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 Abstract 
The concept of open innovation is about outsourcing part of the innovation process to 
external actors and to make use of other resources and knowledge than your own. 
This is one possible way to meet the challenges that today’s competitive and fast 
market places on companies. Open innovation has created conditions for open events 
such as hackathons and through these kind of events, ideas can be generated that 
companies can use in their business. Outside-in is a perspective of open innovation as 
a means to integrate external knowledge and ideas into its own operations, and this 
study takes place in the context of open innovation with an outside-in perspective. The 
study aims to find how the methods, techniques and tools affects the transition from 
an idea to an internal project, which results in new products and services. The study 
is qualitative and data has been collected through interviews with companies which 
have extensive knowledge of working with innovation. The result of the study shows 
there is a gap in the transformation of ideas and internal projects, and that there are 
no systematic approach to the methods, techniques and tools used to facilitate the 
transformation.  

Keywords: open innovation, business models, innovation strategies, innovation 
performance, outside-in, methods, techniques, tools 

 

 

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ulf Hedestig för hans ovärderliga engagemang 
som han har bidragit med under studien. Ett stort tack riktar vi också till de företag och 
respondenter som har tagit sig tid att delta i intervjuer. 
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1. Inledning 
Vi står mitt inne i en samhällsutveckling som drivs av digitalisering. Denna utveckling är av 
sådan betydelse att vi i Sverige har tillsatt en särskild myndighet, 
Digitaliseringskommisionen, för att på bästa sätt kartlägga och bygga kunskap om 
digitaliseringens effekter på samhället och dess utveckling (Digitaliseringskommisionen, 
2016). Anledningen till detta är bland annat att förändringstrycket på företag och 
organisationer ökar markant, vilket ställer krav på dagens företag att komma med innovativa 
lösningar för att överleva. Ett företag kan helt enkelt inte klara sig om det inte är innovativt 
och därför ser vi idag fler events som till exempel hackathons och idégenererande 
workshops. 

Forskaren och professorn Henry Chesbrough (2003) pekade på ett paradigmskifte från 
kontrollerade, stängda innovationsprocesser till öppna innovationsprocesser och myntade 
begreppet öppen innovation. Öppen innovation tillåter idéer och kompetenser att flöda in 
och ut ur företag, och för att skapa högre nivåer av innovationsresultat är öppenhet mot 
externa källor en nyckelfaktor (Inauen & Schenker-Wicki, 2011). Det perspektiv av 
innovationsprocessen som handlar om att företag hämtar idéer utifrån kallas för utifrån-in 
(outside-in). 

Öppen innovation kommer dock med en hel del utmaningar. Litteraturen kring 
överföringen av en öppen innovationslogik från strategisk nivå till operationell nivå har en 
del luckor, och det är svårt för chefer och ledare att veta när man ska insourca eller outsourca 
kunskap och/eller teknologi (Karlén, 2014). Det finns även studier som visar att projekt med 
större öppenhet är långsammare och dyrare än stängda (Praest Knutsen & Bøtker 
Mortensen, 2011), något vi misstänker kan bero på just avsaknad av en tydlig systematik i 
vilka metoder, tekniker och verktyg som ska användas när och var. 

Till följd av att företag går mot öppnare innovationsprocesser där folk bjuds in, byts ut och 
tar plats i olika delar av utvecklingsprocessen, finner vi en utmaning med att transformera 
idéer som genereras utanför företaget att bli till interna projekt som resulterar i nya 
produkter och tjänster.  

1.1 Problemformulering  

Inom ramen för öppen innovation och med utgångspunkt i ett utifrån-in-perspektiv; vilka 
metoder, tekniker och verktyg används för att transformera idéer, som genereras utanför 
verksamheten, till interna projekt inom företag? 

För att besvara studiens fråga behöver vi: 
- Identifiera hur verksamheter ser på och arbetar med öppen innovation. 
- Identifiera metoder, tekniker och verktyg som företag använder i arbete med öppen 

innovation. 
- Identifiera hur företag hanterar övergången från att en idé blir till ett internt projekt. 

1.2 Syfte  
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Syftet med studien är att få en djupare förståelse för utmaningarna med att transformera 
idéer till interna projekt i en öppen innovationsprocess. Studien avser även att urskilja 
egenskaper, skillnader och lämplighet hos metoder, tekniker och verktyg som företag 
använder sig av. 

1.3 Avgränsning  
Som det framgår i vår uppsats har vi inom ramen för öppen innovation valt att fokusera på 
steget mellan idé och interna projekt utifrån ett utifrån-in perspektiv. Denna avgränsning 
medför att vi inte kommer att behandla inifrån-ut eller kopplad-perspektivet som också ingår 
i Öppen innovation. Uppsatsen riktar sig endast till privat sektor och lämnar därför offentlig 
sektor utanför. 

Vi kommer inte heller att fokusera på den enskilda ledarens, chefens eller entrepenörens 
betydelse för innovationsprocessen. Andra påverkbara omständigheter för en öppen 
innovationsprocess är projektformer, teknikuteveckling och marknadsstatus som vi också 
har lämnat utanför vår uppsats. 

2. Metod  

2.1 Metodval och tillvägagångssätt  
Aasen & Amundsen (2013) menar att innovation som forskningsområde kan undersökas 
utifrån både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa studier används med fördel för att 
besvara frågor som rör människors upplevelser och deras syn på verkligheten. I kvalitativa 
studier utgår man ifrån att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det följaktligen 
inte finns en objektiv sanning. Ordet kvalitet kommer från latinska ”qualitas” som betyder 
beskaffenhet, egenskap, sort, vilket handlar om deskriptiva aspekter. Kvalitativ data är 
relaterad till begrepp, åsikter, värderingar och beteenden hos individer i ett socialt 
sammanhang. 

Vårt tillvägagångssätt är en subjektiv process som vi anser ger oss bäst förutsättningar för 
att få en noggrann beskrivning av svaret på vår frågeställning och djupare förståelse för 
ämnet. Studiens frågeställning ämnar att ta reda hur metoder, tekniker och verktyg påverkar 
transformationen av idéer till interna projekt, vilket gör den till en fråga av öppen karaktär 
som inte går att besvara genom ja eller nej. Syftet med metoden är inte att ge en statistisk 
generaliserbarhet utan en detaljerad studie inom vad och varför företag har valt olika 
arbetssätt och verktyg, och därför har vi valt att inte tolka och analysera resultatet från 
insamlad data av kvantitativ karaktär. 

2.2 Datainsamling  
För att genomföra en trovärdig analys av vår kvalitativa studie har vi valt en abduktiv ansats i 
att ta oss an och tolka vårt empiriska resultat. Det abduktiva arbetssättet innebär en iterativ 
process där teori och empiriinsamling blandas om vartannat. Det finns tre sätt att angripa 
relationen mellan teori och empiri: Induktion, deduktion eller abduktion (Bryman & Bell, 
2011)(Patel & Davidson, 2003). Induktion utgår från empirin och testas därefter på teorin, 
deduktion utgår från teorin och testas därefter i verkligheten. Eftersom vi valde att 



 

5 
  

genomföra en studie om ett (för oss) nytt ämne blev det till vår fördel att välja ett abduktivt 
förhållningssätt som tillåter oss att pendla mellan teroi och empiri allt eftersom vår kunskap 
om ämnet växte under arbetets gång. Det blev naturligt för oss att blanda aktiviteter som till 
exempel att läsa litteratur, genomföra intervjuer, läsa på ännu mer och ta emot input från 
kunniga personer inom området. 

