs genererar. Transaktionskostnaderna 
har senare konkretiserat och definierats som sök- och informationskostnader22, förhandlings- 

och beslutskostnader23 och legala kostnader24 (Dahlman, 1979). Coase (1937) ämnade i sin 
studie förklara varför organisationer överhuvudtaget existerar i en ekonomi där marknaden är 
styrande och drog slutsatsen att organisationer, ur ett ekonomiskt perspektiv, existerar för att 
sänka transaktionskostnaderna. 

Benkler (2002), Shirky (2008) samt Tapscott och Williams (2008) argumenterar för att internet 
som kommunikationskanal har sänkt transaktionskostnaderna till nära nog noll. Analogt med 
det Shirky (2008) benämner som Coases tak finns även Coases golv. Aktiviteter som pågår 
under golvet är projekt som karaktäriseras av att vara värdefulla för individer, men för 
kostsamma för att administreras av en organisation eftersom den basala kostnaden för att vara 
en organisation överväger. Konsekvenserna av de sänkta transaktionskostnaderna blir att 
individer med gemensamma intressen eller med komplementära färdigheter kan hitta varandra 
lättare samt att informationsdelning och samarbete sker i allt högre utsträckning i och med att 
sociala verktyg växer fram. I likhet med Shirkys (2008) analogi inverterar Tapscott och 
Williams (2008) Coases (1937) formulering för att förklara de ekonomiska effekterna som 
internet, och i synnerhet Web 2.0-teknologierna, har inneburit för företagen. De menar att för att 
beskriva företagsstrukturer under de nya marknadsförutsättningarna, som de sänkta 
transaktionskostnaderna givit upphov till, är det bättre att omdefiniera Coases (1937) tankar. De 
menar att ett företag kommer att fortsätta expandera ända till dess att kostnaden för att utföra en 
extra transaktion på den öppna marknaden blir lika stor som kostnaden att organisera samma 
transaktion innanför företagets gränser.  

3.2.2. Dilettantism 

Begreppet dilettant
25 har ursprungligen använts för att beskriva personer som ägnat sig åt konst 

eller vetenskap enbart för nöjes skull och under 1600- och 1700-talen uppfattades det som en 
hederstitel inom det italienska musiksällskapet. Numera används begreppet nedvärderande om 

                                                
20 Senare känt som Coases tak. 
21 Begreppet transaction cost användes egentligen senare i Coases litteratur, men innebörden är dock densamma. 
22 Sök- och informationskostnader utgörs av de kostnader som förknippas med att utreda vilka på marknaden som har lägst pris. 
23 Förhandlings- och beslutskostnader utgörs av de kostnader som förknippas med att säkerställa att en affär kommer att äga rum. 
24 Legala kostnader utgörs av de kostnader som förknippas med att säkerställa att affären kommer att genomföras. 
25 Beskrivningen av dilettantbegreppet är hämtad från Nationalencyklopedin. 
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arbetsuppgift, som 
till en odefinierad massa av 

tätt sammankopplat med 
teknologi, men det som gör fenomenet intressant är hur det sociologiska beteendet har givit 

till en kraftfull organism som utan 
som Wikipedia. 

 är den som 
. Därför hävdar 

Detta beror på att 
vilar på den fundamentala principen att varje individ besitter någon typ av 

ou're a dog” från 
(2008) att på 

(2008) tar upp 
som vilar på 

På internet är det ingen som vet att du inte har doktorerat i organisk kemi. 
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Leadbeater (2005) argumenterar för att företag som en organisatorisk enhet inte alltid besitter de 
egenskaper som användare nyttjar framgångsrikt för att vara innovativa: Dessa egenskaper 
utgörs bland annat av behov, tillfälligheter och incitament till att vara just innovativa. Ur detta 
perspektiv har användarens idéer även en omvälvande karaktär på innovationen27 då de inte 
värderar hur de typiska marknadskanalerna som förtaget normalt förhåller sig till ser ut. I 
överensstämmelse med detta resonemang menar Leadbeater (2005) att användare även har 
potential att utgöra källan för radikala innovationer då de inte har ett inneboende behov av att 
värdera risker. Det finns naturligtvis invändningar mot detta resonemang att användare, eller 
amatörer, kan utgöra en källa till radikal innovation och Howe (2008) refererar till Sturgeons 

lag som säger att: 

Ninety percent of everything is crud 

(Howe, 2008) 

Howe (2008) vänder på det hela och menar att detta även innebär att 10 % inte är skit. Detta 
klarlägger logiken bakom crowdsourcat skapande av kreativt material. I och med en stigande 
mängd bidrag kan dessa 10 % bli allt annat än överskådliga och Howe (2008) refererar till 
1:10:89-regeln28 som återger förhållandet mellan de olika aktiviteterna i ett community. Den 
säger att 1 % av användarna skapar, 10 % interagerar genom att poängsätta eller kommentera 
och resterande 89 % konsumerar utan att tillföra något. 

3.2.3. Motivation 

Benkler (2006) har studerat drivkrafterna bakom de ansträngningarna som människor gör för att 
bedriva det han definierar som social production; samarbete mellan individer som är 
organiserade utan vare sig marknad eller hierarkier. Benkler (2006) hänvisar till forskning av 
Deci och Ryan (1985) som föreslår att drivkrafter kan kategoriseras som yttre och inneboende 
motivationsfaktorer. Till de yttre faktorerna hör det som kan beläggas individen utifrån, 
exempelvis en belöning i form av lön eller ett pris. Även antibelöningar i form av bestraffning 
av något slag, räknas till de yttre faktorerna. De inneboende faktorerna förklarar orsakerna till 
handlande genom självförverkligande och personlig tillfredsställelse. Förhållandet mellan de 
yttre och inneboende motivationsfaktorerna beskrivs även i en studie av Lakhani och Jeppesen 
(2007), där de konkluderar att finansiell ersättning är nödvändig, men inte tillräcklig för att 
motivera människor att lösa problem åt företag. Företagen måste dessutom betala någon form av 
ersättning för att enligt lag erhålla de immateriella rättigheterna till lösningarna. Studien visar 
även att det inte finns någon uppenbar korrelation mellan storleken på ersättningen och 
sannolikheten för att ett problem blir löst. 

Lakhani och Panetta (2007) har gjort undersökningar på programmerare som utvecklat open 

source-mjukvara och gjort kopplingar till Csíkszentmihályis (1990) teorier om motivation.  
Csíkszentmihályi (1990) har studerat dimensionen i psyket som registrerar glädje inför något 
och hur detta inverkar på uppgiften en människa står inför. För att beskriva ett optimalt tillstånd 
i utövandet av ett moment införde han begreppet flow. Detta flow-tillstånd uppkommer då en 
persons förmågor precis motsvarar den utmaning uppgiften innebär, se Figur 7. En intensiv och 
fokuserad koncentration infinner sig och i förlängningen upplevs självuppfyllelse och glädje 
inför uppgiften29. 

                                                
27 Jämför med begreppet disruptive innovation. 
28 1:10:89-regeln är formulerad av Bradely Horowitz, VP på Advanced Development Division på Yahoo! och är baserad på 
observationer av Flickr och Wikipedia.   
29 Välstuderade objekt för det psykiska flowtillståndet är idrottare och musiker. 
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Figur 7. De olika dimensionerna i psyket utifrån Csíkszentmihályis studier, där det 

optimala tillståndet i utövandet av ett moment beskriv som flow. 

Lakhani och Panetta (2007) konstaterar även att identitetsbyggande och känslan av att tillhöra 
ett kollektiv är konkreta faktorer som motiverar till deltagande i informationsskapande 
aktiviteter. 

Lakhani och Wolf (2005) observerade att en referensgrupp bestående av både betalda (40 %) 
och icke-betalda (60 %) programmerare som deltog i free software- och open source software- 

projekt upplevde en väldigt hög känsla av personlig kreativitet till följd av sitt engagemang. 
Många (61 %) svarade att deltagandet var mer eller minst lika kreativt som någonting annat de 
gjort i hela sitt liv. Mellan den betalda andelen och den andel som bidrog utan ersättning 
observerades ingen skillnad i upplevd kreativitet. Den enskilt största orsaken (44.9 %) till att 
bidra till projekten konstaterades vara nöjesrelaterade faktorer30. Att utveckla de egna 
programmeringskunskaperna var den näst största anledningen (41.8 %) till deltagande. Denna 
orsak uttrycktes vara en form av externbelöning och kopplades till ett ökat humankapital. 
Största skillnaden mellan de studerade parametrarna i de två grupperna utgjordes av att de 
betalda programmerarna ägnade fler timmar åt projekten. 

3.2.4. Kollektiv intelligens 

Surowiecki (2004) sammanfattar olika studier som stödjer hans tes att under 
rätt omständigheter kommer den kollektiva bedömningen från en stor grupp människor ligga till 
grund för bättre beslut och generera bättre förutsägelser än mindre grupper bestående av 
experter. Surowiecki (2004) förklarar rätt omständigheter genom att ta upp fyra kriterier som 
måste vara uppfyllda och understryker samtidigt att det är ytterst komplicerat att optimera de 

rätta omständigheterna eftersom bortfall av ett av de fyra kriterierna ofta medför att dåliga 
resultat alstras. De fyra kriterierna som beskrivs av Surowiecki (2004) återges nedan: 

� Olika åsikter 
En grupp kan inte fatta kloka beslut om alla har liknande perspektiv, angreppssätt eller 
tolkning av data. En kognitiv mångfald ger ökat precision jämfört med enskilda 
bedömningar som inte är exakta nog eller konsekventa nog. Mångfald är viktigt 
eftersom det utökar utrymmet för möjliga lösningar att komma fram. I större grupper 
kommer mångfalden att uppkomma naturligt medan den måste bejakas i mindre 
grupper.  

  

                                                
30 De nöjesrelaterade faktorerna klassificerar Lakhani och Wolf  (2005), med hänvisning till Deci och Ryans (1985) forskning, som 
innerliga (eng. intrinsic) motivationsfaktorer. 
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� Självständighet 
Självständighet är viktigt för att för att rationella beslut skall kunna fattas. Om alla 
tänker lika är det mindre sannolikt att ett klokt beslut formas. Värdering av den egna 
informationen och intuitionen gynnar kollektiva beslut. Grupptänkande är det tillstånd 
som homogena och framförallt mindre grupper har en tendens att hamna i. Det 
karaktäriseras av att individerna i gruppen blir isolerade från avvikande åsikter och en 
villfarelse om osårbarhet. 

� Decentralisering 
Utnyttja lokal kunskap och specialisering, samt underlätta för ovanstående kriterium. 
Decentralisering ger även möjlighet att själva samordna sina handlingar och lösa svåra 
problem. 

� Aggregering 
För att kunna använda resultatet måste en mekanism som skapar en helhet eller en 
representation av massans klokskap finnas. Därför är det viktigt att låta individerna i 
massan bedöma och föra fram de bästa lösningarna och idéerna som genererats i 
gruppen. 

Utifrån Surowieckis (2004) kriterier för att de rätta omständigheterna för kollektiv intelligens 
ska uppstå har Howe (2008) kommit fram till att kollektiv intelligens existerar under tre skilda 
former: prediction markets, crowdcasting och idea jams. Prediction markets beskrivs av både 
Surowiecki (2004) och Howe (2008) som en typ av mekanism som används för att kunna 
förutse kommande skeenden. Denna mekanism fungerar som en spekulativ marknad där 
marknadspriserna kan tolkas som sannolikheten för att de studerade händelserna ska inträffa. 
Den andra formen av kollektiv intelligens kallar Howe (2008) för crowdcasting och den 
karaktäriseras av att sända ut problem till ett stort nätvärk av potentiella problemlösare. I den 
tredje formen av kollektiv intelligens, som Howe (2008) valt att kalla för idea jams, liknar 
crowdcasting i sitt angreppssätt, men istället för att lösa givna problem är målet att generera nya 
idéer. 

3.2.5. Olikhet överträffar förmåga 

Hur mångfald främjar gruppers sätt att lösa problem har studerats kvantitativt av Page (2007) 
som matematiskt modellerat en kontrollerad miljö med så kallade artificiella agenter. Dessa 
utgjordes av datorbaserade objekt som interagerade utifrån förutbestämda regler specificerade i 
programkod. Agenterna utgjordes av två grupper; en grupp representerad av experter i den 
mening att de individuellt presterade bäst och en grupp representerad av amatörer som var 
komponerad så att den innehöll en bred variation av individer med olika prestationsnivåer. 

Modellerna visade att grupper bestående av en mångfald av problemlösare presterade bättre än 
experterna. Pages (2007) analys var att de mångfaldiga problemlösarna körde fast mindre ofta 
än sina motparter eftersom de senare tenderade att söka efter lösningar inom sina 
expertområden.  Utifrån detta formade Page (2007) teoremet att mångfald överträffar förmåga, 
vilket han påstår utgör en logisk sanning: 

This theorem is no mere metaphor or cute empirical anecdote that may or may not be true ten 

years from now. It’s a logical truth. 

(Page, 2007) 

Att studera hur mångfald och olikhet inverkar på hur problem angrips är avgörande för att förstå 
hur ett nätverk bestående av olika aktörer aktivt kan drivas framåt. InnoCentive är en 
innovationsmellanhand

31 som tar in problem från företag32  och paketerar dem som utmaningar. 

                                                
31 För ytterligare beskrivning av innovationsmellanhänder, se avsnitt 3.2.7 
32 De företag som via InnoCentive söker lösningar till olika typer av problem benämns seekers 
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Dessa publiceras sedan öppet till en användarbas av problemlösare33, till vilka det utfästs en 
finansiell belöning till den eller dem som lyckas lösa problemet. Vem som helst kan försöka sig 
på att lösa problemen, men problemlösarna består främst av personer med hög akademisk 
utbildning (Davis, 2008). InnoCentives verksamhet har studerats av Lakhani, Jeppesen, Lohse 
och Panetta (2007) och det har visat sig att problemlösarna varit mer framgångsrika inom 
områden som de sedan tidigare haft liten erfarenhet av. Resultaten visade samtidigt att ungefär 
75 % av problemlösarna väldigt tidigt vet om de har möjlighet att generera en lösning till de 
utmaningar som de ger sig på. En typisk kommentar bland de problemlösare som intervjuats i 
studien var:  

If I don’t know what to do after thirty minutes of brainstorming, I give up. 

(Lakhani, Jeppesen, Lohse, & Panetta, 2007) 

Lakhani m.fl. (2007) menar att den bakomliggande orsaken till att individer med begränsad 
erfarenhet i högre grad än experter skapar vinnande lösningar är att de förfogar över ett 
annorlunda perspektiv. De konkluderar att öppenhet och tillgång till information om problem 
som löper genom flera fält systematiskt löses genom att öppet sprida dem. Vidare poängterar 
Lakhani m.fl. (2007) att öppenheten i InnoCentives modell ur ett problemlösarperspektiv är 
relativt liten då problemlösarna arbetar oberoende av varandra och aldrig delar kunskap och 
potentiella lösningar förrän den slutgiltiga lösningen utsetts. 

3.2.6. Organisering utan organisation 

Malone (2004) beskriver hur decentraliserade organisationer växer fram och han har identifierat 
tre stadier som alla organisationer genomgår: i det första stadiet arbetar människor i mindre 
grupper, i det andra stadiet formas större grupper som centraliseras och i det tredje stadiet 
bibehålls de större grupperna, men besluten fattas under decentraliserade former. I analogi med 
hur demokratin som politiskt system har vuxit fram och nått det tredje stadiet börjar företag i 
den privata sektorn att röra sig från det andra till det tredje stadiet. Malone (2004) menar att den 
enskilt största faktorn för denna utveckling är de minskade kommunikationskostnaderna34.  

De decentraliserade strukturerna för hur beslut fattas beskriver Malone (2004) utifrån olika 
modeller: flyktiga hierarkier, demokratier samt interna och externa marknader. I flyktiga 

hierarkier är den traditionella chefsstrukturen bibehållen, men en signifikant del av de operativa 
besluten är delegerade till lägre nivåer i organisationen. I företagssammanhang är de av 
Malone (2004) definierade demokratierna uppbyggda som röstningssystem. Den mest extrema 
formen av verksamhetsfrihet är upprättandet av marknader där aktiviteter som traditionellt varit 
interna angelägenheter outsourcas till externa parter. En annan typ av spekulativ marknad35 är 
den som används internt i organisationen för att för att skapa en dynamisk feedback på givna 
frågeställningar. 

3.2.7. Communities och mellanhänder för innovation 

För att upprätthålla den erforderliga innovationstakten på dagens snabbt skiftande marknader 
måste företagen förbättra sin förmåga att ta till sig den kunskap som finns utanför deras gränser  
(Verona, 2006). De ökade möjligheterna för kommunikation har till följd av den explosions-
artade utvecklingen av internet gjort det möjligt att öppet och nästan kostnadsfritt utbyta 
information mellan olika aktörer (Verona, 2006). Det kanske viktigaste informationsutbytet sker 
i samspelet mellan företagen och deras kunder, därför har många företag valt att på skilda sätt 
involvera användarna i sina innovationsprocesser via internet. Detta angreppssätt gör det möjligt 
för företagen att genom en kontinuerlig dialog ta till vara på den individuella och sociala 
kunskap som kunderna besitter (Nambisan, 2002). Genom att på detta sätt uppmuntra 

                                                
33 De problemlösare som via InnoCentive löser företagens problem benämns solvers 
34 Jämför med det som Coase (1937) beskriver som transaktionskostnader, se avsnitt 3.2.1. 
35 Jämför med de spekulativa marknader som av Howe (2008) och Surowiecki (2004) benämns prediction markets, se avsnitt 3.2.4. 
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användarna till att bidra till företagens innovationsarbete kan deras innovationsprocessers 
snabbhet och kvalitet förbättras, samtidigt som kostnaderna kan minskas (von Hippel, 2001). 
Det finns i princip två alternativ för användarkontakt via internet, nämligen direkt eller indirekt 
kontakt. Direkt användarkontakt förekommer vanligen i så kallade innovationscommunities 
medan indirekt kontakt med användare mestadels sker genom olika former av innovations-

mellanhänder (Verona, 2006).  

Kozinets (2008) delar upp de olika typerna av innovationscommunities i två kategorier; 
spontana communities36 där det innovativa resultatet uppstår som en sorts biprodukt till diverse 
aktiviteter och målfokuserade communities

37 som är medvetet inriktade på att skapa innovativa 
resultat. Innovation som skapats av användare tenderar att få en vid spridning och det är viktigt 
för dessa innoverande användare att hitta kanaler genom vilka de kan komma i kontakt med 
varandra i syfte att etablera olika former samarbeten (von Hippel, 2005). Det är därför vanligt 
med direkt informell kommunikation i olika forum eller communities, där man stödjer varandra 
i innovationsarbetet genom att svara på frågor och erbjuda varandra annan form av hjälp (von 
Hippel, 2005). Denna typ av forum utvecklas oftast spontant av individer som delar samma 
intressen. Det är även vanligt med mer organiserade samarbetsformer, där användare samlas i 
mer formella communities. Dessa innovationscommunities tillhandahålls ofta av organisationer 
eller företag med intresse av få ut ett innovativt resultat. Därför erbjuder dessa företag och 
organisationer användarna strukturerade sätt att kommunicera och verktyg som är tänkta att 
främja samarbete. Målfokuserade communities ökar effektiviteten för både företag och 
användare när det gäller att bland annat sprida, utveckla och testa nya idéer eller innovationer 
(von Hippel, 2005). De framväxande möjligheterna för lärande och kunskapsdelning i 
communities gynnar dessutom företagens affärsmodeller till följd av att snabbheten och 
kvaliteten i innovationsprocesserna förbättras (Albors, 2007; von Hippel, 2005). Innovations-
communities öppnar upp många möjligheter för företagen att samla in information och kunskap 
från användarna. Det är bland annat möjligt att komma över information om användarnas 
beteende genom att observera vad de gör på webbplatsen. Användarna kan även tillfrågas om 
att aktivt delta i omröstningar, undersökningar, fokusgrupper eller liknande aktiviteter för att ge 
feedback på exempelvis idéer, koncept eller produkter (Verona, 2006). Det är dessutom möjligt 
att låta användarna testa, modifiera och vidareutveckla företagets produkter eller tjänster, vilket 
i sådana fall gör dem direkt inblandade i produkt- och tjänsteutvecklingen (Thomke & von 
Hippel, 2002).   

Företag kan dra stor nytta av att etablera direkt kontakt med användare i innovations-

communities, men för att till fullo utnyttja kraften med virtuella miljöer på internet 
rekommenderas de även att upprätta indirekt användarkontakt via innovationsmellanhänder 
(Verona, 2006). Dessa mellanhänder utökar genom sin verksamhet företagens räckvidd när det 
gäller att interagera med användare till att även inkludera kunskap från diversifierade källor som 
tidigare inte varit sammankopplade (Verona, 2006). Behovet av så kallade innovations-
mellanhänder har uppkommit utifrån de problem företag står inför då de utforskar strategier för 
externa teknologier eller marknader. Det uppstår nämligen en informationsparadox

38 när en 
kund förhandlar med en leverantör om att köpa en teknologi eftersom kunden måste veta i detalj 
vad teknologin kan göra för att kunna fatta ett rationellt beslut. För att detta skall ske måste 
leverantören i praktiken lämna ut teknologin utan någon kompensation; därav paradoxen 
(Chesbrough, 2006). Det finns i princip två varianter av mellanhänder, dels agenter som 
representerar ena sidan av en transaktion och dels mäklare som för samman de olika parterna 
för att uppnå en transaktion. Lösningen för den beskrivna typen av informationsparadox är i 

                                                
36 von Hippel (2005) beskriver mountainbikes, kitesurfingbrädor och -utrustning (genom zeroprestige.org) samt operativsystemet 
Linux som exempel på innovationer som har sitt ursprung i spontana innovationscommunities på internet. 
37 Företagsdrivna communities såsom Dells IdeaStorm.com och Starbucks MyStarbucksIdea.com är två exempel på målfokuserade 
innovationscommunities på internet.  
38 The Arrow Information Paradox är en informationsparadox uppkallad efter ekonomen Ken Arrow. Paradoxen kan enklast 
beskrivas som en motvilja mot att köpa grisen i säcken. 
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första hand en mellanhand som fungerar som en mäklare eftersom en sådan skapar en marknad 
för teknologier och företräder båda parterna i en transaktion (Verona, 2006). De innovations-

mellanhänder för tekniska transaktioner som finns på internet39 har dock fortfarande inte nått 
upp till de förväntningar som tekniksökare och tekniklösare haft på dem, eftersom de alltjämt 
genererar ett relativt litet flöde av transaktioner (Lichtenthaler & Ernst, 2008). 
  

                                                
39 Exempel på innovationsmellanhänder på internet är InnoCentive.com, NineSigma.com och Yet2.com. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas resultaten av den intervjustudie som genomförts på sex produkt- och 

tjänsteutvecklande företag i olika verksamhetsområden och storleksklasser. 

4.1 IT-företaget 
Företaget som har ungefär 350 000 anställda utvecklar, säljer och marknadsför produkter och 
tjänster inom IT på en global marknad. Respondenten som deltog i intervjustudien var teknisk 
chef i företagets svenska organisation.  

4.1.1. Två parallella produktutvecklingsprocesser  

Företaget använder sig, enligt respondenten, av två parallella processer för att bedriva sin 
produktutveckling; en strukturerad linjär produktutvecklingsprocess och en ostrukturerad 
kollaborativ innovationsprocess. Produkter som redan finns i produktportföljen måste hela tiden 
utvecklas för att möta nya krav på marknaden, exempelvis genom nya lanseringar, tillämpningar 
eller applikationer. Tiden är en viktig aspekt och för att hantera denna typ av utveckling krävs 
vad respondenten beskriver som en strukturerad, ordningssam och kontrollerad 
produktutvecklingsprocess. Företagets produktutvecklingsprocess är konvergent och består av 
ett antal sekventiella faser med mellanliggande portar. Vidare beskrivs den av respondenten 
som extremt strukturerad.  

Idéer kan samlas upp via olika kanaler och utöver den strukturerade produktutvecklings-
processen finns en slags innovationsprocess för att generera och samla ihop idéer vilka det går 
att skapa något av, som respondenten uttrycker det. Processen utgörs av ett IT-verktyg som har 
en informationsstruktur som bygger på att kommunicera problem och idéer i syfte att få andra 
anställda att kommentera och bygga vidare på dessa. Tanken är, enligt respondenten, att skapa 
en kultur för gränsöverskridande kollaboration och interaktion, eftersom detta anses vara 
nödvändigt för innovation. Respondenten kallar processen för en intern ”wisdom of crowds-
grej” och beskriver den vidare som en lös, fluffig, anarkistisk och innovativ aspekt som inte 
styrs uppifrån utan lever sitt eget liv.  

Företaget skiljer sig, enligt respondenten, från många andra liknande företag eftersom de 
använder sig av båda typerna av processer parallellt. Det förekommer dock inget strukturerat 
flöde mellan de båda processerna, men idéer som initierats i det kollaborativa IT-verktyget har 
förverkligats efter att ha startats som utvecklingsprojekt i den strukturerade 
produktutvecklingsprocessen. För att idéer som vuxit fram inom innovationsprocessen ska bli 
något mer än bara idéer krävs det drivkraft på individnivå, av vad respondenten kallar för 
intraprenörer, för att få med sig folk och entusiasmera dem i att ta fram lösningar och koncept.  

4.1.2. Innovation från tre håll 

Man har på företaget sedan länge varit tydliga med att innovation ska vara en grundsten i 
företagskulturen. Därför finns det, enligt respondenten, tre grundläggande värderingar som 
säger att man ska skapa innovation som betyder något: för företaget, för dess kunder och för 
världen. Företaget har dessutom en officiell definition på innovation:  

Innovation occurs at the intersection of invention and insight. It is about the application of 

invention.  

Företaget strävar, enligt respondenten, efter att företaget skapa en öppen, kollaborativ, 
multidisciplinär och global miljö eftersom man tror att innovationsförmågan gynnas av det. 
Därför vill företaget att innovation ska initieras från tre håll: nerifrån och upp, uppifrån och ner 
samt från sidan. Respondenten menar att alla kan vara innovativa och eftersom det är de längst 
ner i organisationen som ser kundernas problem är det viktigt att alla i företaget engageras. 
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Vidare redogör respondenten för hur viktigt det är med en innovationskultur där man vågar ta 
upp problem och svårigheter och föra dem vidare uppåt i organisationen. Annars kan det som 
längst ned beskrivs som ren dynga transformeras till gödsel och något att bygga vidare på innan 
det når företagsledningen.  

Innovationsprocessen finns till som ett verktyg för att stödja innovation nerifrån och upp. 
Respondenten menar att denna typ av innovationsstödjande IT-verktyg ger ett ramverk där alla 
har möjlighet att fylla på. Samtidigt som innovationen bör komma nerifrån och upp är det, 
enligt respondenten, viktigt att innovationsinitiativet drivs och stöds från toppen. Dessutom 
menar respondenten att innovation kan komma från sidan i samarbete med andra aktörer utanför 
företaget Denna form av innovationsarbete har, enligt respondenten, blivit vanligare och 
vanligare på senare tid. 

Företaget har en formell karriärstege för varje yrkesroll eftersom man, som respondenten 
uttrycker det, inte vill göra duktiga tekniker till dåliga chefer. Karriärstegen fungerar som ett 
sätt att främja innovationskulturen och skapar således incitament för att vara innovativ. Detta 
eftersom det krävs ett dokumenterat ”track-record” av bland annat framgångsrikt mentorskap, 
utgivna publikationer och patenterade innovationer för att kunna klättra uppåt. Förutom att 
patent gynnar karriären ger dem även en del pengar, vilket skulle kunna vara ytterligare ett 
incitament för att vara innovativ. Dessutom är det ärofyllt med patent och respondenten 
förklarar att företaget försöker exponera de individer som ligger bakom företagets innovationer, 
bland annat genom att presentera dem och vad de gjort i olika sammanhang.  

Respondenten är personligen skeptisk mot mätetal, men hävdar att man inom företaget älskar 
sådana.  Patent är, enligt respondenten, typiska mätetal för innovation, men denne menar att det 
inte är ett särskilt effektivt sätt att mäta innovationsgraden på. Innovation handlar, enligt 
respondenten, om mjuka värden och därför ser denne hellre att man tittar på specifika projekt 
och analyserar dem utifrån mjuka parametrar för att avgöra hur innovativa man varit. Om man 
stirrar sig för blind på mätetal kan det gå på samma sätt som för polisen som hjälpte en man att 
leta dennes glasögon. När dem efter en lång stunds gemensamt letande fortfarande inte hittat 
glasögonen frågade polisen om mannen verkligen var säker på att det var där de letade som han 
tappat dem. Mannen svarade då att han tappat dem en bit längre bort, men att det var där de 
letade som gatulampan lyste. Respondenten menar att det är ungefär samma sak med mätetal; 
man mäter det som går att mäta och inte det man verkligen vill. Vidare påpekar respondenten att 
det lätt blir så att det som mäts också är det som blir gjort och exemplifierar resonemanget med 
hur det fungerar med patent; företaget uppmanar de anställda att ta patent och man har de 
senaste åren också varit ett av de företag som årligen tar flest patent i världen.  

4.1.3. En mer ”Web 2.0-ig” innovationsprocess efterfrågas 

Företaget har ett IT-verktyg som utgör grunden för den fria innovationsprocessen och detta 
genomgår för tillfället bearbetning och vidareutveckling. Det beror på att det i sitt nuvarande 
utförande, enligt respondenten, känns lite gammeldags och tanken är att det ska bli mer ”Web 
2.0-igt”. Idag finns andra verktyg som nästan tagit över den ursprungliga idén med IT-
verktyget. De andra verktygen består av egenutvecklade sociala kommunikationsmedel såsom 
exempelvis interna wikis, bloggar och sociala nätverk. Det finns, enligt respondenten, ett väldigt 
smart verktyg för att finna individer inom företaget med specifik kompetens utifrån vad de till 
exempel arbetar med för tillfället, vad de har arbetat med och deras kontaktnät. Det är även 
möjligt att se sina kontakters kontakter och så vidare i en form en grafisk spindelväv. Det 
smarta i det är att man på ett enkelt sätt kan fråga interna experter om hjälp och få svar väldigt 
snabbt oavsett tid på dygnet, till följd av att företaget finns på en global marknad.  

Det finns ytterligare ett innovationskoncept för att samla företaget globalt, där syftet är att 
brainstorma idéer kring olika teman. Exempel på teman som behandlats i tidigare sessioner är 
bland andra hålla sig frisk och en bättre planet. Varje session hålls öppen under 72 timmar och 
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det är möjligt för vem som helst, innanför som utanför företaget, att delta bara de anmält sig i 
förväg. Respondenten menar dock att det finns en viss rädsla för att exponera sig utåt på detta 
sätt. 