2.3 Empiriskt urval  
Utifrån vår geografiska placering blev det naturligt att undersöka företag placerade i 
närheten, Skellefteå och Umeå, vilket delvis är ett bekvämlighetsurval men framförallt ett 
urval från kriterierna nedan: 

-       Företaget tror på och jobbar med innovation eller öppen innovation 
-       Intervjupersonen skall vara väl insatt i verksamhetens innovationsprocess. 
Från dessa kriterier kunde vi fånga ett stort antal företag men valde att gå vidare i de fall 

där vi kunde hitta kontaktvägar via e-post till personer på företagen som vi tolkade var ”väl 
insatt i verksamhetens innovationsprocess”. Genom e-post kontaktade vi därför totalt 12 
företag/respondenter med en presentation av oss själva och vårt uppdrag. 6 stycken tackade 
vänligt men bestämt nej och de andra 6 tackade ja. Fördelen med att skicka e-post anser vi är 
att respondenterna själva har tid att fundera över om de verkligen vill ställa upp på en 
intervju, vilket i sin tur har bidragit till att de som deltagit i studien bara är personer som 
verkligen har känt sig trygga med rollen som respondent och därför givit oss utvecklande 
svar. Om vi hade kontaktat potentiella respondenter över telefon kan de eventuellt ha avböjt 
omgående för att det blir en mer pressad situation. 

En intervju med en universitetslektor genomfördes men användes inte som bidrag till 
empirin eftersom att hen inte representerar den privata sektorn som studiens frågeställning 
är riktad emot. Intervjun speglar dock vårt abduktiva sätt att angripa uppsatsen genom att 
blanda teori, empiri och vara öppen för olika typer av lärdomskällor. Dessutom bidrar 
intervjun till uppsatsens syfte att öka kunskapen om ämnet öppen innovation eftersom 
intervjurespondenten är en initiativtagare inom ett innovationsprojekt och delade med sig av 
erfarenheter kring detta. 

Respondent Roll / Befattning Kön Tid Lokus 

1. Senior Sales 
Representative och 
deltagare i en öppen 
utvecklingsverkstad 

Kvinna 35:48 Grupprum på Umeå Universitet 

2. VD Man 36:26 Skype 
3. Managementkonsult Man 1:19:08 Offentlig lokal i Umeå Centrum 

4. Styrelseledamot Man 1:19:08 Offentlig lokal i Umeå Centrum 

5. UX-designer Man 41:27 Grupprum på Umeå Universitet 

6. VD och grundare Man 39:54 Skype 
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I de fall där ett personligt möte inte var möjligt på grund av distans- eller tidsaspekter 
utfördes intervjuerna istället via Skype och telefon. 

2.4 Intervjuteknik 
För att på bästa sätt besvara vår frågeställning har valet av forskningsmetod landat i en 
kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer bygger på 
intervjuer med en person i taget, alternativt i grupp, kring en upplevelse eller situation 
(Hedin & Martin, 1996). Kvalitativa studier handlar om att beskriva, förklara och tolka 
(Ahrne & Svensson, 2011) och därför anser vi att vår intervjuteknik går hand i hand med val 
av metod. 

Till varje intervju har vi använt oss av en upprättad intervjuguide (se bilaga A och B). Vi 
har delvis genomfört en intervju med en person som deltagit i en innovationsaktivitet, en 
öppen innovationsprocess där personer och företag samlas och utvecklar idéer i 
utvecklingsverkstäder som pågår under tre dagar. Men eftersom att vi främst har mött 
representanter från företag så landade valet i att konstruera två olika intervjuguider. Vi anser 
att dessa två utgångspunkter har olika infallsvinklar om ämnet öppen innovation och därför 
behöver olika frågor för att bidra till studiens frågeställning och syfte.  

För att formulera relevanta frågor till vår intervjuguide utgick vi dels från de kriterier vi 
konstruerat för att reda ut vår problemformulering: 

- Identifiera hur verksamheter ser på och arbetar med öppen innovation. 
- Identifiera metoder, tekniker och verktyg som företag använder i arbete med öppen 
innovation. 
- Identifiera hur företag hanterar övergången från att en idé blir till ett internt projekt. 
 Problemformuleringen, samt tips och riktlinjer från litteratur om hur man på bästa sätt 

konstruerar en semistrukturerad intervju, ligger till grund för hur vi valde att konstruera vår 
intervjuguide. Bland annat skall frågorna vara öppna och inte ledande, strukturerade under 
rubriker och utformade med ett begripligt språk (Bryman & Bell, 2011). Rubrikerna i 
intervjuguiderna är bestämda utifrån begrepp och rubriker som finns i vår teoretiska 
referensram. 

Frågorna är öppna på det sätt att responendenten har stor frihet att själv utveckla sitt svar 
från sitt eget perspektiv. Detta anser vi är viktigt för att få respondenterna att känna sig 
bekväma och kunna ge oss givande och beskrivande svar. Alla intervjuer har spelats in och 
samtliga respondenter godkände detta. Inspelningen genomfördes med programmet Simple 
Recorder på en MacBook Pro. Ljudfilerna sparades sedan ned på olika enheter för att 
säkerställa redundans. 

2.5 Dataanalys 

För att analysera datamaterialet har en öppen kodning använts vilket är en analysprocess 
bestående av ett antal steg som Alan Bryman (2012) förespråkar. Vi inledde processen med 
att transkribera alla intervjuer och det ska med fördel genomföras direkt efter utförd intervju 
eftersom att forskaren då ökar förståelsen för informationen (Bryman, 2012). All data 
strukturerades med lämpliga rubriker, namn och datum. Efter organiseringen av vår data 
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skrev vi ut och läste igenom transkriberingarna flera gånger med ett neutralt ingångsvärde 
och utan tankar på vad detta skulle kunna leda till. 

Enligt Bryman (2012) är nästa steg att identifiera ett ramverk eller mönster, detta gjordes 
genom att läsa transkriberingarna igen men mer noggrant, understryka intressanta partier, 
kommentera viktiga delar som ansågs bidra till studiens frågeställning och markera 
nyckelord. En sammanställande lista på samtliga nyckelord genererades. Utifrån detta 
skapade vi fem olika kategorier som vi ansåg var centrala för samtliga intervjuer och som 
även kan kopplas till vår teoretiska referensram. De fem kategorierna som togs fram var:  

- Öppen innovation: det som empirin förknippar med öppen innovation. 
- Metoder, tekniker och verktyg: detta innebär de tillvägagångssätt och verktyg som 

empirin givit exempel på för att handskas med öppen innovation inom deras 
verksamheter. 

- Företagskultur: hur företag ser på sina strategier i förhållande till öppen innovation.  
- Utmaningar: utmaningar med öppen innovation inom ett utifrån-in-perspektiv. 
- Möjligheter: möjligheter med öppen innovation inom ett utifrån-in-perspektiv. 

Genom denna metod fick vi en övergripande bild av respondenternas underliggande 
upplevelser samtidigt som vi kunde urskilja de delar av vår data som var av värde för 
studiens frågeställning och syfte. 

2.6 Metod för litteratursökning 
Några av artiklarna som används i studien har påträffats som referenser i relaterade 

artiklar. Den typen av litteratursökningsprocess startade när vi i ett tidigt skede identifierade 
forskaren och författaren Henry Chesbrough som myntade begreppet öppen innovation. 
Majoriteten av artiklar som är kopplade till öppen innovation hänvisar till orginalkällan 
Chesbrough och genom dessa har vi kunnat granska referenser och på så sätt hittat en väg att 
gå vidare i vår sökning av relaterad forskning.  

För att besvara studiens problemformulering och finna relaterad forskning har sökningen 
av artiklar skett på ACM Digital Library, Google Scholar och Umeå Universitetsbibliotek. 

Några ämnen vi sökt artiklar inom är innovation, methodologies och business models. 
Inom dessa teman har vi använt oss av en rad olika sökord som till exempel: open 
innovation, public innovation, innovation performance, outside-in process, openness, 
innovation stakeholders, challenges, business models, open innovation strategies, open 
innovation methodologies, technology transfer, innovation tools och innovation processes. 

Det har under litteratursökningens gång funnits en ambition från vår sida att använda oss 
av aktuell forskning och därför har vi främst valt att använda källor som är relativt nya. 

Böcker som används i studien är sådana vi till viss del har använt under vår utbildning 
hittills, men också sådana som vi har hittat under vår litteratursökning. Vi har också fått 
ovärdeliga litteraturtips från vår handledare och, inom ramen för vårt abduktiva arbetssätt, 
tagit in nya infallsvinklar och sökord i studien utifrån vår empiri. 

3. Metodkritik och forskningsetik 
5 av 6 av intervjupersonerna i urvalet är män och om fördelningen av kvinnor och män i våra 
intervjuer hade varit mer balanserad kan resultatet eventuellt ha blivit annorlunda. Till vårt 
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försvar är fördelningen av män och kvinnor inom IT-företag överlag obalanserad. Det är män 
i större utsträckning som arbetar på dessa arbetsplatser och därför anser vi att vår empiri 
speglar verkligheten relativt bra. 

Vi har valt att intervjua personer inom företag med olika befattningar med syfte att få en 
bredd och olika infallsvinklar i våra intervjusvar. För att få en talande bredd krävs eventuellt 
en större volym i antal intervjuer eller fler intervjuer inom ett och samma företag, men på 
grund av tidsaspekten har det inte varit möjligt att genomföra fler intervjuer. Vi har istället 
lagt vår energi på och prioriterat de intervjuer som vi har genomfört vilket vi anser är ett bra 
förhållningssätt till en kvalitativ studie. 

Andra aspekter som kan vara värda att beakta är att samtliga intervjupersoner är 
kopplade till ett visst geografiskt område. Om intervjuerna varit mer spridda över ett större 
geografiskt område kan detta eventuellt ha påverkat resultatet. Däremot anser vi att vår 
studie är desto mer talande för just detta område, vilket kan vara minst lika intressant. 

Vi anser att intervjumiljön i form av Skype och telefon kan skilja sig gentemot personliga 
möten. Ett personligt möte ger möjlighet till tolkningar av bl.a. kroppsspråk som inte går att 
identifiera via telefon och kan också i vissa fall bidra till en närmare kontakt med 
respondenten eftersom att det blir mer personligt. Men det kan också vara så att 
respondenten känner sig tryggare i en telefon än att sitta i en personlig intervju och därför 
ger mer utvecklande svar via telefon. Det finns både positiva och negativa aspekter med båda 
delarna, men vi tar i beaktande att intervjuformerna kan ha påverkat resultatet. 

För att uppnå konfidentialitet i vår studie har vi vid varje intervju genomfört en 
introduktion med våra respondenter (se bilaga A och B). Den innefattar bland annat 
information om att intervjupersonen när som helst under intervjun kan avbryta och 
godkännande av inspelning etc. Alla intervjupersoner har fått respondentsiffror som alias 
istället för att benämnas vid sina riktiga namn, och vi nämner aldrig i uppsatsen vilket 
företag personerna tillhör. 

3.1 Reliabilitet och validitet 
Inom kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att få en bild av 
undersökningens kvalitet. Begreppen går att överföra till en kvalitativ forskning, men då är 
istället termerna trovärdighet och äkthet lämpliga begrepp, eftersom de lägger mindre vikt 
vid just mätning, som är centralt inom kvantitativ forskning (Bryman, 2012). 

Syftet med reliabilitet är att fel och avvikelser i undersökningen skall vara så få som 
möjligt. Det innebär att andra forskare ska komma fram till samma resultat och slutsatser 
om studien genomförts med samma tillvägagångssätt flera gånger. Detta är dock inte direkt 
överförbart på kvalitativa forskningar eftersom att det bygger på människors syn på 
företeelser som kan förändras över tid. Därför passar begreppet trovärdighet bättre eftersom 
att det innebär att undersökningen har utförts efter de regler som finns (Bryman, 2012), 
vilket vår studie har gjort. 

Validitet och äkthet i en kvalitativ forskning handlar om att studien har undersökt och fått 
svar på det man ämnade från början. I en kvantitativ studie skulle detta innebär att studien 
mäter det som den avser att mäta (Bryman, 2012). Vår studie undersöker och besvarar 
berörd frågeställning och uppnår syftet, vilket talar för äkthet. 
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3.2 Kritik mot studiens reliabilitet och validitet 
Kvantitativa forskare menar att det finns en risk med att forskarens kompetens och 
erfarenhet har stor betydelse för hur den kvalitativa forskningen styrs (Bryman, 2012). Vi har 
visserligen inte stor erfarenhet inom forskning men har genomfört studien med ett neutralt 
förhållningssätt. Vi har inte låtit personliga värderingar påverka utförandet av våra 
intervjuer och samtliga respondenter har fått samma introduktion inför intervjuerna. Vi har 
på bästa möjliga sätt försökt att skapa liknande förutsättningar för samtliga respondenter. 

4. Teoretisk referensram 

4.1 Innovation 
Det är mer eller mindre tröstlöst att finna en enkel definition av termen innovation, och det 
blir inte lättare av att stora delar av forskningslitteraturen inte definierar ordet innovation 
(De Vries, Bekkers, & Tummers, 2016). Ordet innovation kommer från det latinska ordet 
“innovare” som kan översättas till förnyelse eller begränsad förändring (Girard, 1990). 
Begreppet innovation förknippas i de flesta fall med en ny idé, produkt eller metod och 
användningen av och/eller processen att introducera dessa (Webster, 2016). Aasen och 
Amundsen (2013) bekräftar att de nyare definitionerna av innovation ofta handlar om 
innovationens resultat, till exempel en ny produkt, tjänst, arbetsprocess eller affärsmodell, 
och hur nytt resultatet är. Enligt författarna (ibid) beskriver definitionerna också på vilket 
sätt vägen till resultatet sker, det vill säga innovationsprocessen, och hur resultatet används 
och vilken effekt det ger. 

Med utgångspunkt från att nutidens digitalisering globaliserar marknaden för tjänster och 
möjliggör produktivitetstillväxt (Digitaliseringskommissionen, 2016), och på så vis skapar en 
helt ny nivå av företagskonkurrens, är vår tolkning av innovation direkt kopplat till hur 
företag innoverar i förhållande till utveckling av digitala lösningar. Det är till denna kontext 
som studien hänvisar när vi använder begreppet innovation. 

4.2 Öppen Innovation 
Öppen innovation är den del av innovation som denna studie utgår ifrån, och handlar om att 
lägga ut delar av innovationsprocessen till externa aktörer och nyttja andra resurser och 
kunskaper än företagets egna. Chesbrough (2003) menar att företag får större värde och 
utväxling av att integrera externa kunskaper och teknologier i den egna verksamheten, vilket 
i sin tur bidrar till mer konkurrenskraftiga produkter och tjänster på marknaden. I en värld 
där kunskap är globalt utbredd har företag helt enkelt inte råd att enbart förlita sig på sin 
egen forskning, utan bör använda resurser utanför företaget. På samma sätt kan företag 
öppna för andra att nyttja kunskaper som inte används internt (Remneland, 2010). 

Efter närmare efterforskning blir det tydligt att fenomenet öppen innovation sträcker sig 
långt tillbaka i tiden (Allen, 1983), långt innan Chesbrough myntade begreppet 2003. Över 
flera årtionden har företag använt utomstående resurser för att utveckla interna processer, 
men det är inte förrän på senare tid som företag gärna förknippar sig med det populära 
begreppet eftersom det förknippas med förnyelse, utveckling och tillväxt (Aasen & 
Amundsen, 2013). 
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Den här studien använder och definierar begreppet öppen innovation som transparens 
inom företag. Det handlar också om att företag är transparent utåt mot omvärlden och andra 
aktörer. Studien ser öppen innovation som ett sätt att både ge och nyttja möjligheter till 
bättre resultat. 

 
Bild 1. Chesbroughs innovationstratt (Chesbrough, 2003) 

Bilden ovan är hämtad ur Henry Chesbroughs första bok om öppen innovation (Chesbrough, 
2003) och visar hur innovationsprojekt kan starta genom antingen en intern eller extern 
kunskaps- och teknologigrund. Genom denna bild förklarar han hur företag inte enbart 
behöver förhålla sig till kunskap inom företaget utan också bör utnyttja externa kunskaper 
och teknologigrunder i innovationsprojekt. Modellen beskriver också att ny teknologi kan 
integreras i innovationsprocessens olika steg (technology insourcing) och att projekten 
antingen kan bidra till befintlig marknad, ny marknad eller andra företags marknader. 