Företaget har även ett socialt webbaserat nätverk som riktar sig till interna och externa 
mjukvaruutvecklare, IT-proffs och studenter. Det är inte enbart inriktat på företagets produkter, 
utan fokus ligger istället på diverse tekniska industristandarder och därför är vem som helst i 
hela världen välkommen att delta, enligt respondenten. Tanken är att nätverket ska göra det 
möjligt för användarna att utveckla sina kunskaper genom att samarbeta med andra likasinnade 
med avsikt att lösa problem. För detta tillhandahåller det webbaserade nätverket bland annat 
forum, bloggar, wikis och mjukvarudownloads. Nätverket är, enligt respondenten, skapat för att 
ge användarna en möjlighet till personlig kontakt med teknikexperter världen över. 
Respondenten menar att det är viktigt för användarna att känna att det man gör är någonting 
man gör tillsammans med andra användare och företaget. Det är, enligt respondenten, viktigt att 
företaget bidrar till på samma villkor som användarna. Företaget arbetar dessutom med open 

source i Apache40, där man samarbetar både med andra företag och individer. Även i detta 
samarbete har man dragit slutsatsen att det är viktigt att utbytet är ömsesidigt för att samarbetet 
ska fungera. 

Utifrån det faktum att företaget i första hand inte gör konsumentprodukter, tror respondenten 
dock att det är svårt att locka till sig kompetenser som är villiga att bidra till företagets förtjänst 
utan någon särskild ersättning eller utan att få någonting tillbaka. Respondenten tror dock starkt 
på att de nätverkseffekter som uppstår genom att skapa kollaborativa miljöer gynnar innovation 
och det är det som skapar värde för företaget. 

4.1.4. Innovation för att stödja den egna verksamheten 

Det sker, enligt respondenten, utveckling internt på företaget i syfte att stödja den egna 
verksamheten. Resultatet av denna utveckling har även sålts som produkter eller tjänster till 
kunder och ett exempel på detta är IT-verktyget för att brainstorma problem och idéer som först 
utvecklades för internt bruk, men som senare även blivit till en tjänst som företaget säljer till 
sina kunder. Respondenten har noterat att trenden går emot öppen innovation och menar att en 
expert är ganska ensidig medan två samarbetande experter inom olika områden ofta kan komma 
fram till intressanta saker.  

Däremot vill respondenten inte uttala sig alltför mycket om immaterialrätten eftersom denne 
inte tycker sig ha tillräckligt mycket kunskap om det området, men påstår att det till exempel 
kan vara bra att ha patent att bedriva byteshandel med.  

4.2 Skogs- och pappersindustriföretaget 
Företaget som har ungefär 50 000 anställda utvecklar, säljer och marknadsför produkter inom 
skogs- och pappersindustrin på en global marknad. Respondenten som deltog i intervjustudien 
var både innovationschef och kunskapshanteringschef på företaget. 

4.2.1. Inga frihetsgrader i produktutvecklingsprocessen 

Det finns en strukturerad process som är trattformad och har många faser med mellanliggande 
portar. Därför vill det, enligt respondenten, verkligen till att man är säker på att ett 
utvecklingsprojekt kommer lyckas för att det ska få passera alla dessa portar. Respondenten 
menar att det inte finns några frihetsgrader i den nuvarande produktutvecklingsprocessen och att 
det uppkommer situationer då konvergensen i trattänkandet inte överensstämmer med 
verkligheten. Konvergenta processer är djup rotade i företagskulturen och det är, enligt 

                                                
40 The Apache Software Foundation är en organisation som tillhandahåller infrastruktur för programvaruutveckling som baseras på 
öppen källkod. 
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respondenten, ett problem. Därför har företaget under ledning av respondenten tagit fram en 
produktutvecklingsprocess som består av en serie av konvergenta och divergenta processer och 
för tillfället pågår arbetet med att undersöka hur denna fungerar i praktiken.  

Företaget använder sig av en strukturerad process för att identifiera användarnas behov. Kärnan 
i detta identifieringsarbete är att analysera vad det är för arbete som användarna vill att 
produkten eller tjänsten ska utföra. Detta eftersom användarna, enligt respondenten, har väldigt 
svårt att tänka lösningsoberoende. Lyssnar man då bokstavligt på användarnas krav och 
önskemål är det möjligt att man missar vad de verkligen är ute efter. Därför gäller det att, för 
varje krav och önskemål som användarna kommunicerar, ställa sig frågan; vad är det för arbete 
som ska utföras? Respondenten menar att goda idéer inte uppstår direkt utan efter en tid av 
”hjärnverksamhet”. Därför är det, enligt respondenten, viktigt att man i förväg utrett om det 
finns en marknad för det man vill ha användarnas åsikt om och därefter riktar användarnas 
uppmärksamhet mot det som är relevant för företaget. Detta angreppssätt säkerställer att man 
löser saker som verkligen behöver lösas. 

4.2.2. Fri innovationsprocess efterlyses 

Enligt respondenten har företaget ingen uttalad innovationsstrategi, men arbetet med att utarbeta 
en sådan ha initierats. Respondenten har sammanställt en definition för innovationsbegreppet 
som företaget har anammat och denna lyder: 

 Innovation is creating (or finding) insightful ideas and bringing them successfully  

to the market. 

Formuleringen ”or finding” är, enligt respondenten, ett viktigt tillägg som denne försöker få 
ledningen att acceptera. Anledningen till att den formuleringen är så betydelsefull är, enligt 
respondenten, att det gäller att skapa en företagskultur där själva genomförandet av en idé 
värderas på samma sätt som den ursprungliga idén. Respondenten menar att vem som helst kan 
komma på en lysande idé, men sen gäller det även att kunna genomföra den på ett lika lysande 
sätt för att den ska generera någon form av värde. Därför vore det, enligt respondenten, lämpligt 
med belöningsmodeller för både idéerna och utförandet av dem. Företaget saknar i dagsläget 
dock en modell för det senare och premierar således endast idéerna, och det på individnivå. 
Dessutom finns stora svårigheter med att bedöma värdet av en innovation. Man har gjort försök 
att bedöma innovation efter strikta kriterier, men kommit fram till att det inte blir bra och går 
därför på magkänsla istället. 

Fokus på kärnverksamheten genererar enligt respondenten höga vinster på kort sikt, men 
riskerar att hämma innovationsförmågan. Genom att istället tillämpa ett synsätt där man prövar 
sig fram, vilket inte är lika vinstgivande på kort sikt, finns en möjlighet att verkligen skapa 
omvälvande innovationer. I arbetet med att ta fram en innovationsstrategi har företaget fastslagit 
att det vill gå emot mer radikalt omvälvande innovation. Därför eftersöker respondenten två 
olika processer; en dynamisk, iterativ och fri innovationsprocess vid sidan av den redan 
befintliga strukturerade produktutvecklingsprocessen.  

Företaget bedriver intern utbildning inom innovation och respondenten är med i ett flertal 
externa nätverk i syfte att utbyta erfarenheter med andra. Dessa erfarenheter delar respondenten 
sedan med sig till resten av företaget, bland annat i samband med de redan nämnda 
internutbildningarna. Respondenten påpekar dock att innovation inte är något man kan uppmana 
någon till så det gäller att skapa en företagskultur som stödjer innovation.  

4.2.3. Banbrytande innovation via InnoCentive 

Företaget har ingen intern IT-struktur för att stödja innovation och inte heller någon form av 
webbaserat IT-verktyg för att komma i kontakt med sina användare. Däremot har man tagit 
hjälp av den webbaserade innovationsmellanhanden InnoCentive för att bland annat identifiera 
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resurser och kunskap, men även för att följa upp olika spår, se hur andra industrier gör och till 
att minska utgifterna med innovationsarbetet. Som mest har företaget haft 850 
forskare/forskargrupper globalt som arbetat med en enda uppgift och eftersom det är relativt 
billigt att köpa de genererade lösningsförslagen har företaget i en del fall köpt flera potentiella 
lösningar. Totalt sett har företaget köpt lösningar till över hälften av de uppgifter som de lagt ut 
på InnoCentive och respondenten menar att de med tiden blivit bättre på att veta vad de 
egentligen vill ha rent tekniskt beträffande den funktion de vill nå. Respondenten nämner att en 
av de lösningar de fått in är helt banbrytande och något de aldrig skulle kommit på själva inom 
företaget. På grund av konfidentialitet kan respondenten inte gå in på några detaljer rörande det 
nyskapande med innovationen, men påstår att denne har goda förhoppningar om att den slutliga 
produkten kommer att bli väldigt lyckosam när den lanseras på marknaden. Dessutom har man, 
enligt respondenten, även funnit ovärderliga partners världen över som man aldrig annars hade 
hittat. Den främsta anledningen till att det är så framgångsrikt att låta en stor massa lösa 
uppgifter enligt InnoCentive-modellen är vad respondenten kallar ”ekollonprincipen”. 
Respondenten förklarar att det krävs oerhört många ekollon för att ett enda ska ha och finna 
exakt rätt förutsättningar att utvecklas till en ek. Detsamma gäller lösningarna som genererats 
via InnoCentive; i en stor mängd lösningar finns det oftast någon som är bra.  

Respondentens menar att det i princip finns två grundläggande incitament för forskarna att delta 
i företagets utvecklingsarbete genom att lösa uppgifter via InnoCentive och dessa är pengar och 
erkännande. 

4.2.4. Affärsmodellen ibland viktigare än patent 

Genom att dela med sig av en teknik ser respondenten en fördel i att man genom gemensam 
marknadsföring höjer den allmänna standarden på marknaden. Det kan enligt respondenten i 
vissa fall vara farligt att vara ensam om patent eftersom man då måste skapa marknaden helt 
själv. Det kan helt enkelt vara bättre att ha en mindre del av en stor marknad än en stor del av en 
liten marknad. Respondenten ger ett konkret exempel där företaget utvecklat en teknik som 
avsevärt förbättrade en produkts prestanda, men eftersom man var ensam om tekniken 
misslyckades man med att övertyga marknaden om produktens förträfflighet. Detta resulterade i 
att produkten blev en flopp trots att den, enligt respondenten, hade potential att bli en rejäl 
framgång. Respondenten säger sig endast se en egentlig nackdel med att dela med sig och det är 
man kan få ökad konkurrens.  

Delar man kunskap internt, vilket är ett måste, finns det alltid en risk att den kunskapen på ett 
eller annat sätt hamnar utanför företaget, exempelvis genom en tidigare anställd som går till en 
konkurrent. Respondenten anser dock att riskerna med att inte ta till vara på den kunskap som 
finns är större än riskerna för att den hamnar utanför företaget.  

Respondenten förklarar att patent är särskilt viktiga i företagets bransch och påpekar att man 
tillsammans med en annan konkurrent dödat en tredje konkurrent till följd av en patenttvist.  
Vidare redogör respondenten för att det är svårt att i förväg veta värdet på ett patent. Man hade 
inom företaget för ett antal år sedan till exempel bestämt sig för att göra sig av med ett av sina 
patent eftersom man bedömde att värdet på det var lägre än vad man betalade för det. Ett kort 
tag senare, innan man hunnit göra slag i saken, hörde en konkurrent av sig och ville byta patent 
och det visade sig således i efterhand att patentet var värt långt mycket mer än vad man först 
hade värderat det till. Respondenten klargör att trots att patent är viktiga så är det ofta så att 
valet av affärsmodell samt marknadsförings- och varumärkesstrategi kan vara mer avgörande 
för hur lyckosam en produkt i slutändan blir.  

Att fokusera alltför mycket på kärnverksamheten kan som tidigare nämnts, enligt respondenten, 
hämma innovationsförmågan och utöver det riskerar man även att missa många möjligheter till 
följd av att man inte vågar satsa på nya verksamhetsområden. Företaget utvecklade för en tid 
sedan en teknik och identifierade ett tillämpningsområde som låg utanför företagets 
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kärnverksamhet. Den nyutvecklade tekniken skulle, enligt respondenten, ha överträffat den 
teknik som användes i de befintliga produkterna på den aktuella marknaden, men på grund av 
att man inte vågade satsa gjordes ingenting av den nyutvecklade tekniken. En tid senare 
presenterade en av konkurrenterna en produkt på den aktuella marknaden som hade en liknande 
teknik som den som utvecklats på företaget. Denna produkt har i efterhand visat sig bli en riktig 
succé och respondenten resonerar kring att man efter att man bestämt sig för att inte satsa själva, 
borde ha undersökt möjligheterna till att sälja tekniken till någon istället för att bara låta den 
ligga på hyllan.   

Tidigare brukade man vid behov köpa permanent kompetens, antingen genom företagsförvärv 
eller anställningar. Nu för tiden är det vanligare att man anlitar konsulter när man gjort 
bedömningen att man behöver knyta ny kompetens till företaget. Detta beror på att det, enligt 
respondenten, kan vara problematiskt att knyta experter till sig på permanent basis eftersom de 
är väldigt djupa. Därmed har man endast användning av dem under en väldigt kort period och 
detta anses vara är mycket ineffektivt. Respondenten tror därför att InnoCentive-modellen är 
rätt väg att gå eftersom man endast betalar för vad man får. 

4.3 Säkerhetslösningsföretaget 
Företaget som har ungefär 30 000 anställda utvecklar, säljer och marknadsför produkter och 
tjänster inom säkerhet på en global marknad. Respondenten som deltog i intervjustudien var 
produktchef på företaget. 

4.3.1. Produktutvecklingsprojekt från idé till produkt 

Företaget köpte i en expansionsfas för ett antal år sedan upp många bolag världen över. För att 
öka kontrollen, effektiviteten och möjligheterna till kunskapsöverföring har det skapats ett 
behov av en gemensam produktutvecklingsprocess för alla bolag i koncernen. Respondenten har 
varit inblandad i arbetet med att ta fram en sådan process och resultatet blev vad respondenten 
kallar en klassisk gateway-process, bestående av ett antal på varandra följande block. 
Implementeringen av den nyligen framtagna produktutvecklingsprocessen pågår för närvarande 
ute i de olika bolagen i koncernen och man har därför ännu inte haft möjlighet att följa upp 
implementeringsarbetet. Traditionellt sett har man i de olika bolagen haft något före och något 
efter själva produktutvecklingen och innovationsarbetet har därför varit uppdelat på flera 
projekt. Detta har, enligt respondenten, inneburit att man tappat bland annat tid och information 
vid överlämnandet av de olika projekten. Nu vill företaget istället se produktutvecklingsprojekt 
som går hela vägen från idé till färdig produkt, eftersom man tror att detta kommer att 
effektivisera arbetet med att utveckla nya produkter.  

Parallellt med de enskilda produktutvecklingsprojekt som drivs utifrån den gemensamma 
gateway-processen bedrivs ett mer strategiskt produkthanteringsarbete där man sköter om alla 
projekt i den samlade produktportföljen. Denna helhetssyn - utifrån vilka produkter man har, 
håller på att utveckla och kan tänkas utveckla i framtiden - saknades tidigare på flera av de 
förvärvade bolagen. Därför har man infört att alla bolag i koncernen ska ha en produktchef med 
ansvar för att hantera samtliga projekt i produktportföljen.  

Företaget samlar för närvarande inte in några ”färdiga” idéer utifrån på ett strukturerat sätt, men 
respondenten menar att det har diskuterats. Respondenten efterlyser snarare insamlande av 
problem i någon form av klagomur. Detta eftersom folk, som respondenten uttrycker det, inte 
har så många idéer, men ofta många problem. Därför utarbetar man ett strukturerat sätt samla in 
kundernas krav och behov, men detta arbete har ännu inte resulterat i någon färdigutvecklad 
process kopplad till gateway-processen. Respondenten menar att tanken är att man ska ta 
hänsyn till kundernas behov genom en ständigt pågående dialog och att det inte är någonting 
man gör endast en gång. Därför är målsättningen att ta fram en process som ser till att inga 
produktutvecklingsprojekt startas utan en klar och dokumenterad förståelse för hur produkterna 
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i slutändan ska tillfredställa kundernas behov. Vidare ska detta arbete hjälpa företaget att 
fokusera mer på det de själva gör än på vad konkurrenterna gör. Respondenten menar att detta 
område av användarinvolvering är tungrott och att det fortfarande finns mycket att göra. 
Respondenten skulle till exempel vilja genomföra observationsstudier utifrån hur användarna 
nyttjar deras produkter i olika situationer. 

Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra sina processer, metoder och verktyg i syfte att 
effektivisera sitt produktutvecklingsarbete och har en central organisation tillägnad detta.  

4.3.2. ”Uppsnäppt” innovationsfokus genom företagsförvärv 

Företaget har en officiell definition på innovation, som man sprider internt och externt för att 
skapa en gemensam terminologi kring innovation, och denna lyder: 

Innovation is creating value by generating and implementing new ideas. 

Företaget har genom de åtskilliga bolagsförvärven, såsom respondenten uttrycker det, ”snäppt 
upp” dess innovationsfokus och vill därmed positionera sig som ledande inom innovation. Den 
påbörjade implementeringen av den koncernövergripande gateway-processen är ett steg i 
arbetet att kunna leva upp till detta. Tanken är att företaget ska fokusera på att ha mer folk 
inblandade i färre projekt under kortare tid och koncentrera sina resurser på att bygga vidare på 
andras erfarenhet istället för att börja om varenda gång ett nytt projekt initieras.  

Dessutom vill företaget, enligt respondenten, uppnå ökad mätbarhet av innovation i och med att 
man uppmärksammat att det som mäts också blir gjort. Därför har man satt upp tydliga mål för 
att kunna följa upp och säkerställa att alla projekt levererar betydande förbättringar.  

4.3.3. Virtuell konceptutvärdering via internet 

Företaget har studerat många olika kanaler för att undersöka vad som händer ”där ute” och har 
klara idéer om vad de vill erbjuda kunderna och vad kunderna har att erbjuda dem. Utifrån detta 
startade företaget för ungefär fem år sedan ett initiativ för att upprätta kontakt med olika 
intressenter via en internetplattform. Detta eftersom det inom koncernen vid den tidpunkten 
hade uppstått ett behov av att kommunicera med, som respondenten uttrycker det, 
”icke-klassiska” kontakter. Plattformen används idag till avancerad virtuell konceptutvärdering 
och tanken är att den ska vara en naturlig mötesplats där olika typer av intressenter testar och 
diskuterar koncept som presenteras utifrån olika teman. Företaget strävar efter att involvera 
kunderna i produktutvecklingen och denna typ av konceptutvärdering är ett sätt att ta del av 
kundernas krav, behov och idéer. För att locka fler intressenter att återkomma till plattformen 
för att interagera erbjuder företaget ett nyhetsbrev som skickas till dem som vill.  

Folk ger visserligen idéer, men det är mer vanligt att de tar upp problem och en viktig aspekt 
som diskuterats inom företaget är hur mycket negativ kritik som ska tillåtas på den egna 
plattformen. Respondenten menar att det finns en rädsla för att exponera eventuella fel och 
brister utåt, men anser samtidigt att öppenhet ger trovärdighet. Enligt respondenten är det ett 
måste att plocka upp klagomål och ge feedback snabbt. Därför måste man ha en struktur för att 
ta hand om all typ av kundgenererad information, även om den ursprungliga tanken med 
plattformen inte var att fånga in klagomål.  

Respondenten är av den bestämda uppfattningen att företaget antingen bör utveckla eller 
avveckla plattformen. Det finns inte någon anledning att bara känna lite på det, utan man måste 
satsa för att kunna vinna. Respondenten ser gärna en utveckling av plattformen, där tävlingar 
och enkäter skulle kunna utgöra nya inslag. Generellt sett är det viktigt att underhålla kontakten 
och därför skulle respondenten vilja tillhanda hålla någon form av blogg där man reflekterar 
kring vad som är på gång i branschen. Dessutom vore det önskvärt att skapa personligare möten 
med de anställda på företaget via plattformen eftersom respondenten tror att det gynnar 
kontakten med de olika intressenterna. Slutligen skulle respondenten vilja engagera en 
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expertpanel som resonerar kring de olika teman som behandlas eftersom det skulle fungera som 
en bra grund för intressanta diskussioner på plattformen. 

Företaget använder sig inte av någon strukturerad process eller liknande för att fånga upp 
trender via nätet. Respondenten tror därför inte att det är så vanligt inom bolagen i koncernen, 
men menar att det kan finnas medarbetare på lokal nivå som brinner för det. Företaget letar 
således inte aktivt efter intressanta samtal på nätet, förutom genom den egna plattformen. 

Respondenten menar att användarnas främsta drivkrafter att bidra till företagets 
utvecklingsarbete är att de vill bli upptäckta, erkända och få utlopp för sina idéer. Det ser därför 
en chans att göra karriär i ett stort och välkänt företag. För många kan det vara enda chansen att 
göra det man verkligen vill, eftersom man kanske arbetar i en annan bransch där man aldrig 
skulle få chansen att ge uttryck för sina kunskaper. Det är folk som brinner för en idé och ser en 
chans att få arbeta med att genomföra den. Respondenten tror att det går att nå både sådana som 
kan kopplas, och sådana som inte direkt kan kopplas, till de tilltänkta kompetensområdena.  

4.3.4. Öppenhet ger trovärdighet 

Respondenten ger, som tidigare nämnts, uttryck för att öppenhet ger trovärdighet. Möjligheterna 
att dela med sig av idéer beror på pantenterbarhet, vilket innebär att man inte delar med sig av 
idéer som kan tänkas vara patenterbara. Företaget befinner sig i en bransch där det är enkelt att 
kopiera så det gäller att inte ge bort kärnan. Man vill släppa i princip så mycket som möjligt, 
men menar att det gäller att tänka sig för. Respondenten tror själv att snabbhet är viktigare än 
immaterialrätt och kan tänka sig en modell där man kan släppa immaterialrättsligt skyddat 
material till andra bara man är först på marknaden och därmed redan är inne på nästa intressanta 
grej. Man kan, enligt respondenten, aldrig skydda sig helt med patent och tror därför att den 
beskrivna modellen är rätt väg att gå framöver.  

4.4 Telekommunikationsföretaget 
Företaget som har ungefär 30 000 anställda tillhandahåller telekommunikationstjänster i ett 
antal länder i Europa och Asien, med fokus på de nordiska och baltiska marknaderna. De två 
respondenter som deltog i studien arbetade med företagets satsning på ett webbaserat 
community för ökad användarinteraktion i produktutvecklingen. Den ena respondenten 
ansvarade för produktportföljshanteringen och den andra för affärsutvecklingen av det 
webbaserade innovationscommunityt.  

4.4.1. Strukturerade och ostrukturerade produktutvecklingsprocesser 

Företaget använder sig av både en strukturerad och en ostrukturerad produktutvecklingsprocess 
för att föra nya produkter till marknaden. Den strukturerade processen består av olika faser och 
portar, där man efter varje avslutad fas tar så kallade portbeslut om det aktuella projektet kan gå 
vidare in i nästa fas. Behov och uppslag till idéer identifieras av en särskild underavdelning på 
marknadsavdelningen som arbetar med att analysera trender och presenterar vad de kommit 
fram till i rapporter som publiceras internt. I B2B-sammanhang41 finns det ofta en säljare som 
känner av vilka behov som finns. För att en idé överhuvudtaget ska startas som ett projekt i 
produktutvecklingsprocessen krävs en tydlig bild redan från början om hur man ska kunna tjäna 
stora pengar den. Det behövs bland annat en affärsbeskrivning och en användarstudie för att 
kunna köra igång. Användarstudierna genomförs genom att tillämpa, vad respondenterna kallar, 
”klassiska” metoder, exempelvis fokusgrupper och enkäter. Valen av vilka projekt som ska 
genomföras är nyckeltalsdrivna. 

Den ostrukturerade processen, som pågår parallellt med den strukturerade, baseras på ett öppet 
webbaserat community som är till för att generera och samla in idéer till produkter eller tjänster. 

                                                
41 B2B står för Business to Business, vilket är en term som beskriver affärer mellan företag. 
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Det har även till uppgift att låta medlemmarna lägga ut egna produkter eller tjänster i syfte att 
låta andra användare testa och utvärdera dessa. Lovande idéer som genererats via 
innovationscommunityt kan startas som projekt i den strukturerade processen, medan produkter 
och tjänster som lagts ut och testats på webbplatsen kan hoppa över vissa beslutssteg, om de 
överhuvudtaget går in i den formella produktutvecklingsprocessen. Det som avgör om och i så 
fall var en produkt eller tjänst går in den vanliga produktutvecklingsprocessen beror, enligt 
respondenterna, på hur färdiga de bedöms vara. Innan lansering tas hursomhelst ett 
affärsmässigt beslut, vilket innebär att en produkt eller tjänst som initierats via communityt i 
alla fall, som respondenterna uttrycker det, ”touchar” den vanliga affärsverksamheten 
någonstans innan den släpps ut på marknaden. 

4.4.2. Innovation nödvändigt för att överleva 

Företaget använder sig, vad respondenterna känner till, inte av någon formell definition på 
innovation. Däremot resonerar respondenterna kring vad innovation betyder för dem, som 
ansvarar för företagets innovationsprocess, och menar att innovation handlar om nyskapande. 
Respondenterna anser att det finns en skillnad på inkrementell och radikal innovation. De menar 
att innovation ska vara banbrytande, något som radikalt förändrar hur man gör något. Stegvisa 
förbättringar eller vidareutveckling är, enligt respondenterna, inte ”riktig” innovation. Vidare 
tänker de sig en fyrfältsmatris med parametrarna teknologi och marknad, vilket leder dem till 
slutsatsen att det utifrån den går att ge fyra olika definitioner på innovation. 

Satsningen på det nya communityt, som utgör företagets innovationsprocess, drivs av företagets 
R&D-avdelning, vilken har eget mandat att välja vilken väg företaget ska gå i fråga om 
forskning och utveckling. Det är, enligt respondenterna, R&D-avdelningens uppgift att även 
forska inom områden utanför företagets kärnverksamhet i syfte att driva radikal innovation. Den 
stegvisa utvecklingen av befintliga produkter hanteras således av företagets produkt-
utvecklingsavdelning.  

Respondenterna anser att innovation är ett måste för att inte bli upphunnen och förbisprungen av 
konkurrenterna. Innovation är helt enkelt ett måste och respondenterna menar att det är 
nödvändigt att hela tiden ta nya steg framåt för att överhuvudtaget överleva. Genom att vara 
innovativ kan man, enligt respondenterna, förlänga och hålla produkternas livscykler igång, till 
följd av att man tillfredställer kundernas föränderliga behov.  

Företagets syn på innovation har förändrats såtillvida att man insett att man inte kan utveckla 
allt själva, såsom man gjort tidigare. Detta innebär att man vill utöka samarbetena med externa 
partners och respondenterna menar att de försöker förändra attityden inom företaget. Budskapet 
från respondenterna, vilka är ansvariga för innovationsprocessen, till de övriga i företaget är att 
man bör gå mot vad respondenterna kallar en 1:9:90-strategi42, där man istället för att utveckla 
allt själva gör 1 % själva, 9 % i samarbete med andra och tar in de resterande 90 % utifrån.   

Den enda form av premiering av innovation som förekommer på företaget är att patent belönas. 
Förut uppmanade ledningen de anställda att patentera sina lösningar, men det är inte lika uttalat 
nu för tiden.  Respondenterna menar vidare att man inom företaget historiskt sett har varit dåliga 
på spårbarhet och uppföljning och påstår att man är det fortfarande. Därför är det, enligt 
respondenterna, också svårt att premiera innovation. 

4.4.3. Webbaserat community för interaktion med externa aktörer 

Initiativet till att satsa på ett webbaserat innovationscommunity härstammar från tankar om att 
arbeta mer mot tredje part eftersom det har ansetts vara svårt att lansera produkter och tjänster 
som kommer från R&D-avdelningen. Innovationscommunityt har vid tillfället för intervjun 

                                                
42 Denna strategi ska inte förväxlas med 1:10:89-regeln, ibland även omnämnd som 1:9:90-regeln, som beskrivits tidigare i avsnitt 
3.2.2. 
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ungefär 2000 medlemmar, varav respondenterna uppskattar att omkring 10 % kan klassas som 
aktiva. Innovationsarbetet i communityt utgår ifrån två huvudspår; nämligen att användarna ska 
få komma med och diskutera idéer samt få en möjlighet till att lägga ut, prova och utvärdera nya 
produkter och tjänster. Företaget hoppas och tror att den webbaserade innovationsprocessen i 
communityt ska leda till ökad snabbhet från idé till färdig produkt. Det finns produkter och 
tjänster som lanserats utifrån att de initialt lagts upp och testats på communityt, men det finns 
däremot i dagsläget inga idéer som realiserats. Respondenterna säger sig vara medvetna om att 
företaget valt en svår väg att gå genom att försöka skapa ett eget community, men anledningen 
till att man gjorde det själva var att man ville nå slutanvändarna samtidigt som man inte ville 
mista kontrollen över innehållet. I ambitionen att nå slutanvändarna har företaget alltid varit 
starka på marknadsföring genom traditionella marknadskanaler, vilket lett till att man varit 
långsamma på att använda sig av marknadsföring genom sociala medier. Det nyligen lanserade 
communityt kommer inte att marknadsföras via traditionella marknadskanaler, utan man vill 
synas där man verkar. Därför arbetas det för fullt med att analysera de nya sociala kanalerna för 
att hitta sin målgrupp.  

Målsättningen är att företagets anställda ska ta del av materialet på webbplatsen och då måste de 
också få interagera. Det finns dock, enligt respondenterna, en problematik i att avgöra om man 
deltar som privatperson eller som anställd. Respondenterna jämför med ett exempel där någon 
skrivit något kritiskt om företaget i media. Om en anställd besvarar kritiken, är det då en 
personlig åsikt eller företagets officiella feedback som denne förmedlar? Enligt respondenterna 
är det svårt att svara på. Förutom det webbaserade communityt finns en intern idébank för att 
samla in idéer. Respondenterna säger att det exempelvis kan vara någon i receptionen som 
uppmärksammat något problem och har ett förslag till en lösning på det problemet. Dessa idéer 
genererar oftast inkrementella förbättringar och idéer som inte behöver vara kopplade till 
företagets produkter eller tjänster. Därför tas dessa idéer heller inte in i innovationsprocessen. 

Potentialen för kollaborativt skapande är enligt respondenterna jättestor, men det gäller att hitta 
vad det är som triggar människor att vilja bidra. Respondenterna menar att ingen sitter med facit 
på vilka drivkrafterna är idag. Företagets målgrupp med satsningen på ett community har ett 
brinnande intresse för utveckling av produkter och tjänster inom företagets verksamhetsområde 
och består av individer och mindre företag. Dessa två grupper har, enligt respondenterna, lite 
olika incitament för att delta.  

Individerna vill enligt respondenterna påverka, synas och visa att man är duktig, både för 
företaget och de andra medlemmarna. Respondenterna tror att man fortfarande kan komma 
ganska långt med monetära incitament, men det har att göra med om man vill ha hållbara 
relationer eller inte. Samtidigt så spelar det, enligt respondenterna, ingen roll om idélämnaren 
återvänder eller inte ifall denne lämnat en bra idé. Det handlar även om att individerna vill 
känna tillfredställelse och bygga på sitt eget varumärke. Respondenterna menar att man har 
funderat mycket kring hur man ska stärka dessa upplevelser. En tanke har varit att ett bidrag på 
företagets webbplats skulle kunna vara en merit i ett CV, men då är det viktigt att bygga ett 
värde i varumärket för webbplatsen. En annan tanke har varit att lyfta fram användare som 
utmärkt sig på ett eller annat sätt på webbplatsen genom att exempelvis låta dem blogga eller 
liknande. Ytterligare en tanke har varit att ge de medlemmar som bidrar mest exklusiva 
förhandstester eller andra förmåner.  