4.3 Radikala och inkrementella innovationer 
Det finns olika former av innovation och vi kommer att belysa de två huvudformerna, 
inkrementell och radikal, som är baserade på grad av nytänkande (Remneland, 2010). 

Inkrementella innovationer innebär en liten förändring av den befintliga produkten där 
utvecklingen sker gradvis i små steg. Radikala innovationer å andra sidan innebär totala 
förändringar av en befintlig produkt eller ett helt nytt användningsområde (Aasen & 
Amundsen, 2013). 

Ur ett öppen innovations-perspektiv kan det vara viktigt att skilja dem åt, då vissa öppen 
innovations-aktiviteter lämpar sig bättre för radikal, medan andra lämpar sig bättre för 
inkrementell (Parida, Westerberg, & Frishammar, 2012). 
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4.4 Innovationsprocessen 
Innovationsprocessen börjar med en idé och slutar i regel med en innovation. I praktiken är 
processen mycket sällan linjär utan genomsyras av en mängd överlappande och 
oförutsägbara delprocesser, handlingar och situationer som till exempel 
kunskapsuppbyggnad, produktutveckling och påverkan på efterfrågan. Innovationsprocessen 
ses som en interaktiv process där de flesta innovationer uppstår genom lärandeprocesser där 
en mängd olika aktörer, individer och organisationer är inblandade på olika sätt (Koebe, 
Westberg, & Ingenjörsvetenskapsakademien, 2011). 

Det råder delade meningar om vilken syn på innovationsprocessen som gäller. Kash & 
Rycroft (2002) anser att dagens komplexa teknologier och processer kräver att kunskap från 
olika ämnes- och erfarenhetsområden integreras i utvecklingsprocessen. Det betyder att 
teknologisk utveckling och innovation i högre grad avser en produkt av kunskapsutbyte och i 
det perspektivet betraktas därför innovationsprocessen mer som kunskaps- och 
nätverksprocesser (Hargadon, 2003;Caloghirou, Kastelli, & Tsakanikas, 2004). Men å andra 
sidan kan innovationsprocessen betraktas som en process som börjar med en idé och slutar 
med en innovation, i form av en implementerad produkt på marknaden (Bessant & Tidd, 
2007). Därför pågår diskussioner i innovationslitteraturen om huruvida att utveckla, ta i 
bruk och sprida innovation är en del av innovationsprocessen eller om det bör tillhöra en 
egen process. I så fall skulle innovationsprocessen stå för endast idéskapandet och 
resterande delar, som till exempel utveckling och implementering, tillhöra en egen process 
(Ravichandran 1999). 

Det finns ett begrepp inom litteraturen som heter absorption. Begreppet används för att 
definiera en organisations förmåga att värdera, assimilera och applicera ny kunskap (Kallio 
& Bergenholtz, 2011). I diskussionen om innovationsprocessen ska betraktas som en eller två 
delar blir det än mer centralt att lyfta frågan om hur företag absorberar idéer till interna 
projekt, eftersom det blir ett tydligt glapp eller s.k. spänningsfält mellan dem. 

4.5 Perspektiv på öppen innovation 
Inom forskningen om öppen innovation har det identifierats 3 riktningar för öppna 
innovationsprocesser (Gassman & Enkel, 2004): utifrån-in (outside-in), inifrån-ut (inside-
out) och kopplad (coupled). 

Utifrån-in åsyftar upptäckande och integrering av extern kunskap och kompetens till den 
egna verksamheten i syfte att främja innovation. I forskningen används även andra begrepp 
för att beskriva samma sak: Inbound och Discovery (Gassman & Enkel, 2003). Exempel på 
utifrån-in-processer är crowdsourcing och scouting. I denna studie utgår vi ifrån ett utifrån-
in perspektiv och allt som bearbetas i uppsatsen behandlas utifrån detta.  

Inifrån-ut åsyftar således en externalisering av intern kunskap och kompetens. Termer 
med motsvarande betydelse inom forskningen är även outbound och exploitation (Gassman 
& Enkel, 2003). Inside-out möjliggör för det egna företaget att få idéer realiserade som de 
kanske inte har tid, kompetens eller råd med själva. Ett exempel på inside-out är att sälja 
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patent eller öppna upp en av sina plattformar för andra att utveckla/vidareutveckla sina 
produkter eller tjänster på. Kopplad är en kombination av utifrån-in och inifrån-ut. 
Riktningen innehåller aktiviteter som är mycket mer kooperativa i sin natur och innefattar 
bland annat delande av risk och vinst mellan företag (Cheng & Huizingh, 2014). 

4.6 Innovationsresultat 
Garriga, von Krogh, & Spaeth (2013) definierar innovationsresultat som ett företags 
omsättning från nya produkter. Det föreligger skillnader i hur litteraturen valt att definiera 
innovationsresultat. Vissa generella drag går dock att urskilja, och i denna studie har vi valt 
att definiera innovationsresultat som ett mätbart resultat av en innovationsprocess som 
består av fyra olika utfall: 

1. En ny tjänst eller produkts uppfinningsrikedom. 
2. En ny tjänst eller produkts framgång/konkurrenskraftighet. 
3. Värde för kunden (kundnöjdhet och kundlojalitet). 
4. Finansiell vinst för företaget 
(Cheng & Huizingh, 2014). 
Författarna (ibid) visar i sin studie att öppen innovation influerar samtliga av dessa fyra 

signifikant positivt, och att de största skillnaderna syns i tjänsters uppfinningsrikedom samt 
finansiell vinst för företaget. 

Innovationsresultat är en viktig faktor för studien eftersom den fokuserar på innovation 
inom privat sektor, där mätbara resultat och jämförelser är viktiga för att driva igenom 
förändringar och generera vinst. Att det dessutom föreligger skillnader i definitionerna av 
innovationsresultet anser vi bidrar till det spänningsfält vi belyser i innovationsprocess-
avsnittet. 
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5. Relaterad forskning 

5.1 Affärsmodeller och innovationsstrategier 
Trots att det finns ett allmänt vedertagande att innovationsstrategi och affärsmodell bör vara 
likriktade (Casadesus-Masanell & Ricart, 2011; Zott & Amit, 2008) menar Saebi & Foss 
(2015) att det inom ramen för öppen innovation hittills är relativt outforskat hur företag ska 
anpassa sin nuvarande affärsmodell till lämplig innovationsstrategi.  
Därför har Saebi & Foss (2015) identifierat fyra typer av öppna innovationsstrategier som 
företag har att förhålla sin affärsmodell till om de beslutar sig för att arbeta med öppen 
innovation: Marknadsbaserad (Market-based), publikbaserad (Crowd-based), kollaborativ 
(Collaborative) och nätverksbaserad (Network-based) innovationsstrategi. De fyra 
innovationsstrategierna är typologiskt indelade i kunskapsinhämtandets bredd och djup 
enligt figuren nedan: 

 
Figur 1: En ombarbetad version av typologisk indelning av innovationsstrategier enligt 
bredd och djup (Saebi & Foss, 2015). 

Bredden syftar på mångfalden i kunskapsinhämtandet; fler externa deltagande parter 
innebär en större bredd och djupet syftar på intensiteten i kunskapsinhämtandet och hur 
djupt integrerade de externa källorna är i företagets innovationsaktiviteter (Laursen & Salter, 
2006). Dessa fyra innovationsstrategier leder i sin tur till att företaget får fyra öppna 
affärsmodeller att förhålla sig till: Effektivitetscentrisk (Efficiency-centric), användarcentrisk 
(User-centric), kollaborativ (Collaborative) och öppen plattform (Open Platform). 

De olika affärsmodellerna kan sedan användas som riktlinjer för hur framgångsrikt 
företaget kan förvänta sig att anammandet av öppen innovation kommer bli, och vad man 
kan förvänta sig att få ut av sitt strategiska val. Exempelvis kan företaget inte förvänta sig att 
en marknadsbaserad innovationsstrategi kommer leda till större framgångar i utvecklingen 
av radikala innovationer jämfört med kollaborativ innovationsstrategi. 
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Figur 2: Teoretiskt ramverk för öppna affärsmodeller (Saebi & Foss, 2015). 

I Figur 2 ovan har de olika innovationsstrategierna sammankopplats med fyra föreslagna 
affärsmodeller, samt hur dessa påverkar effektmål, struktur och styrning. En jämförelse med 
indelningen i Figur 1 avslöjar att bredd och djup ökar ju längre till höger 
innovationsstrategin ligger i bilden. 

5.2 Metoder, tekniker och verktyg 
Eftersom effektmål, struktur och styrning i Figur 2 skiljer sig åt beroende på 
innovationsstrategi och affärsmodell, blir det intressant för denna studie att ställa frågan om 
affärsmodeller också påverkar val eller användning av metoder, tekniker och verktyg. 

Trots att öppen innovation som begrepp har över ett decennium på nacken och trots att 
det på ett affärsstrategiskt plan finns många fördelar med öppen innovation (Inauen & 
Schenker-Wicki, 2011), är området fortfarande relativt outforskat när det kommer till 
tekniker, metoder och verktyg för mjukvaruutveckling (Nayebi & Wnuk, 2015). Reducering 
av osäkerhet, oklarhet och tveksamhet i de allra tidigaste stadierna av innovationsprocessen 
har visat sig vara viktigt för hur lyckad innovationen i slutändan blir (Frishammar, 
Lichtenthaler, & Rundquist, 2012), och eftersom metoder, tekniker och verktyg har som syfte 
att formalisera en annars osäker och oklar utvecklingsprocess (Avison & Fitzgerald, 2006), 
blir det således en viktig del i de tidiga faserna att använda rätt metoder, tekniker och 
verktyg.  

Ansatser har gjorts för att lista lämpliga metoder för öppen innovation (Parida, 
Westerberg, & Frishammar, 2012; Nicholas, Ledwith, & Bessant, 2015; Saebi & Foss, 2014; 
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Nayebi & Wnuk, 2015; Schulz, Geithner, Woelfel, & Krzywinski, 2015), men det har ej gjorts 
några systematiska indelningar som kopplar dem till affärsmodeller.  

Nicholas et al. (2015) har listat strategier som företag använder för att välja radikala 
innovationer och integrerat verktyg som en påverkande faktor. Att kategorisera verktyg efter 
karaktär, och para ihop dem med andra påverkbara faktorer i verksamheten, verkar vara ett 
sätt att konkretisera vilka verktyg som företag bör använda och när. 

Tabellen nedan (Tabell 2) visar några av de metoder som litteraturen har listat som 
lämpliga för öppen innovation  (Parida et al., 2012; Nicholas et al., 2015; Saebi & Foss, 2014; 
Nayebi & Wnuk, 2015; Schulz et al., 2015), och utfrån dessa har studien karaktäriserat dem. 
För närmare beskrivning av metoderna se bilaga C. 
 
Metoder/Tekniker/Verktyg Egenskaper 

Scouting 
Teknologi-sourcing 

Utforskande 

Crowdfunding 
Crowdsourcing 

Idégenererande och riskspridande 

Innovationsverkstäder 
Innovationstävlingar Innovationspartnerskap 
Horisontella teknologikollarborationer 
Vertikala teknologikollaborationer 

Idégenererande och utvecklingsfokuserade 

Öppen källkod 
Öppna innovationsplattformar 

Öppna miljöer 

Tabell 2, taxonomi över existerande tekniker 
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6. Kritik och utmaningar med öppen innovation 
Med avstamp i öppenhetens potentiella fördelar kopplade till ett flertal framgångsrika 
verksamheter finns det en uppenbar risk att bilden av öppen innovation bara är positiv och 
utger sig för att vara lösningen på alla världens problem. Det är den inte och i följande 
avsnitt går vi igenom kritik till öppen innovation. 
Henry Chesbrough påstås använda sig av halmgubbe-argument för att styrka sin idé om 
öppen innovation. Stängd innovation påstås nämligen stå i kontrast till öppen innovation, 
men knappt några företag idag (eller ens 2003, när begreppet myntades) jobbar enligt en 
strikt stängd innovationsprocess (Trott & Hartmann, 2009). 
Öppen innovation har på många punkter redan anammats av företag (Trott & Hartmann, 
2009) (Schildhauer & Voss, 2014) och genomslagskraften hos öppen innovation beror på att 
ingen tidigare myntat ett begrepp på deras sätt att arbeta; det är lätt för företag att ta till sig 
konceptet öppen innovation, eftersom de på flera områden redan arbetar och tänker i sådana 
banor. Detta kan förvisso vara av värde i sig självt, då det inte alltid är helt lätt att övertyga 
en ny publik, till exempel chefer och ledningsgrupper, om att en ny approach är nödvändig. 
En risk, eller utmaning, med öppen innovation är att veta vilken information som inte är för 
kritisk att dela med sig av. Det finns även en studie som visar på att ökad öppenhet utåt 
resulterar i att företagets avdelningar blir mindre öppna mellan varandra. (Trott & 
Hartmann, 2009). En anledning till detta kan vara att de anställda känner en viss oro för att 
tappa jobbet om företaget öppnas upp utåt (Hossain 2013). Detta resulterar i en ovilja till 
kunskapsöverföring, om inte utåt, så istället mellan avdelningarna på företag. 
James Woudhuysen menar att öppen innovation enbart är ett verktyg för att undvika risker 
(SmartMonkeyTV, 2012), något som även indirekt bekräftas av Nicholas et al. (2015) som 
placerat öppen innovation under kategorin riskundvikande i sin tabell över 
innovationsverktyg. 
Ökad öppenhet leder till sämre ‘marknads-timing’ (Praest Knutsen & Bøtker Mortensen 
2011). Studien (ibid) visar även att projekt med större öppenhet i själva verket är 
långsammare och dyrare än stängda. Detta kan bero på att kunskapsöverföring och 
kommunikation (kollaboration) firmor emellan tillför en ny dimension av integration 
(Lakemond et al., 2016) . Detta är emellertid intressant, då ett av de starka argumenten 
användandet av öppen innovation skulle vara just snabbare/flexiblare utveckling och 
minskade kostnader (kunskapen finns hos någon annan, och då slipper man betala för att ha 
den inom företaget). 
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7. Sammanfattande ramverk 
Det här avsnittet sammanfattar delar ur studiens teoretiska referensram och relaterade 
forskning. För att reda ut studiens frågeställning har vi identifierat faktorer som har inverkan 
på det spänningsfält som påverkar absorptionen, och för att illustrera detta har vi 
konstruerat en modell: 

 
Modell 1 (egen modell). En översikt av vårt problemområde och påverkansfaktorer vid val 
av metoder, tekniker och verktyg. De gråmarkerade fälten är faktorer som medvetet är 
exkluderade i studiens avgränsning. 

Innovationsprocessen börjar med en idé och slutar i regel med en innovation. Den består av 
överlappande och oförutsägbara delprocesser, handlingar och situationer. Det pågår 
diskussioner i litteraturen om huruvida att utveckla, ta i bruk och sprida innovation är en del 
av innovationsprocessen eller om det är en egen process (Bessant & Tidd, 
2007)(Ravichandran 1999)(Hargadon, 2003)(Caloghirou et al., 2004). Absorption är ett 
begrepp som används för att definiera en organisations förmåga att värdera, assimilera och 
applicera ny kunskap (Kallio & Bergenholtz, 2011). Diskussionen om innovationsprocessen 
ska betraktas som en eller två delar är central i denna studies frågeställning om hur företag 
absorberar/transformerar idéer till interna projekt, eftersom det i så fall blir ett 
spänningsfält mellan dessa två processer. 