De mindre företagen har, enligt respondenterna, uttryckligen ett behov av att tjäna pengar och 
vill därför komma åt företagets marknadsfönster. Det är svårt för dessa mindre företag att höras 
på marknaden och företaget har en stor kundbas som de mindre företagen vill nå ut till. Vidare 
är respondenterna övertygade om att det är viktigt att man som företag tar en aktiv roll i 
communityt och menar att det antagligen skulle dö ut ganska snart om företaget drog sig ur. Det 
är viktigt att det finns ett värde för alla parter att delta, men detta värde behöver inte vara samma 
för alla. 
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4.4.4. Guld i byrålådorna 

Om en idé inte leder till att ett projekt startas är det upp till individen vad som händer med den. 
Det krävs, enligt respondenterna, någon eldsjäl som ser till att ta idén vidare. Respondenterna 
tror därför att det finns folk inom företaget som sitter på ”guld i byrålådorna”. Det finns en 
attityd på företaget om att en idé ska ha kommit väldigt långt innan ett projekt startas och det är 
även en av anledningarna till att initiativet till den webbaserade innovationsprocessen tar tagits.  

Det finns, enligt respondenterna, många fördelar med att öppna upp sin utveckling. Det ger 
möjlighet till att få in kompetens utifrån när det behövs, få in folk som ser problem med nya 
ögon och det öppnar även upp möjligheter för att testa hypoteser mycket snabbare. Dessutom 
menar respondenterna att en idé oftast inte är så unik som man kan tro och därför kan man 
slippa onödigt jobb med att arbeta med idéer som redan utvecklats på annat håll. Man ser även 
fördelar i att man kommer närmare användarna och därmed ökar möjligheterna för att få 
konstruktiv feedback. 

Det finns dock en viss rädsla för öppenhet, både på individ- och företagsnivå. På det 
individuella planet har respondenterna upplevt en rädsla för att någon ska stjäla ens idéer och på 
företagsnivå finns förutom rädslan för att någon ska stjäla ens idéer även en rädsla för att 
konkurrenterna ska se vad som man har på gång. Respondenterna menar att det är en stor 
utmaning att öppna upp verksamheten, men påstår att det är rätt väg framåt. Företagets attityd 
håller på att förändras mot ett mer öppet förhållningssätt, men respondenterna menar att det 
ändå råder en sund vaksamhet mot att inte sätta allt på spel. Som ett exempel på företagets 
förändrade attityd nämner respondenterna att det skapats en tävling där man öppnat upp delar av 
sina produkter och därmed gjort det möjligt för vem som helst att utveckla nya produkter och 
tjänster baserade på företagets produkter. Tävlingens huvudsyfte är, enligt respondenterna, 
egentligen att testa en öppen produktutvecklingsstrategi, snarare än att den ska generera många 
bra produkter och tjänster.  

När det gäller immaterialrätten för det som läggs upp på webbplatsen är det för tillfället så att 
allt tillfaller företaget, men respondenterna säger sig inte vara riktigt nöjda med det. De menar 
att det inte följer deras filosofi, men det är företagets juridiska avdelning som velat friskriva sig. 
Enligt respondenterna vill de föra ut budskapet att de inte är ute efter att stjäla någons idéer. De 
resonerar vidare om att få idéer är unika och att det i stor utsträckning handlar om hur man 
genomför arbetet med att förädla idén som skapar värde. Därför uppstår det, enligt 
respondenterna, frågeställningar kring hur stor del av värdet av den slutliga produkten som kan 
tillskrivas den ursprungliga idén. Respondenterna menar att det vore intressant med en form av 
modell för att kunna mäta värdeförhållandet mellan idé och genomförande, men säger att de 
inser att det är väldigt komplext. Därför har de inte heller några konkreta förslag på hur en 
sådan modell skulle kunna tänkas se ut. 

Filosofin inom R&D-avdelningen har, enligt respondenterna, alltid varit att låta de anställda 
forska inom andra områden än kärnverksamheten för att bygga ny kompetens och föda in den 
när den behövs. Trots denna inställning kan det ibland vara nödvändigt att bredda 
kunskapsbasen och då räds man inte för att köpa upp företag eller på andra sätt införskaffa den 
kompetens som bedöms nödvändig.  

4.5 Medieföretaget 
Företaget som har ungefär 1000 anställda är ett medieföretag med publicistisk verksamhet, som 
även utvecklar olika typer av tjänster, via olika medier för den svenska marknaden. 
Respondenten som deltog i intervjustudien var innovationschef på företaget.  
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4.5.1. Innovationsprocess under utveckling 

Till att börja med är det, enligt respondenten, viktigt att skilja produkt- och tjänsteutvecklings-
arbetet från det redaktionella arbetet. Företaget använder sig inte av någon strukturerad process 
för att bedriva sin produkt- och tjänsteutveckling utan idéer väljs och projekt körs igång 
informellt, ostrukturerat och ad hoc. Ett mer tvärfunktionellt angreppssätt har på senare tid vuxit 
fram, där man i de olika projekten blandar in personer från olika avdelningar - exempelvis 
distribution, redaktion, IT, analys, marknad och annons - i syfte att belysa olika aspekter. I det 
redaktionella arbetet, där varje dag i princip inleds med ett blankt papper som efterhand fylls 
med idéer, finns naturligtvis en form av struktur för att kunna hantera den vardagliga 
verksamheten.  

Respondenten redogör vidare för att idéer väljs och projekt startas utifrån magkänsla hos chefer 
på olika nivåer. Har man en idé är bästa sättet att lansera den informellt för den chef man tror är 
intresserad, antingen i hissen eller på kafferasten. Slår den an kan det gå fort från idé till 
genomförande samtidigt som det kanske inte händer någonting alls. Valet av idéer sker således 
utifrån chefernas personliga åsikt och det gäller att slå an på det som respektive chef gillar. 
Chefernas begränsade tid att gå igenom idéer leder till att väldigt få idéer realiseras.  

Företaget har etablerat en innovationsavdelning med uppdrag att ta fram en innovationsprocess 
för att bland annat kunna hantera idéer. För idéer som går genom innovationsprocessen både 
förespråkas och ställs det krav på att idélämnaren ska vara ”champion” för sin idé. Idélämnaren 
måste visa engagemang för att innovationsavdelningen ska göra det. Som ”champion” för sin 
idé ska man kampanja för den och på så vis, som respondenten uttrycker det, bedriva en 
parallell process. Det förekommer fortfarande att idéer flödar vid sidan av innovationsprocessen 
och målet är att dessa ska sammanföras med de idéer som går genom innovationsprocessen. 
Däremot vill man på inte stoppa flödet av idéer utanför innovationsprocessen. Tanken är ju, 
enligt respondenten, trots allt att innovationsavdelningen ska vara en resurs som minskar risken 
för att idéer stoppas. Respondenten ser dock en risk i att innovationsavdelningen kan bli en 
flaskhals om alla idéer ska ta vägen genom innovationsprocessen. 

4.5.2. Slack är kreativitetens moder 

Företaget har ingen uttalad innovationspolicy och därför ingen formell definition på innovation, 
men respondenten menar att innovation är en idé som blivit genomförd. Respondenten ger 
uttryck för att målet med innovation, rent krasst ekonomiskt, är att en större del av vinsten ska 
komma från nya satsningar. Andra viktiga aspekter utifrån målsättningen med innovation är 
enligt respondenten ökad arbetsglädje och delaktighet, till följd av en förståelse för att man har 
en viktig roll på företaget. Vidare resonerar respondenten kring vikten av att bredda massan för 
idégenerering eftersom denne anser att det ofta är svårt att vara innovativ inom det område som 
man arbetar med varje dag. Innovation är, enligt respondenten ingenting man kan uppmana folk 
till. Det handlar snarare om att bygga en kultur där det är välkommet med innovation och där 
det finns tid att tänka utanför lådan. Respondenten förklarar att företaget arbetar med 
kontinuerliga förbättringar för att bli av med ”waste”. Tanken med detta är att arbeta mer 
”slickt” för att få tid till att arbeta mer ”slackt”. Detta eftersom det, enligt respondenten, är 
”slack” som är kreativitetens moder. 

Företaget arbetar utifrån en innovationsstrategi som tagits fram genom en analys av ett annat 
bolag i koncernen som har en tydlig innovationsstrategi. Man funderade på om man skulle 
arbeta på liknande sätt och kom fram till att man skulle det. För tillfället arbetar man med att 
implementera en innovationsprocess med det andra företagets som förlaga.  Innovations-
avdelningen har endast funnits i knappt ett år och har därför hittills inte uppmärksammat någon 
förändrad syn på innovation till följd av sitt arbete. Däremot har man, enligt respondenten, 
synliggjort hur man arbetat tidigare, vilket har lett till många ”aha-upplevelser” bland de 
anställda.  
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Vidare ingår det i målarbetet för innovationsavdelningen att informera om hur de arbetar, hur de 
kan hjälpa till med att stödja kreativitet genom olika metoder och hur de kan hjälpa till med att 
utvärdera idéer.  Kort sagt kan man, enligt respondenten, säga att innovationsavdelningens 
uppgift är att agera interna kreativitetsevangelister.  

Tanken är att man ska premiera innovation som sker via innovationsprocessen genom att dela ut 
olika typer av idé och innovationspriser vid särskilda prisutdelningar som ska äga rum två 
gånger per år, i samband med företagets årliga jul- och sommarfester. Man har ännu inte 
anordnat den första prisutdelningen, men det har resonerats kring om det är de vilda eller de 
implementeringsbara idéerna som ska premieras. 

Det anses komplext och svårt att jämföra idéer sinsemellan och respondenten påtalar att det är 
magkänslan som får avgöra vilken idé som varit mer lyckad än den andra. Den tillfälliga 
resurstillgången på olika avdelningar samt avdelningschefernas benägenhet att lägga om 
planeringen influerar till viss del prioriteringen av idéer samt vilka idéer som blir genomförda. 
Därför ska man ta fram nyckeltal för innovation i syfte att kunna premiera avdelningschefer 
som bryter sin planering för att ta in något nytt. Dessutom arbetar man med att iordningställa 
adekvata mätetal för hur väl den nyutvecklade innovationsprocessen fungerar. Respondenten 
menar att dessa mätetal det första året kommer att vara aningen ”fyrkantiga” och exemplifierar 
med att det man vill mäta bland annat är hur många idéer som samlas in, utreds och presenteras 
för innovationsrådet och koncernledningen. 

Idéerna i innovationsprocessen delas in i två kategorier; de som det bara är att köra på med och 
de som kräver utredning. Det är innovationsavdelningen som tar hand om idéerna och de som 
bara ska exekveras presenteras direkt för lämplig chef. De idéer som kräver vidare 
undersökning utgörs bland annat av så kallade gamla idéer43 och sådana idéer där idélämnaren 
inte är nöjd med feedbacken från den chef som idén tagits upp för. Inom ramen för 
innovationsprocessen används en särskild metod för att definiera och analysera olika 
parametrar, i något som respondenten refererar till som NABC-analys44, för att ta fram 
värdeförslag för olika idéer. I de fall där en idé bedöms lovande av innovationsavdelningen, 
utifrån kriterierna i NABC-analysen, sammanställas en arbetsplan för idén och denna 
presenteras för innovationsrådet. Processen anses vara klar när idén är genomförd eller när 
idélämnaren är nöjd med ett nej.  

4.5.3. Dröm om en publik innovationsprocess 

Företaget drömmer, enligt respondenten, om att bygga API:er
45 för alla sina webbplatser och 

tjänster för att öppna upp för fri utveckling. Man har även en idé om att ha en 
innovationsprocess, liknande den som håller på att implementeras internt, öppen för 
allmänheten för att samla in idéer utifrån. Respondenten menar att människor där ute har många 
idéer som företaget vill åt och denne tror dessutom att det just inom mediebranschen finns en 
stor potential för användargenererad innovation. Detta eftersom många när idéer till följd av att 
mediekonsumtionen är en så vardaglig del av samhället. I dagsläget skulle man dock inte ha 
någon möjlighet att ta till vara på alla idéer som skulle kunna tänkas genereras på det sättet. 
Man betraktar däremot det interna arbetet med innovationsprocessen som en lärandeprocess 
inför drömmarna om en publik innovationsprocess. Respondenten säger att man exempelvis har 
sneglat på en av de största konkurrenterna och identifierat att det resulterar i god journalistik att 
engagera och integrera läsarna i utformandet av bland annat artikelserier genom att helt enkelt 
fråga dem vad de vill veta. Dessutom redogör respondenten för exempel där medier anlitat 
allmänheten för att utföra omfattande research som annars skulle tagit mycket lång tid att 
genomföra. 

                                                
43 Gamla idéer utgörs av sådana idéer som redan tidigare varit uppe på bordet hos ledningsgruppen en eller flera gånger. 
44 NABC är en akronym som står för Needs, Approach, Benefits per cost and Competition. 
45 API är en akronym som står för Application Programming Interface och utgörs av en regeluppsättning för hur en viss 
programvara kan kommunicera med annan programvara.  
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Respondenten menar att en stor massa kan lämna många idéer, men då krävs att samma massa 
kan filtrera dem för att det ska vara av någon nytta för företaget. Därför är det viktigt med 
bedömningssystem och kommentarsfunktioner där massan kan sålla agnarna från vetet. Vidare 
kommer respondenten in på vilka drivkrafter som gör att folk kan tänka sig att bidra till 
företagens utveckling av nya produkter och tjänster och denne menar att det ligger i människans 
natur att vilja synas och påverka. Dessutom påpekar respondenten att det även finns de som gör 
det endast i syfte att tjäna pengar. 

4.5.4. Spänd förväntan gentemot ökad öppenhet 

Medieföretag är enligt respondenten hemliga av sin natur. De är måna om att hålla på sitt och 
vill därmed upprätthålla kulturen kring scoop. Inom företaget anses det till exempel vara totalt 
omvälvande att överhuvudtaget lämna idéer som andra kan se via innovationsprocessen, även 
om de bara exponeras internt. Därför kan man välja om idén ska vara öppen eller stängd. 
Väldigt få idélämnare har dock hittills valt att hålla sina idéer stängda.  

Människor är så delaktiga i producerandet av medier nu för tiden att det är svårt för företaget att 
veta bäst. Respondenten anser att det är viktigt att testa olika alternativa kanaler för att ta in 
information och på företaget strävar man efter att bli mer öppna eftersom man då kan få in fler 
värdefulla bidrag från ett stort antal experter. Dessutom menar respondenten att det finns större 
utrymme att vara öppen när man likt företaget är marknadsledande, eftersom man då kan 
utnyttja sin ställning och sina kanaler för att förverkliga och genomföra idéer. De flesta idéer 
som verkligen är bra tar, enligt respondenten, hänsyn till att företaget är marknadsledande och 
denne menar att det utifrån det resonemanget inte behöver vara så farligt för företaget att bli mer 
öppet. Det är lättare för marknadsledare att sno idéer, genomföra dem på ett bra sätt och nå ut 
med dem än vad det är för mindre aktörer att göra samma sak. Det råder en spänd förväntan hos 
ledningen gentemot att bli mer öppna. Immaterialrätten är något som, enligt respondentens 
personliga uppfattning, är på väg bort och denne menar att det i fortsättningen kommer att 
handla om att tillhandahålla produkter och tjänster på enklaste, snabbaste och smidigaste sätt. 
På företaget tar man i första hand in konsulter för att driva projekt som man inte har kompetens 
för att genomföra på egen hand, men som trots allt bedöms lovande. Alternativet till att hyra in 
konsulter är oftast att anställa personer med lämplig kompetens. 