Inom öppen innovation finns tre riktningar och denna studie utgår från utifrån-in 
perspektivet. Utifrån-in handlar om upptäckande och integrering av extern kunskap och 
kompetens till den egna verksamheten i syfte att främja innovation. Andra ord för utifrån-in 
är, på engelska, inbound och discovery. I denna studie har vi valt att konsekvent kalla det för 
utifrån-in. Att det finns flera ord som betyder samma sak inom forskningslitteraturen anser 
vi gör det svårt för företag att nyttja forskningens bidrag. Dessutom blir det svårt för företag 
att få förståelse och kunna förklara vad en faktiskt gör i sin verksamhet. Detta bidrar i sin tur 



 

18 
 

till komplexitet i hur företagen ska transformera idéerna från utifrån-in-aktiviteter som 
exempelvis hackathons till interna projekt i verksamheten.  

Innovationsresultat är ett sätt att mäta innovation (Cheng & Huizingh, 2014), men det 
råder ingen entydighet inom litteraturen om vad som bör mätas. Eftersom att det ligger i 
företags intresse att tjäna pengar och kunna mäta sina resultat anser vi att 
innovationsresultat är en betydelsefull faktor. På samma sätt som flera andra relaterade 
begrepp i denna studie är otydliga/tvetydiga bidrar innovationsresultatets avsaknad av 
entydighet till det spänningsfält och glapp som studiens frågeställning belyser. 

Metoder, tekniker och verktyg har som syfte att formalisera en annars osäker och oklar 
utvecklingsprocess (Avison & Fitzgerald, 2006), och trots att reducering av osäkerhet i 
innovationsprocessens tidiga stadie visat sig påverka innovationsresultatet positivt 
(Frishammar et al., 2012), finns det förvånansvärt få studier som belyser just metodernas, 
teknikernas och verktygens roll.  De metoder, tekniker och verktyg som litteraturen nämner 
är bland annat: crowdfunding, crowdsourcing, storyboards, innovationsverkstäder, 
innovationstävlingar, scouting, teknologi-sourcing, öppen källkod och öppna 
innovationsplattformar (Parida et al., 2012;Nicholas et al., 2015) (Saebi & Foss, 2014;Nayebi 
& Wnuk, 2015;Schulz et al., 2015). Avsaknaden av forskning kring metoder, tekniker och 
verktygs användning inom privat sektor anser vi är anmärkningsvärt, och något som 
ytterligare bidrar till det spänningsfält vi belyser i vår problemformulering. 

Affärsmodeller och innovationsstrategier bör likriktas (Casadesus-Masanell & Ricart, 
2011)(Zott & Amit, 2008), men det finns en lucka inom forskningen på hur detta bör göras 
(Saebi & Foss, 2015). Författarna (ibid) föreslår en modell som utgår ifrån 4 olika 
innovationsstrategier (marknadsbaserad, publikbaserad, kollaborationsbaserad och öppen 
plattforms-baserad) och presenterar sedan 4 affärsmodeller med tillhörande effektmål, 
struktur och styrningsmekanismer som lämpar sig bäst under respektive affärsmodell. 
Innovationsstrategier och affärsmodeller belyser delar av vår problemformulering som är 
viktiga för hur företag på ett affärsstrategiskt plan ska förhålla sig till innovation. 

I den snabba och globalt konkurrensutsatta värld som vi lever i idag finns det anledning 
att tro att öppen innovation kan vara en väg att gå för att optimera sin konkurrenskraft som 
företag. Genom exempelvis idégenererande öppna events kan företag använda idéerna för att 
starta interna projekt inom verksamheten och få ett bättre innovationsresultat, men valet av 
metoder, tekniker och verktyg måste dock stämma överens med den övergripande 
innovations- och affärsstrategi som företaget har. 

 
1 
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8. Resultat 
Detta avsnitt avser att redogöra för den empiriska data som har samlats in genom intervjuer. 
Vårt resultat presenteras utifrån tre kategorier: Öppen innovation, Metoder, tekniker och 
verktyg och Företagskultur. De två förstnämnda är centrala teman som uppsatsens teoretiska 
referensram har behandlat och som vi byggt vår intervjuguide efter. Den tredje kategorin har 
vi identifierat under arbetets gång. Vi anser att företagskultur är ett väsentligt begrepp 
utifrån det datamaterial som vi har samlat in och betydande i vårt avseende att ge svar på 
uppsatsens frågeställning om hur idéer transformeras till interna projekt inom företag.  

Majoriteten av respondenterna som har deltagit i studien har mångårig erfarenhet inom 
utveckling och innovation, och de företag som respondenterna tillhör har rutin och god 
kunskap inom IT. 

8.1 Öppen innovation 
I våra intervjuer har flera respondenter sagt att öppen innovation är ett flummigt och 

luddigt begrepp men samtidigt ofrånkomligt att arbeta med för att överleva på dagens 
konkurrenskraftiga marknad. 

“Frågar du 10 personer om vad definitionen av öppen innovation är så kommer du att få 
10 olika svar.” - respondent 6.  

“...det är svårt för företag att på egen hand hitta rätt idéer och överleva på sina egna 
resurser och därför behövs öppen innovation...” respondent 3. 

Respondent 3 menar att öppen innovation är någonting som företag alltid har sysslat med 
men som på senare dagar har blivit ett modeord. Hälften av respondenterna menar att det är 
en ostyrd process som är tillgänglig för andra att använda sig av, en innovationsprocess utan 
bestämda lösningar som kräver samarbete utanför företagets gränser. 

“...öppen innovation är någonting som du gör tillgängligt, som du inte har någon 
kontroll över...” - respondent 5. 

En annan sida av intervjurespondenterna menar istället att öppen innovation är en 
strukturerad process kring frågor som rör kunskap om vad man själv vill åstadkomma, vad 
som händer i omvärlden, befintliga produkter och vad kunder egentligen efterfrågar. De 
säger att öppen innovation visserligen är transparens inom företaget men kräver tydliga mål. 

“...det blir svårt om man gör det för öppet, det krävs att man tydligt styr idéerna åt 
vissa håll...” - respondent 2. 

Samtliga respondenter trycker på utmaningen för företag att gå från idéer till färdiga 
produkter. Respondent 2 anser att öppen innovation är ett bra sätt att generera idéer och 
samla in information från målgruppen på, och att den processen i sig inte är svår att sätta i 
bruk. Han menar att utmaningen ligger i att fånga det meningsfulla ur det insamlade 
materialet och förmågan att gå från en idé till något vettigt. Även respondent 3 är inne på 
samma utmaning när han uttrycker svårigheten för företag att på egen hand utveckla 
drivkraften som krävs för att driva igenom en idé till en färdig produkt.  

“...det är det som man märker är ett stort problem inom alla företag. Hur de 
konkretiserar någonting från idé till en faktisk produkt...” - respondent 5. 
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“..utmaningen är att någon ska vilja driva idén vidare och sedan hur en ska tjäna 
pengar på den..” - respondent 1. 

Andra utmaningar som respondenterna pratar om är att processen öppnar för vem som 
helst att delta i men ändå kräver en viss typ av personligheter för att det ska bli ett bra 
resultat. Respondenterna säger också att de juridiska aspekterna, sekretess och 
ägandestrukturer är utmaningar vid arbete med öppen innovation. 

En annan utmaning som en stor del av respondenterna talar om är balansen mellan vad 
företag vill visa öppet för andra samtidigt som de inte vill avslöja sin nästa banbrytande 
produkt för omvärlden.  

Möjligheterna med öppen innovation är enligt majoriteten av respondenterna att om det 
finns tillräcklig volym på idéer kan det dyka upp några bra, att det bidrar till en större chans 
att identifiera intressanta idéer och att det hjälper till att skapa rätt förutsättningar för att 
realisera idéerna. De menar också att öppen innovation möjliggör större förutsättningar att 
tänka fritt utan begränsningar och att det i sig gynnar och leder till innovation.  

“...öppen innovation bidrar till kombinatorisk innovation. Till exempel är IT i sig inte en 
innovation men i kombination med annat kan det skapa nya innovationer...” - respondent 
4. 

Flera respondenter är inne på att öppen innovation möjliggör ett bredare spektrum av 
kunskap och kompetens eftersom att det handlar om samarbete och möte med olika typer av 
bakgrunder. Genom samarbetet och att flera parter är involverade i samma process anser 
empirin att öppen innovation även bidrar till riskspridning.  

I och med att öppen innovation skapar rum för samarbete säger flera av respondenterna 
att det inte bara leder till idéer och färdiga produkter på marknaden, utan att det också 
bidrar till kommunikation, nätverksskapande och utbredning av kompetens. 

8.2 Metoder, tekniker och verktyg 
I vår intervjuguide formulerade vi en kategori av frågor för att reda ut hur företag använder 
sig av metoder, tekniker och verktyg i verksamheter med syfte att underlätta absorptionen av 
idéer till interna projekt inom företaget. 

Respondenterna menar att ett verktyg är viktigt och bra att ha för att få ner en idé mer 
tydligt, att det är lättare att förstå en idé om den kan realiseras i en fysisk eller konkret form. 
De flesta av respondenterna är överens om att det inte är avgörande vilket verktyg som 
används utan att det är kunskapen om hur verktyget används som är det viktigaste.  

“Idag finns det strukturer och verktyg som ger oss större möjligheter till gynnsam 
innovation.” - respondent 2. 

“..ett verktyg garanterar inte ett bra resultat, det är hur man faktiskt använder 
verktyget som har betydelse...man blir inte en snickare bara för att man har en 
hammare…” - respondent 2. 

Några respondenter menar att valet av metod, teknik och verktyg inom ett företag i arbete 
med öppen innovation framförallt beror på budget.  

“...det är väldigt mycket beroende på vilken budget en har...” - respondent 5. 
“...förutsättningar och resurser kan avgöra vilket verktyg som används för 

innovationsarbete i ett företag...” - respondent 2. 
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Nedan följer en tabell med metoder, tekniker och verktyg som respondenterna nämner att 
företag använder i arbete med öppen innovation idag, några av dessa är exempel på sådana 
som respondenterna själva använder inom sina egna verksamheter. Metoderna, teknikerna 
och verktygen är kategoriserade efter karaktär. För närmare beskrivning om vardera verktyg 
se bilaga C. 
 
Metoder/tekniker/verktyg Egenskaper 

Omvärldsanalyser Utforskande 

Idéverkstäder Idégenererande 

Kreativa verkstäder Idégenererande 

Innovationstävlingar Idégenererande 

Hackathons Idégenererande, Utvecklingsfokuserad 

Utvecklingsverkstäder Utvecklingsfokuserad 

Crowdsourcing Utvecklingsfokuserad 

Tjänstedesign Utvecklingsfokuserad, användarcentrerad 

Co-Creation Utvecklingsfokuserad, användarcentrerad 

Användarupplevelsedesign (UX) Utvecklingsfokuserad, användarcentrerad 

BrightIdea Idéhantering 

Trello Idéhantering 

Slack Idéhantering 

Tabell 3 

I frågor om vilka metoder, tekniker och verktyg som företagen använder är svaren otydliga 
och även om vi ber respondenterna att exemplifiera är det svårt för dem att ge konkreta svar.  

”…det finns inte 1 verktyg som passar någonting. Det kan vara många verktyg som man 
behöver använda, men att man måste verifiera vad som kommer ut…” – respondent 5. 

”…vi har en metod som vi använder, som egentligen är en mix utav de erfarenheter vi 
har tillsammans med våra partners som jobbat med detta i 15 år…” – respondent 6. 

Som vår empiri visar ställs det höga krav på företagen idag hur de ska prioritera idéerna 
som arbetet med öppen innovation genererar. När vi frågar respondenterna om hur idéerna 
prioriteras handlar det inte om metoderna, teknikerna och verktygen som företagen 
använder utan om företagsledning. 

”…det kan vara många idéer som inte får bäring eftersom den som sitter med pengarna 
och säger ’vi ska köra’ inte fattar…” – respondent 3. 
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Respondent 6 är dock inne på hur viktigt det faktiskt är att involvera hela verksamheten i 
idéprioriterings-processen, och att det inte är upp till företagsledningen att ta dessa beslut på 
egen hand. 

8.3 Företagskultur 
Bakom arbetet med öppen innovation och de val och användningen av metoder, tekniker och 
verktyg som sker står ett företag. Därför blev det naturligt för studien att kategorisera en del 
av datamaterialet under ämnet företagskultur och hur det påverkar företagens absorption.  

Respondenterna menar att människor och företag gör det som dom själva tjänar på och 
att man därför måste hitta morötter för att få med dessa. De säger att de är en utmaning att 
få människor och företag att förstå vinsten av att dela med sig, bjuda in och samarbeta. 
Respondent 4 är inne på samma spår när han säger att det är en prövning att få människor 
och företag att sluta försvara sina produkter och tänka längre och större. 

“Jag tänker på Japan och Kina. Alla tittar lite på dem, som har byggt upp hela sin 
industri på att vara duktiga på att kopiera bra idéer och sedan göra dem lite bättre. Att 
man är rädd för att det ska hända…” - Respondent 4. 

Respondent 4 menar att även om företag har arbetat med öppen innovation under en lång 
tid så ställer det idag högre krav på att idéerna snabbare kommer till realisering än tidigare. 
Detta medför enligt respondenten att beslut om vilka idéer som ska dödas och få leva vidare 
måste ske snabbt och han menar att det således är viktigt för att företag inte ska låsa upp 
resuser på dåliga idéer i onödan.  

Ett flertal av våra respondenter nämner vikten av att ha ett helhetsperspektiv. Respondent 
1 menar att det behövs ett fungerande företag för att applicera öppen innovation i 
verksamheten och att öppen innovation i sig inte leder till företagsamhet. Hon pekar på att 
det behövs ett holistiskt perspektiv i hur vi arbetar med öppen innovation och hur vi 
organiserar oss. Detta säger även respondent 4, som pratar om begreppet triple helix, ett 
koncept där man involverar universitet, industrin och offentlig sektor med syfte att det ger en 
bättre grogrund för att driva innovationsprocesser. 

“Det är viktigt att se helheten och att få insikt om omvärlden, andra branscher och 
konkurrensen inom samma bransch. Att involvera hela näringslivet och inte enbart vissa 
parter är viktigt.” - Respondent 1 . 

Även respondent 2 och 5 belyser vikten av helhetstänkandet när man arbetar med 
innovation. 

“...den har vi valt för att det är det största helikopterperspektivet man kan ha…” - 
Respondent 2. 

“...Sen sitter alla och jobbar var för sig, kommer tillbaka och säger ‘nu har vi ett 
resultat’... då har man inte tittat på hela bilden” - Respondent 5. 

Flera av respondenterna talar om att det är skillnad på att arbeta med inkrementella och 
radikala innovationer i en verksamhet och menar att det är en utmaning för företag att förstå 
och förhålla sig till det. Vidare pratar respondenterna om att företag måste hitta tid att arbeta 
annorlunda för att hantera olika typer av innovationer. 
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“...då måste företagen hitta förståelse för att ändra sin kultur och sina arbetssätt...” - 
respondent 4 
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9. Analys 
Vår analys kommer att presenteras utifrån samma kategorier som vi belyser i resultatet:  
Öppen innovation, Metoder, tekniker och verktyg och Företagskultur. 

9.1 Öppen Innovation 
Enligt vår uppfattning har öppen innovation visat sig vara ett minst sagt ogreppbart begrepp 
med otaliga definitioner och på grund av sin otydlighet gjort det svårt för företag att tillämpa 
arbetssättet i verksamheten. Det verkar som att företag gärna förknippar sig med det 
modeord som öppen innovation har blivit men har svårt att på ett konkret sätt förklara på 
vilket sätt de praktiserar öppen innovation i verksamheten.  