Det händer väldigt lite med sådant som befinner sig utanför kärnverksamheten eller inte följer 
företagets strategi. Det typiska svaret till idélämnaren blir i sådana fall att idén verkar 
spännande, men att den inte kommer att genomföras på grund av att den inte följer företagets 
strategi. Duger inte det som svar för idélämnaren motiveras det ytterligare. Ett IT-verktyg för att 
kunna få tag i rätt person vid rätt tidpunkt håller på att utvecklas och respondenten anger det 
som ett exempel på sådan utveckling av produkter och tjänster som främst är tänkta att förbättra 
den egna verksamheten. Respondenten menar att sådana internt utvecklade IT-verktyg skulle 
kunna bli ”spin-offs” via företagets tillväxtbolag om de skulle bedömas ha en marknad, men att 
detta ännu inte har inträffat.  

4.6 Mjukvaruföretaget 
Företaget som har ungefär 40 anställda utvecklar, marknadsför och säljer mjukvara på en global 
marknad. Respondenten som deltog i intervjustudien var både VD och produktportföljschef på 
företaget. 

4.6.1. Tidig produktfokus i produktutvecklingsprocessen 

Företaget har en strukturerad produktutvecklingsprocess även om den, enligt respondenten, inte 
alltid följs till punkt och pricka i alla lägen. Respondenten uppger att man inte vill ha en massa 
”grejer” som de inte använder. Den strukturerade processen innehåller beslutsportar och man är 
inom företaget noggranna med att de viktigaste kriterierna vid varje port är uppfyllda innan man 
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tar ett beslut om att gå vidare. Alla krav kategoriseras i olika block för att man ska kunna se hur 
de hör ihop med andra krav samt för att göra det möjligt att prioritera mellan olika krav. Vidare 
arbetar man, enligt respondenten, i milstolpar som itereras tills de är färdiga. Respondenten 
poängterar att detta arbetssätt skiljer sig från sådana som arbetar mot beställare och menar att 
det leder till att arbetet blir effektivare och kvaliteten på produkterna högre. Varje milstolpe ska, 
enligt respondenten, innehålla kompletta features innan den levereras. Detta innebär att man inte 
kan leverera funktioner som kräver andra outvecklade funktioner för att fungera. Därför är man, 
enligt respondenten, noggranna med att inte kommunicera utåt vad man håller på med, eftersom 
man därmed aldrig riskerar att bryta några löften.  

Användare bevakas och det förs diskussioner med dem, men man tar enligt respondenten 
väldigt sällan användarnas förslag på förbättringar bokstavligt. Respondenten påstår att denne 
inte vill verka cynisk, men anser att användare tenderar att vilja ha mer av det som redan finns 
och till ett billigare pris. Således försöker man istället identifiera och förstå användarnas behov, 
men ber dem inte utveckla produkterna. Alla i företaget bidrar till insamlandet av idéer, men det 
finns ingen strukturerad process för detta. Man försöker hålla koll på vad användarna vill ha 
genom olika kanaler och för detta använder man sig av olika metoder. Valet av metod anpassas 
från fall till fall, men det finns ingen särskild process för det arbetet. Respondenten säger att 
man är intresserade av idégenereringsmetoder och därför har ett flertal metoder för detta testats.  

Respondenten menar att man hittills har utgått från sina egna behov i produktutvecklingen och 
det har så här långt fungerat bra. Däremot tror denne att man närmar sig en brytpunkt där man 
måste börja utveckla utifrån de behov användarna har. Därför har man till exempel i en del fall 
använt sig av användarstudier, där man observerat användare i situationer där de nyttjar 
företagets produkter. 

4.6.2. Innovation är slitsamt 

Företaget använder sig inte av någon officiell definition av vad innovation betyder för dem, men 
respondenten menar att företaget inriktat sig på arbetsflödet för användarna. Företaget har 
förenklat användandet av produkter som funnits sedan tidigare och respondenten liknar det med 
att man inte har uppfunnit telefonen utan att man endast har gjort det enklare att ringa. Således 
har man skapat innovationer inom användarvänlighet och inte i funktionalitet. Respondenten 
uppger att man antagligen upplevs vara innovativa, men påstår att man inte är det och hänvisar 
till att innovation är 1 % inspiration och 99 % transpiration och säger att det är ett rent slit att 
vara innovativ. Respondenten tror att man upplevs ta stora steg, men menar att man egentligen 
tar små steg åt gången. Företaget har som tidigare nämnts satt stort fokus på att lösa 
användarvänlighetsproblem och respondenten menar att i den blindes land är den enögde kung. 
Enligt respondenten har man inga ambitioner om att komma på något helt nytt, något som ingen 
tidigare har tänkt på att man kan göra. Denna inställning har man haft ända sedan företaget 
startades och den har alltså inte förändrats sedan dess. 

Respondenten menar att man är ganska fega och tar väldigt få risker när det gäller att prova nya 
teknologier. Man ligger därmed inte i framkant när det gäller teknik och respondenten påpekar 
att ett stort produktfokus genomsyrar hela verksamheten. Detta innebär att man redan på 
idéstadiet måste veta på vilket sätt som till exempel en ny teknik ska kunna implementeras i en 
produkt. 

Respondenten menar att man inte bedriver några särskilda innovationsfrämjande åtgärder. 
Däremot har man ett kompetensutvecklingsprogram, där alla anställda får fria händer att förfoga 
över en given tid och budget. Många anställda väljer att gå olika former av kurser eller att arbeta 
med egna projekt. Det man gjort ska därefter presenteras för övriga anställda i syfte att 
informera och utbilda de övriga på företaget. Man har inget belöningssystem eller liknande 
premieringssystem för innovation. 
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4.6.3. Webbaserat community för innovation 

Företaget använder sig av olika former av kanaler för att hålla kontakten med sina användare 
och för att samla information. Kommunikationen mellan företaget och användarna sker främst 
genom e-mail och bloggar samt olika forum, både de egna så kallade message boardsen och 
andra externa forum på webben. Message boardsen kan närmast beskrivas som ett community 
där användare kan kommunicera kring företagets produkter, både med varandra och med 
företaget. I communityt kan användarna bland annat sprida sina innovationer kring företagets 
produkter, testa och utvärdera företagets och andra användares innovationer samt rapportera 
buggar. Det finns dock, enligt respondenten, ingen egentlig struktur för att hantera dessa externa 
kontakter med användarna. Ingen har heller ett uttalat ansvarar för att samla in information från 
dessa kanaler. Däremot har supporten uttryckliga instruktioner om att samla och tagga 
information som vidarebefordras till dem som kan tänkas vara berörda. Dessutom uppmanas 
alla att kolla och underhålla åtminstone företagets egna message boards, men det är 
tidskrävande och kan därför vara lite si och så med det. Det tar, enligt respondenten, väldigt 
lång tid från att man får en signal om något som borde göras till man kan genomföra och lansera 
det. Detta kan vara frustrerande och leder till att man ibland vill stänga av dessa kanaler. Man 
”pallar”, som respondenten uttrycker det, inte med all interaktion eftersom det är så mycket man 
borde och skulle kunna göra. Det är sällan så att man inte vet vad som borde göras utan det 
handlar snarare om prioriteringar. Respondenten poängterar dock att det finns fall där man 
ändrat prioriteringen på grund av trycket från användarna. Respondenten påpekar att när 
användarna söker upp dem är det en reaktiv process eftersom de har något de vill förmedla. 
Detta är, enligt respondenten, ett bra och enkelt sätt att snappa upp trender på. I det omvända 
fallet, där företaget söker upp användarna, är det istället företaget som driver diskussionen och 
sätter agendan. Därför är det, enligt respondenten, större precision i denna typ av 
kommunikation.  

Respondenten ser en ”jättestor” potential i de framväxande sociala medierna och förklarar att 
man har börjat använda sig av dem, framförallt i marknadsföringen. Därför har man i princip 
slutat annonsera i tidningar och andra traditionella medier.  

Förutom kontaktytorna via dator- och telekommunikation använder man sig mycket av fysiska 
möten med användarna. Man har, enligt respondenten, under en länge tid byggt upp ett nätverk 
av ”superanvändare” inom olika områden som rör deras produkter och anser sig därför ha bra 
koll på sina kunder. En sak som respondenten anser är speciell för företagets situation är att det 
finns åtminstone fem personer på den här jorden som går omkring med deras logga tatuerad 
någonstans på kroppen. Dessa individer har ett väldigt starkt förhållande till produkterna, därför 
är drivkrafterna för att vara med och påverka utformningen av dem väldigt starka. 

4.6.4. Användare hackade och vidareutvecklade produkt  

Efter att företaget lanserat en av sina produkter för ett tiotal år sedan samlades ett antal 
användare spontant på ett webbaserat community, där de tillsammans lyckades hacka 
programvaran. De började därefter modifiera och vidareutveckla produkten och när detta kom 
till företagets kännedom reagerade man, enligt respondenten, med fascination. Respondenten 
menar att man tyckte att det var otroligt ”coolt” att användarna lagt ned sådan tid och energi på 
att vidareutveckla deras produkter. Däremot kunde man inte acceptera att de gav ut nya 
versioner av hela produkten på sina egna villkor i någon form av subkultur. Därför lade man in 
all den funktionalitet som behövdes för att kunna göra samma saker i själva programmet. Man 
började även tillhandahålla Message Boards på den egna webbplatsen där användarna kunde 
diskutera företagets produkter, istället för att göra det i något annat forum. På grund av 
användarnas modifikationer sträcktes produktens livslängd ut med flera år. Användarna utförde, 
enligt respondenten, arbetet med att vidareutveckla produkten åt företaget gratis för att de tyckte 
att det var kul och företaget hade ingenting emot det. Sedan dess har man dock inte gjort på 
samma sätt igen, i alla fall inte i samma utsträckning. Det beror på att man inte vill att 
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produkterna ska gå sönder, rent konceptuellt. Dessutom finns det när det gäller programvara, 
enligt respondenten, någon form av osynligt kontrakt mellan företaget och användarna som 
säger att den ska uppdateras och buggfixas automatiskt, trots att företaget aldrig tagit på sig det. 
Det finns även en uppfattning bland användarna att det de ber om ska företaget också 
genomföra. Därför har man valt att bli mer stängda än i fallet med den produkt som hackades. 
Respondenten säger dock att man gärna skulle göra det igen, men under andra former. Det finns 
dock för närvarande inga planer på att öppna upp någon kommande produkt på samma sätt som 
den hackade produkten.   

Respondenten anser att open innovation är ett spännande område och menar att man internt 
försöker få fria flöden av informationsspridning och informationsinhämtning. Det är dock, 
enligt respondenten, individens ansvar att sprida den information man har och att ta till sig den 
information som andra besitter. Externt är företaget, enligt respondenten, dåligt på att dela med 
sig inifrån och ut. Det beror främst på att företaget, till följd dess tidigare erfarenheter av att inte 
kunna hålla sina löften, är medvetet slutet. Därmed har man valt att inte prata om det man håller 
på med. Respondenten anser att kundrelationerna är väldigt viktiga och därför vill man inte 
skapa förväntningar som man av olika anledningar inte kan leva upp till. Respondenten har en 
vision om en ideal process för samarbete och utbyte, där alla parter är införstådda med att man 
inte behöver lova någonting. Det finns, trots att man hyser ett community via företagets 
webbplats, en rädsla för att använda sig av communities eftersom man riskerar att förstöra 
relationerna och tappa initiativet om man inte kan hålla vad man lovar. Dessutom är det, enligt 
respondenten, så att man inte behöver ha lovat någonting för att den andra parten ska tro att man 
har gjort det. Detta gör att man är väldigt mån om att inte kommunicera utåt vad man håller på 
att utveckla. Förutom detta är även konkurrens och tidsbrist bidragande orsaker till att man valt 
att inte dela med sig i någon större utsträckning. Företaget uppfattas därför, enligt respondenten, 
som ganska stängda när det gäller att dela med sig.  

Det bedrivs ingen utveckling av sådant som inte kan användas i produkterna. Man har, enligt 
respondenten, ett stort produktfokus som genomsyrar hela verksamheten; från idé till färdig 
produkt.  Man ser därför till att endast utveckla sådan teknik som man har konkret nytta av i 
produkterna.  

Beträffande immaterialrättsligt skydd så äger företaget inga patent, men respondenten menar att 
de istället är måna om varumärkena som är skyddade. Respondenten säger sig inte kunna svara 
på varför man inte patenterat sina lösningar och resonerar kring att man kanske borde ha gjort 
det. Det har, enligt respondenten, helt enkelt bara blivit så att man inte har tagit patent, men 
hittills har det dock inte uppstått några immaterialrättsliga problem.  

Företaget har i några enstaka fall licensierat ut eller sålt tekniska lösningar till tredje part, men 
respondenten understryker att det inte ingår i affärsmodellen. Däremot delar man ut API:er och 
tekniker gratis i syfte att sprida sina produkter på marknaden. Det är, enligt respondenten, 
enbart i syfte att infiltrera företagets produkter på marknaden så att de fungerar ihop med andra 
produkter. Detta eftersom det, som respondenten uttrycker sig, gäller att ligga bra till i 
ekosystemet. Utdelningen av API:er görs således helt av egenintresse från företagets sida och 
är, enligt respondenten, inget uttryck för att låta andra utveckla företagets produkter.  

Företaget är, såsom tidigare nämnts, noggrant med att hålla sig till kärnverksamheten och har 
därför delat in verksamheten i sådant de måste ha ”in-house”, sådant de kan leva utan att ha ”in-
house” ett tag och sådant som de aldrig ska befatta sig med själva. När företaget bedömer att de 
behöver ny kompetens lär de sig följaktligen själva eller tar in någon konsult med specialist-
kompetens. Det finns, enligt respondenten, ingen förutbestämd väg att gå och hur man gör 
varierar från fall till fall. Respondenten poängterar dock att man inte är rädda för att ta hjälp av 
andra.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras de intressantaste resultaten från intervjustudien utifrån 

studiens syfte och mål. Dessa resultat kopplas även till den studerade teorin inom ämnes-

området och presenteras utifrån de fyra olika temana. 

5.1 Produktutveckling  
I detta avsnitt diskuteras de frågor som tagits upp under produktutvecklingstemat, det vill säga 
frågor som behandlar bland annat hur företagen arbetar med att identifiera behov, samla in och 
välja idéer samt hur arbetet med produkt- och tjänsteutveckling bedrivs. 

Samtliga företag beskriver att de använder sig av mer eller mindre strukturerade produkt-
utvecklingsprocesser av konvergerande karaktär som består av ett antal sekventiella faser och 
portar. Det som verkar vara talande är dock att många företag också beskriver att de parallellt 
använder sig av, eller skulle vilja använda sig av, en friare process för sådant som inte får plats i 
den strukturerade processen. Den strukturerade processen beskrivs av respondenterna som ett 
föredömligt sätt att hantera redan befintliga produkter på, men detta innebär samtidigt att idéer 
som ligger utanför kärnverksamheten inte tas om hand på bästa sätt. Flertalet respondenter46 
menar att det krävs att man redan tidigt på idéstadiet bör veta hur man ska kunna profitera på en 
idé. Detta leder till att tröskeln för att starta ett produktutvecklingsprojekt blir väldigt hög och 
svår att ta sig över för sådana idéer som inte följer företagets övergripande strategi. 
Anledningen till att många företag väljer att satsa på kärnverksamheten är att det genererar höga 
vinster på kort sikt, men detta synsätt kan enligt en av respondenterna47 leda till att innovations-
förmågan hämmas. Användandet av de strukturerade produktutvecklingsprocesser som 
beskrivits av respondenterna leder troligtvis snarare till inkrementell än radikal innovation. Det 
är antagligen också därför i stort sett samtliga respondenter identifierat ett behov av en parallell 
process som i deras egna termer är mer lös, öppen, fri, fluffig, iterativ, anarkistisk, informell och 

dynamisk än den strukturerade variant som företagen redan använder sig av. En av 
respondenterna48 tycker att det är viktigt att innovation är något som sker överallt inom 
företaget och menar att en lös fluffig process gynnar detta eftersom en sådan på ett utmärkt sätt 
stödjer bottom up-skapande. Några respondenter49 uppger uttryckligen att de håller på att 
förändra sina respektive företags inställning gentemot innovation och den åsikt de för fram är att 
man bör röra sig i riktning mot en större andel radikal innovation. Genom att tillämpa en friare 
process där man tillåts pröva sig fram finns det också en möjlighet att skapa fler verkligt 
radikala innovationer. De företag50 som redan anammat dessa tankar om en friare process och 
använder sig av någon form av sådan parallellt med den strukturerade processen beskriver att 
det finns idéer som initierats i den fria processen som har förverkligats och tagits till 
marknaden. Däremot finns det inga formella kopplingar mellan den fria och den strukturerade 
processen. 

På grund av avsaknaden av kopplingar mellan processerna redogör många respondenter51 för att 
det ofta krävs någon eldsjäl, champion, eller intraprenör på företaget som engagerar sig för att 
föra fram sådana idéer som genererats i den friare processen. Konsekvensen är att det föreligger 
en risk för att idéerna stannar vid just idéer. Detta dilemma avspeglar sig även i det 
respondenterna52 lyfter fram angående interna idéer; det kan vara svårt att som anställd veta var 
man ska vända sig med vad man anser vara en bra idé. Det finns helt enkelt inga tydliga 
alternativa vägar för att initiera processer och vidareutveckla idéer för att sikta på marknaden. 

                                                
46 Skogs- och pappersindustriföretaget, Telekommunikationsföretaget och Mjukvaruföretaget 
47 Skogs- och pappersindustriföretaget 
48 IT-företaget 
49 Skogs- och pappersindustriföretaget, Telekommunikationsföretaget och Medieföretaget 
50 IT-företaget, Säkerhetslösningsföretaget, Telekommunikationsföretaget, Medieföretaget och Mjukvaruföretaget 
51 IT-företaget, Telekommunikationsföretaget och Medieföretaget 
52 IT-företaget, Telekommunikationsföretaget och Medieföretaget 
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Detta leder till att många lovande idéer filtreras bort redan på idéstadiet, trots att man har en 
form av fri process som komplement till den strukturerade processen. Ur detta perspektiv 
uppstår en intressant diskussion kring hur man ska hantera samspelet mellan den fria processen 
och den övriga verksamheten. Poängen med att införa en fri informell process är ju att den ska 
kunna leva sitt eget liv. Därför är det viktigt att den får fortsätta att vara lös och ostrukturerad. 
Samtidigt vore det intressant att finna ett strukturerat sätt att koppla samman den fria processen 
med den övriga verksamheten utan att göra avkall på dess oberoende. Lyckas man med detta är 
det möjligt att låta idéer växa i sin egen takt så att de sedan kan plockas när de nått en sådan 
mognadsgrad att de kan realiseras och finna sin väg till marknaden, antingen internt eller 
externt. För att inte sätta svångrem på den fria processen kan de efterlysta kopplingarna mellan 
den och den övriga verksamheten se olika ut beroende på vilken ände man betraktar dem ifrån. 
Sett från den fria processen vore det önskvärt om det fanns fördefinierade alternativa vägar för 
att ta en lovande och mogen idé vidare, antingen genom att slussa in den i den strukturerade 
processen eller på andra sätt vidareutveckla den, internt eller externt. Sett från den andra änden i 
den huvudsakliga verksamheten vore det lämpligt att mer strukturerat och metodiskt scanna av 
vad som händer i den fria processen. Därmed öppnas nya möjligheter för att finna mogna 
lovande idéer som kan ledsagas till marknaden utifrån någon av de alternativa vägar som redan 
nämnts. Samtidigt finns det naturligtvis fortfarande möjlighet för så kallade champions att vara 
drivande för att finna ytterligare alternativa vägar, om de som erbjuds inte passar en viss idé. 

Respondenterna på ett av företagen53 menar att en idé sällan är unik och därför är det snarare 
genomförandet som är det värdeskapande i innovationsprocessen. En annan respondent54 ger 
uttryck för samma åsikt och menar att vem som helst kan komma med en lysande idé, men det 
gäller att ta hand om den på ett lika lysande sätt för att den ska generera någon form av värde. 
Det är av naturliga skäl väldigt svårt att avgöra värdeförhållandet mellan den ursprungliga idén 
och genomförandet av densamma, men inget av företagen i studien varken mäter eller premierar 
innovation utifrån hur väl en idé genomförts. Istället är det så att de företag55 som 
överhuvudtaget mäter och premierar innovation främst gör det utifrån de ursprungliga idéerna 
och tagna patent. Det snedvridna förhållandet mellan idé och genomförande påverkar antagligen 
innovationsarbetet eftersom det ofta, enligt respondenterna56, är det som mäts och premieras 
som blir gjort. Därför vore det intressant att utveckla någon form av mätnings- och 
premieringsmodell som bättre avspeglar det som verkligen genererar värde för företagen. Två 
av respondenterna57 efterlyser sådana modeller, men har inga direkta förslag på hur de skulle 
kunna se ut. Däremot kan man dra slutsatsen att det vore på sin plats att balansera upp 
värdeförhållandet för att lyfta fram vikten av genomförandet av en idé. 

Trots att de flesta respondenterna redogör för den viktiga genomförandeaspekten har företagen 
ofta stort fokus på den inledande fasen i innovationsprocessen och bedöms generellt sett vara 
duktiga på att generera, samla in och välja idéer. Däremot bedöms de vara sämre på att ta till 
vara på de genererade, insamlade och valda idéer som inte följer företagets strategi. Detta beror 
antagligen på användandet av konvergenta produktutvecklingsprocesser, där man arbetar 
framtungt med gedigna förstudier innan man påbörjar genomförandet av ett produktutvecklings-
projekt. Den konvergenta karaktären leder också till att det inte finns plats för sådana idéer som 
inte följer kärnverksamheten och eftersom det saknas alternativa vägar till marknaden för dessa 
rinner de ofta ut i sanden. Flera respondenter58 påpekar att en form av fri process kan vara ett 
alternativ för att hantera de idéer som inte får plats i det konvergerande ”trattänket”, i enlighet 
med Chesbroughs (2006) teorier om alternativa vägar för idéer. I de fall som respondenterna 
redogör för att deras respektive företag använder sig av någon sådan informell process fungerar 

                                                
53 Telekommunikationsföretaget 
54 Skogs- och pappersindustriföretaget 
55 IT-företaget, Skogs- och pappersindustriföretaget, Säkerhetslösningsföretaget, Telekommunikationsföretaget och Medieföretaget 
56 IT-företaget och Säkerhetslösningsföretaget 
57 Skogs- och pappersindustriföretaget och Telekommunikationsföretaget 
58 IT-företaget, Skogs- och pappersindustriföretaget och Telekommunikationsföretaget 
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den dock i första hand som en idébank och det finns inga tydliga alternativa vägar att ta mogna 
idéer vidare. 

5.2 Innovation  
I detta avsnitt diskuteras de frågor som tagits upp under innovationstemat, det vill säga frågor 
som behandlar bland annat hur företagen ser på innovation samt hur de arbetar med premiering, 
mätning och uppföljning av innovation. 

Överlag har företagen en relativt liktydig begreppsuppfattning gällande innovation. De 
definierar innovation som något som inte bara handlar om idéer eller uppfinningar, utan snarare 
om förmågan att kunna ta tillvara på dessa och föra dem till marknaden på ett framgångsrikt 
sätt, i likhet med det som beskrivs i litteraturen. 

De flesta av respondenterna påstår att man inte uttryckligen ska fråga användare vad de vill ha. 
En av respondenterna59 menar exempelvis att användare har svårt för att tänka lösnings-
oberoende när de angriper problem. De vill som en annan av respondenterna60 uttrycker det bara 
ha mer av det de redan har till ett billigare pris. Däremot har användare, som en av de övriga 
respondenterna61 formulerar det, ofta många problem och det är dessa som man särskilt 
intresserar sig för. Det beror på att man genom att analysera de uppmärksammade problemen 
kan komma till insikt om vad det är som användarna verkligen är i behov av. Detta resonemang 
som delas av i stort sett samtliga respondenter stämmer väl överens med bland andra 
Adamsons (1952), Schoormans m.fl. (1995) och Sheths (1981) teorier som sammanfattningsvis 
säger att användare av olika anledningar är dåliga på att generera radikala idéer och 
innovationer. Leadbeater och Miller (2004) och von Hippel (1988; 2005) menar tvärtom att det 
är användare som har de bästa förutsättningarna att komma med radikala idéer och innovationer 
eftersom de sitter inne med den typ av information som krävs för att komma med helt nya 
lösningsansatser till problem. Därför menar Leadbeater och Miller (2004) samt von 
Hippel (1988; 2005) att företagen måste lära sig att ta till vara på användarnas innovations-
förmåga. Respondenterna uppger i intervjuerna att deras respektive engagemang i olika former 
av användarinvolvering främst resulterat i inkrementell innovation och dessa erfarenheter ligger 
antagligen till grund för uppfattningen att användarnas krav och önskemål inte ska tas för 
bokstavligt. Utifrån resonemanget att ett av företagen62 uttryckligen intresserar sig mer för 
användarnas problem än deras idéer kommer man in på en annan intressant aspekt; att äga 
problemen är det som är värdeskapande för företagen. Det går att resonera kring att det som 
skapar värde ur företagets perspektiv är att vara i position att definiera problem, besitta den 
administrativa positionen för processen samt verka som aggregator för olika typer av 
innovationsaktiviteter. Detta eftersom det öppnar upp för möjligheter att distribuera 
problemlösandet till en extern publik och ta del av de skapade lösningarna. 

Flera av respondenterna uppger att deras företag63 har en ambition att driva innovation av mer 
radikal karaktär och detta väcker en intressant diskussion om hur man som företag ska ställa sig 
till användarinvolvering i innovationsarbetet. Det finns till att börja med en viktig skiljelinje 
mellan vilken typ av information man kan förväntas få beroende på vilken typ av metod för 
användarinvolvering man tillämpar. Detta har uppmärksammats av en av respondenterna64 som 
redogör för hur de värderar informationen utifrån vilken kanal man når användarna. När 
användarna söker upp företaget för att komma med idéer, påpeka problem eller vidareutveckla 
produkter är det, enligt respondenten, för att få sina behov uppfyllda. Detta stämmer väl överens 
med de orsaker von Hippel (2005) anger som drivande för lead users och det är dessa som han 
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60 Mjukvaruföretaget 
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62 Säkerhetslösningsföretaget 
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menar har de rätta förutsättningarna att skapa radikala innovationer. I det motsatta fallet när 
företaget söker upp användarna för att på olika sätt involvera dem i innovationsarbetet är det 
företaget som bestämmer agendan, vilket leder till att det är möjligt att rikta uppmärksamheten 
mot de områden som företaget vill belysa. Denna form av användarinvolvering ger, enligt 
respondenten, mer precision i kommunikationen medan den omvända formen beskrivs som ett 
bra och enkelt sätt att snappa upp trender på. 

Det är möjligt att, den bland respondenterna utbredda, uppfattningen att man inte ska lyssna 
ordagrant på användarnas åsikter vilar på en grund av tidigare erfarenheter som baseras på 
”klassiska” användarinvolveringsmetoder, där företagen söker upp användarna. Det är också 
denna form av användarinvolvering som Schoormans m.fl. (1995) och Sheths (1981) teorier i 
huvudsak grundar sig på. Möjligheterna för att involvera användarna i innovationsarbetet på ett 
mer aktivt sätt har ökat avsevärt på senare tid, bland annat till följd av utvecklingen av nya 
billiga sätt att kommunicera, nya avancerade IT-verktyg och den generellt sett högre 
kunskapsnivån i samhället. Detta leder i sin tur till att det kanske finns anledning att revidera 
uppfattningen att användare endast kan bidra till inkrementell innovation. I den stora massan av 
individer finns med stor sannolikhet användare med idéer och kunskap som skulle kunna tas till 
vara för att skapa radikala innovationer. Dessutom har de möjlighet att samarbeta med andra i 
syfte att förädla sina idéer. 

Det är kring dessa resonemang som kopplingen till att använda internet som en kanal för 
interaktion utgör en värdefull diskussion. Hur har kvaliteten på den information som härrör från 
företagens kringliggande noder65  påverkats? I teoriavsnittet presenterades ett antal koncept som 
påverkat utvecklingen utifrån de minskade transaktionskostnaderna. Ett exempel på ett sådant 
koncept är möjligheten att samla ett stort antal individer kring sin verksamhet och låta publiken 
generera innehållet. I denna modell förklarar 1:10:89-regeln hur få individers, 1 %, insatser och 
skapelser bedöms och transformeras till en ny kontext av en något större grupp om 10 %. 
Överlag så är det svårt att reflektera kring dessa tankar och göra kopplingar till det empiriska 
materialet eftersom ingen specifik insamling av data som redogör för regelns innebörd har 
utförts. Det som kan sägas är att snarlika mönster synts bland några av företagen. Ett av 
företagen66 anger att ungefär 10 % av medlemmarna på communityt är aktiva. Nämnvärt är att 
det krävs medlemskap för att ta del av innehållet på communityt som således är stängt för 
utomstående. Detta ställer regeln på sned då de passiva användarna, som i regeln benämns 
”89 %”, de facto måste vara aktiva för att överhuvudtaget kunna ta del av innehållet. Om man 
utgår från en hypotes där regeln i detta fall är helt kompatibel med de rådande förhållandena är 
det en intressant fråga vilken inverkan de ”89 %” har på dynamiken i systemet, eller mer 
konkret, i vilken takt passiva användare blir aktiva. Det som kan sägas är att det kan finnas stora 
fördelar att utforma plattformar som kan användas passivt. Detta enligt det tämligen triviala 
resonemanget att om antalet som motsvarar 100 % blir större blir även andelen 10 % och 1 % 
större. Liknande resonemang fördes av respondenterna på företaget, vilka avsåg öppna upp 
communityt för att uppnå denna effekt. Det företag67 som har drömmar om en 
innovationsprocess med användargenererat innehåll parafraserar regelns innebörd genom att 
belysa de svårigheter det skulle innebära att samla in idéer från en stor massa. Detta eftersom de 
genererade idéerna skulle vara svåra att överblicka, varpå det skulle vara nödvändigt att låta 
användarna själva ombesörja filtreringen genom bedömningssystem och kommentarsfunktioner. 
Respondenten anser även att denna modell med användargenererat innehåll har särskilt stor 
potential i mediebranschen då mediekonsumtionen är en så pass vardaglig del i samhället. 

  

                                                
65 Exempel på ett företags kringliggande noder är användare, passionerade amatörer inom olika kunskapsområden och andra företag. 
66 Telekommunikationsföretaget 
67 Medieföretaget 
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5.3 Kommunikation  
I detta avsnitt diskuteras de frågor som tagits upp under kommunikationstemat, det vill säga 
frågor som bland annat behandlar hur företagen arbetar med intern och extern kommunikation 
via olika kanaler, i synnerhet med användare. 

Samtliga respondenter68 uppger i princip samma huvudsakliga drivkrafter när de resonerar kring 
användarnas incitament för att delta i företagens verksamhet. De olika drivkrafter som nämns är 
användarnas vilja att: påverka, få utlopp för sina idéer, visa prov på sin kompetens, få 

erkännande, synas, bli upptäckta, göra karriär, bygga sitt eget varumärke samt tjäna pengar. 
Dessa drivkrafter kan, enligt Deci och Ryan (1985), delas in i inre och yttre motivationsfaktorer. 
De inneboende faktorerna förklarar individernas orsaker till deltagande genom behovet av 
självförverkligande och personlig tillfredsställelse medan de yttre faktorerna beskriver de 
incitament som kan beläggas individen utifrån. De drivkrafter för användardeltagande som 
respondenterna identifierat utifrån sina olika engagemang i communities stämmer väl överens 
med de motivationsfaktorer som berörs inom teorin (Csíkszentmihályi, 1990; Lakhani & Wolf, 
2005; Lakhani & Jeppesen, 2007). 

De respondenter69  som har erfarenhet från någon form av egna communities, vilket antagligen 
är den tydligaste formen av användarinvolvering i innovationsarbetet, redogör för hur viktigt det 
är att företagen visar sitt engagemang för att användarna inte ska tappa intresset. Det är enligt en 
av respondenterna70 viktigt att medlemmarna känner att det är något som de gör tillsammans, 
både med företaget och andra medlemmar. Dessutom poängterar denne att det är väldigt viktigt 
att alla deltagare, både företag och individer, bidrar och drar nytta av det som skapas på samma 
villkor. Dessa åsikter stöds även av Joia (2009) som påstår att ”win-lose always means lose-
lose” och utvecklar detta resonemang med att det största misstaget man kan göra är att ta åt sig 
för stor del av det gemensamt skapade värdet själv.  

Synergin återfinns i att skapa utrymme för att individer skall kunna få utlopp för det dessa 
brinner för till skillnad från att skapa en underbetald arbetskraft som tjänar företaget. I fallet 
med InnoCentives verksamhet visar Lakhani m.fl. (2007) i sin studie att det ofta handlar om 
forskare som vill finna relevanta arbetsuppgifter utanför den traditionella arbetskontexten. Detta 
är något som en av respondenterna71 adresserar då denne säger att drivkrafterna till att individer 
bidrar är att de aldrig skulle få chansen att ge uttryck för sina kunskaper i den egna branschen. 
Respondenterna72 beskriver också att individerna i sammanhanget är folk som brinner för en idé 
och respondenterna73 i ett av de andra företagen använder samma formulering för att beskriva 
samma sak. 

Övriga respondenter74, vars företag är involverade i någon form av communityaktivitet, verkar 
också vara medvetna om hur viktigt det är att vårda relationen med medlemmarna. En av dessa 
respondenter75 uttrycker en rädsla för att involvera communityt av kunder och användare alltför 
mycket i produktutvecklingen eftersom detta kan skada relationerna mellan dem och företaget. 
Respondenten resonerar kring att det inte krävs ett uttryckligt löfte för att kunden eller 
användaren ska uppfatta det som att man lovat att göra något. Detta beror, enligt samme 
respondent, på att det finns en uppfattning bland användare och kunder att det de ber om ska 
företaget också genomföra. Därmed uppstår problematiken med att involvera dem i produkt-
utvecklingen och på grund av detta har företaget valt att bli mer stängda än tidigare. Därför är 
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de väldigt försiktiga med att utåt kommunicera vad de håller på att utveckla. Detta resonemang 
om vikten av att hantera denna typ av relationer förs också av Howe (2008) som påstår att ”the 
community is always right” och Joia (2009) som har dragit liknande slutsatser och menar att 
”the consumer is boss”. Vad detta belyser är en intressant aspekt om vad det innebär att 
involvera nätverket omkring sig. Behöver företagets gränser omdefinieras? Traditionellt sett har 
gränserna kunnat beskrivas genom att titta på hur lönerna betalas ut eller, för att använda Decis 
och Ryans (1985) terminologi, genom yttre motivationsfaktorer. När andra faktorer eller 
drivkrafter, såsom exempelvis passion, blir centrala för engagemanget uppstår en komplex 
situation i samspelet mellan olika aktörer. Förutsatt att värdefull information och kunskap finns 
hos individer utanför företagens gränser, vilka enligt von Hippel (2005) dessutom är benägna att 
dela med sig, vore det rimligt att anta att företagen har ett intresse av att införliva denna 
information och kunskap i sina respektive verksamheter. 

Utifrån de studerade företagens erfarenheter och egna uttalanden görs bedömningen att det finns 
en outnyttjad potential i att involvera individer från utsidan i företagens innovationsarbete. 
Detta kan göras i olika stor utsträckning, beroende på angreppssätt. De sänkta transaktions-
kostnaderna för information och kunskap har i kombination med tillgången till avancerade IT-
verktyg gjort det möjligt att involvera externa parter i innovationsarbetet på ett mer aktivt sätt 
än tidigare. Det är dock viktigt att konstatera att de olika tänkbara initiativen för att engagera 
externa aktörer i företagens verksamhet i allmänhet, och innovationsarbete i synnerhet, kräver 
att företagen i viss utsträckning vågar släppa kontrollen.  Det går helt enkelt inte att få några 
garantier på vad engagemanget i dessa samarbetsformer kan leda till och därför gäller det att 
inse det och våga släppa kontrollen över innehållet. 

Företagen beskriver en typ av relation som inte kan beskrivas som en traditionell kund- eller 
användarkontakt, då respondenterna redogör för en diffus företagsgräns som minskar avstånden 
mellan aktörerna. I fallet med ett av företagen76 så har det formulerats en målsättning om att 
företagets anställda ska interagera med medlemmarna i företagets community, varpå de har 
identifierat en problematik kring vilken roll de anställda skall anta. Med andra ord; till vilken 
grad kan det som de anställda ger uttryck för via communityt tillskrivas företagets formella 
åsikter? Även ett annat av företagen77 har på ledningsnivå uppmanat de anställda att vara 
delaktiga i aktiviteten på de egna forumen, men som det tidigare har redogjorts för så är det med 
en viss rädsla för att relationerna med användarna skall ta skada. Orsaken är en ibland skenbar 
delaktighet i företagets arbete som uppkommer då kommunikationen är öppen. Dessa scenarion 
vittnar om ett djup som denna typ av användarinteraktion innehåller då gränssnittet för 
individen och företaget beskrivs som personligt av respondenterna. Diskussionen om hur ett 
företags gränser ska definieras blir därför relevant även i detta sammanhang. 

5.4 Öppenhet  
I detta avsnitt diskuteras de frågor som tagits upp under öppenhetstemat, det vill säga frågor 
som behandlar bland annat hur företagen arbetar med att dela med sig respektive ta till sig idéer 
och kunskap samt hur de ser på immaterialrättsliga skydd. 

Respondenterna på de studerade företagen nämner ett flertal olika fördelar med att öppna upp 
verksamheten. En av de huvudsakliga fördelarna som flera respondenter78  ger uttryck för är 
möjligheterna till nya perspektiv, vilket också är en av de främsta anledningarna till att 
företagen satt upp initiativ för att engagera externa parter i innovationsarbetet på agendan. 
Respondenterna på ett av företagen79 anger till exempel att deras initiativ att skapa en öppen 
innovationsprocess baseras på de identifierade möjligheterna till att få tillgång till folk som ser 

                                                
76 Telekommunikationsföretaget 
77 Mjukvaruföretaget 
78 IT-företaget, Skogs- och pappersindustriföretaget, Säkerhetslösningsföretaget, Telekommunikationsföretaget och Medieföretaget 
79 Telekommunikationsföretaget 
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befintliga problemen med nya ögon. Sammanfattningsvis kan man skönja att merparten av de 
studerade företagen80 har inställningen att innovation gynnas av olikhet. Denna inställning stöds 
i litteraturen av bland andra Page (2007) och Lakhani m.fl. (2007) som utifrån sina respektive 
studier menar att olikhet överträffar förmåga. En av respondenterna uppger också att företaget81 
åstadkommit radikal innovation till följd av distribuerat kunskapsutbyte via InnoCentive, där det 
varit just nya perspektiv som lett fram till de innovativa lösningarna. 

Två av respondenterna82 tar upp ytterligare en fördel med det öppna förhållningssättet och det är 
möjligheterna till att kunna dra nytta av sådan teknik man utvecklat och patenterat, men endast 
nyttjar i begränsad omfattning eller inte alls. En av respondenterna83 redogör för att det är svårt 
att i förväg veta värdet på ett patent eftersom det är först när den patenterade tekniken når 
marknaden i någon produkt eller tjänst som värdet kan återbördas till företaget. Därför är det 
viktigt att försöka dra nytta av sådan teknik som ligger på hyllan genom att antingen byta, 
licensiera ut eller sälja den till externa parter. Tidigare outnyttjad teknik kan på detta sätt visa 
sig vara värd väldigt mycket mer än vad man kunnat ana och detta har företaget goda 
erfarenheter av. Man hade nämligen planerat att avsluta betalningarna för rättigheterna till en 
patenterad lösning som i samband med en patentbyteshandel visade sig vara värd miljardbelopp. 
Dessa möjligheter till att kunna profitera på sådant som inte nyttjas fullt ut är, enligt 
Chesbrough (2003), också en av de huvudsakliga anledningarna till att företag bör anamma det 
öppna innovationsparadigmet. 

De flesta respondenterna uppger att företagen de representerar strävar efter att bli mer öppna 
eftersom de bedömer att det är rätt väg att gå. Däremot menar de att det gäller att se upp för 
riskerna. En av respondenterna84 menar att det gäller att tänka sig för så att man inte ger bort 
kärnan i verksamheten och en annan respondent85 påtalar att det gäller att ha en sund vaksamhet 
mot att inte sätta allt på spel. Dessa åsikter speglar på ett bra sätt de risker som respondenterna 
identifierat. Några respondenter86 påpekar att det innebär en stor utmaning för deras företag att 
bli mer öppna eftersom det allmänt upplevs som skrämmande. Detta är också naturligt eftersom 
omställningen från ett stängt till ett öppet paradigm innebär stora förändringar för företagen. En 
av respondenterna87 anser att riskerna med att inte ta till vara på den kunskap som finns internt 
är större än riskerna för att den hamnar utanför företaget. Detsamma gäller i det omvända fallet 
och därför överväger fördelarna, enligt denna respondent, nackdelarna. 

Två av respondenterna88 säger uttryckligen att de tror att immaterialrätten som den ser ut idag är 
på väg bort. De menar att det aldrig går att skydda sig helt och hållet med patent och därför 
kommer det i fortsättningen att handla om att föra produkter och tjänster till marknaden på det 
enklaste, smidigaste och framförallt snabbaste sättet. Denna inställning till immaterialrätten kan 
skönjas även bland andra respondenter. En av de andra respondenterna89 menar till exempel att 
patent visserligen är viktiga, men påtalar samtidigt att det i många fall snarare är valet av 
affärsmodell, marknadsförings- och varumärkesstrategi som avgör hur framgångsrik en produkt 
blir på marknaden. En annan respondent90 ger uttryck för ungefär samma resonemang när denne 
förklarar att företaget aldrig tagit några patent, men däremot vårdar sina varumärken väldigt 
ömsint. Överlag uttrycker respondenterna en viss skepsis mot hur de nuvarande immaterial-
rättsliga lagarna kommer att fungera med det nya öppna förhållningssättet. Det är möjligen 
också så att immaterialrätten kommer att spela en allt mindre roll i en del branscher där 
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snabbheten till marknaden av olika anledningar är viktigare än att fullständigt skydda 
produkterna eller tjänsterna. En alternativ lösning är att förändra de befintliga modellerna för 
immaterialrätt i syfte att anpassa dem till verkligheten i det öppna förhållningssättet. Detta 
resonemang förs även av bland andra Chesbrough (2003), Nambisan och Sawhney (2008) samt 
von Hippel och Jin (2009) som samtliga menar att de immaterialrättsliga reglerna måste 
granskas och förbättras. 
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6 Slutsatser 
De studerade företagen har initierat skilda initiativ för att nå den diversifierade kunskap som 
finns både internt och externt. Det intressanta är att respondenterna i studien beskriver att de 
olika initiativen har uppkommit ur ett behov av att komplettera de strukturerade produkt-
utvecklingsprocesserna med någon form av friare processer. Att respondenterna talar om fria 
processer kan tyckas motstridigt eftersom processer vanligtvis inte förknippas med frihet, men 
anledningen till att de använder begreppet process ligger antagligen i motsatsförhållandet till de 
strukturerade och konvergerande processerna. De fria processer som företagen engagerat sig i 
bedrivs parallellt med de strukturerade processerna, men kopplingarna mellan de respektive 
förtegens fria initiativ och deras övriga verksamhet är ofta väldigt svaga. Detta påverkar 
möjligheterna för företagen att ta lovande idéer som genererats i den fria processen till 
marknaden eftersom de svaga kopplingarna ställer höga krav på att det finns eldsjälar som ser 
till att de förverkligas. Med tydligare kopplingar skulle det vara möjligt att öka möjligheterna att 
införliva bidragen från de fria initiativen i den övriga verksamheten, eller på annat sätt föra dem 
till marknaden. Företagen arbetar för att finna en balans mellan den förväntade effektiviteten i 
de fria initiativen och de aktiviteter som bedrivs inom den övriga verksamheten för att hantera 
de traditionella produktutvecklingsprocesserna. Vikten av att hantera denna balans reflekterar 
företagen över då de överlag anser att det finns en stor potential i de kollaborativa och fria 
initiativen att utgöra en katalysator för innovation. Men för att kunna utvinna denna potential är 
det viktigt för företagen att våga släppa kontrollen över de fria processerna och låta dem vara 
just fria. Detta eftersom styrkan i de fria initiativen ligger i att de lever sina egna liv, vilket 
samtidigt innebär att det på förhand är svårt att förutspå vad de kan leda till. Företagen måste 
acceptera de fria initiativens natur och istället lära sig att ta till vara på det värde de genererar. 
Det är en paradox att rädsla för att släppa kontrollen samexisterar med en strävan mot 
förändring. Innovation, i synnerhet innovation av radikal karaktär, är förenad med navigation i 
områden som är outforskade. Ett företag kan spekulera om resultatet av utvecklingsprocesserna 
kommer att nå framgång på marknaden och inkrementellt testa att implementera nya idéer, men 
förr eller senare måste steget som innebär att saker och ting sätts på spel tas. 

Synergierna i relationerna mellan företag och individer återfinns i att skapa utrymme för 
individerna att få utlopp för det dem brinner för, vilket ska sättas i motsats till att skapa en 
underbetald arbetskraft som tjänar företaget. Företagen vittnar om att monetär ersättning till de 
bidragande individerna är nödvändig, men oftast inte tillräcklig för att få dem att delta i olika 
former av samarbeten. Det ställs stora krav på företagen om de ska lyckas skapa en miljö som 
understödjer individernas drivkrafter. Det är viktigt att företagen visar engagemang i samarbetet 
och att alla deltagare, både företag och individer, bidrar och har möjlighet att dra nytta av det 
gemensamt skapade värdet på samma villkor. Sammantaget är det av yttersta vikt för företagen 
att vårda relationerna till de individer som de samarbetar med. Därför bör målsättningen alltid 
vara att skapa sådana situationer där båda parter tjänar på samarbetet. Detta kan låta som en 
självklarhet, men det vanligaste misstaget som begås av företagen är att de lägger beslag på en 
allt för stor del av det gemensamt skapade värdet själva. 

Utifrån de studerade företagens erfarenheter och egna uttalanden görs bedömningen att det finns 
en outnyttjad potential i att involvera individer från utsidan i företagens innovationsarbete. 
Detta kan göras i olika stor utsträckning, beroende på angreppssätt. De sänkta transaktions-
kostnaderna för information och kunskap har i kombination med tillgången till avancerade IT-
verktyg gjort det möjligt att involvera externa parter i innovationsarbetet på ett mer aktivt sätt 
än tidigare. Idéer genereras i kollaborativa nätverk och genom samarbetsprocesser med externa 
resurser, men man kan dra slutsatsen att det vore på sin plats att balansera upp värdeförhållandet 
mellan idé och genomförande för att lyfta fram hur viktigt genomförandet är för att nå framgång 
med de resulterande produkterna eller tjänsterna på marknaden. I affärssammanhang handlar det 
aldrig om hur många idéer du har, utan om hur många som genomförs och tas till marknaden. 
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