“Frågar du 10 personer om vad definitionen av öppen innovation är så kommer du att få 
10 olika svar.” - respondent 6. 

Att öppen innovation är ett luddigt begrepp är något som även forskningsfältet verifierar. 
Bara i Foss och Saebis (2014) artikel “Business models for open innovation” finns inte 
mindre än sex stycken olika definitioner av öppen innovation. Hossain (2013) är en annan 
författare i raden som bekräftar att öppen innovation inte är ett entydigt begrepp. 

Vi tror att företag inte är beredda på att öppna upp sin verksamhet och låta kunskaper och 
idéer flöda fritt för omvärlden och konkurrenterna. Företagen vill vara öppna för att nyttja 
fördelarna med öppen innovation men vill samtidigt ha kontroll över sina egna processer och 
idéer. Det i sin tur anser vi påverkar att öppen innovation är ett tvetydigt begrepp.  

Vår empiri bekräftar att den fråga som studien avser att svara på förmodligen är den 
största utmaningen som företag har idag i arbete med öppen innovation. För att besvara 
frågeställningen, och hjälpa företag i den utmaning som de står inför, försöker studien att ta 
reda på om användningen av metoder, tekniker och verktyg kan vara en faktor som 
underlättar absorptionen av idéer till interna projekt. 

9.2 Metoder, tekniker och verktyg 
Vi är förvånade över det faktum att de metoder, tekniker och verktyg som används vid 
utveckling av digitala lösningar i kombination med öppen innovation hittills är ett outforskat 
område (Nayebi & Wnuk, 2015), särskilt när forskningen antyder att det är viktigt att 
använda sig av rätt sådana för att uppnå framgång i en innovationsprocess (Frishammar et 
al., 2011; Avison & Fitzgerald, 2006). Med digitaliseringens framfart i vårt samhälle och den 
uppmärksamhet som innovation har fått tycker vi att det är konstigt att det inte finns mer 
forskningsmaterial. En anledning till att ämnet är relativt outforskat skulle kunna vara att 
det inte vuxit fram någon vedertagen systematik hos de företag som arbetar med öppen 
innovation. En annan möjlig orsak kan vara att området spänner över så många dicipliner att 
det blir svårt för enskilda forskare att ha den helhetsbild som krävs.  

Empirin i denna studie pekar precis som forskningen på vikten av att använda verktyg i 
arbete med öppen innovation. Respondenterna menar dock att valet av verktyg påverkas av 
faktorer som till exempel budget och företagskultur, och inte vilket som lämpar sig bäst i 
processen. De säger att det viktigaste med metoder, tekniker och verktyg är kunskap och 
erfarenhet om hur de används. 
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“..ett verktyg garanterar inte ett bra resultat, det är hur man faktiskt använder 
verktyget som har betydelse...man blir inte en snickare bara för att man har en 
hammare…” - respondent 2 

Men i frågan om vilka metoder, tekniker och verktyg som företagen faktiskt använder sig 
av är svaren otydliga. Till och med när vi ber respondenterna att exemplifiera är det svårt för 
dem att ge konkreta svar. Detta tror vi kan bero på att respondeterna inte vill avslöja 
information om företagen eller att dom, istället för att på ett systematiskt sätt använda 
verktyg, arbetar efter erfarenheter och magkänsla vilket är svårt att formulera i ord. Studiens 
resultat pekar på just frånvaro av en tydlig systematik i valet av metod, teknik och verktyg 
hos företagen. Empirin i studien menar att det som påverkar valet av dessa är budget och 
inte det resultat som företaget förväntas uppnå. Vi tolkar det således som att verksamheten 
inte ser öppen innovation som en strategiskt viktig aktivitet utan snarare som en syssla på 
sidan av. 

Resultatet i studien visar att det ställer krav på företag hur de ska prioritera, välja och 
döda idéer. Detta eftersom att öppen innovation ser ut att bidra med en större volym av idéer 
och med den marknadshastighet som råder krävs det snabba beslut från företagen om vilka 
idéer som de ska satsa på eller döda. Responenterna redogör inte för om det är upp till deras 
metoder, tekniker och verktyg eller deras mänskliga kunskaper att prioritera idéer. När vi 
problematiserar med respondenterna om vem som tar den typen av beslut så handlar det 
ofta om någon företagsledning. 

“...det kan vara många idéer som inte får bäring eftersom att den som sitter med 
pengarna är den som säger ‘vi ska köra’ men inte fattar...” - respondent 3 

Respondent 6 är dock inne på hur viktigt det är att bjuda in hela verksamheten i en öppen 
innovationsprocess och inte tillåta att ledningen tar över hela prioriteringen av vilka idéer 
som företaget ska satsa på. 

“...där man inte ville att den skulle gå ut till alla anställda, utan det skulle vara cheferna 
i organisationen som bestämde vad man skulle göra och inte göra, och bedömningen av 
idéerna skulle ske av cheferna också. Där sa jag tack och hej.” - respondent 6 

Om idéhanteringen i verksamheten påverkas av hur företaget organiserar sig, finns det 
anledning att tro att företagskulturen och affärsmodeller också är avgörande för hur företag 
hanterar absorptionen av idéer till interna projekt. 

9.3 Företagskultur 
Något som bidrar till att öppen innovation blir ett diffust begrepp är att målsättningen ser ut 
att skilja sig lika ofta som definitionen. Vi anser inte att det är ett problem att öppen 
innovation kan bidra med olika saker men att det blir ett problem för företag att tillämpa 
öppen innovation i verksamheten när de inte är på det klara med vad öppen innovation ska 
bidra med.  

“Det kan finnas helt andra anledningar till att göra öppen innovations-projekt än att 
man förväntar sig fantastiska idéer. Det kan till exempel vara delaktighet, en 
kommunikationsfråga eller någon slags employee-experience där företaget vill visa att 
‘man lyssnar’ ” respondent 2 
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Det blir också svårt för företag att applicera öppen innovation i verksamheten när det 
råder oklarhet om hur innovationsprocessen ska betraktas som en helhet eller två separata 
delar (Bessant & Tidd, 2007; Kash & Rycroft, 2002). Detta är också en central fråga i 
anknytning till studiens frågeställning om hur idéer som genereras utanför företaget ska 
transformeras till interna projekt inom företaget. Om innovationsprocessen betraktas som 
två processer, alltså att idégenerering är en egen del och utveckling och implementering av 
resultatet är en annan (Ravichandran 1999), finns det anledning att tro att glappet eller 
spänningsfältet som uppstår vid transformationen av idéer till interna projekt inom 
företagen är ännu mer komplext. 

En annan utmaning med hur företag ska organisera sig i arbete med öppen innovation 
som vår studie pekar på är svårigheten att få de som har fött idéerna att fortsätta i processen. 
Detta är också direkt kopplat till huruvida innovationsprocessen ska ses som en eller två 
processer (Bessant & Tidd, 2007; Kash & Rycroft, 2002). Om idégenereringen ses som en 
egen process (Ravichandran 1999) blir det inte lika viktigt att personerna som fött idéerna 
följer med i resterande del av projektet. Om innovationsprocessen däremot ska ses som en 
hel process kanske det är avgörande. 

“Att kunna få med dom som fött idéerna att fortsätta vara engagerade i en sån process 
och att kunna hitta ekonomin till det och tiden till det och så vidare. Det är rätt svårt.”  - 
respondent 2 
Om innovationsprocessen exempelvis består av två delar, och eventbolag står för den 
idégenererande fasen och företag för resterande del av processen, blir det viktigt att dessa 
aktörer jobbar nära varandra. Detta kan vara en utmaning i praktiken.  

Flertalet av våra respondenter pratar om vikten av holism, helhetstänkande, 
helikopterperspektiv och studiens teoretiska referensram styrker på ett flertal ställen att det 
holistiska tänkandet är relevant och väsentligt. Vi anser att öppen innovation delvis kan ses 
som en ansats mot att få företag att bli mer holistiska genom att exempelvis samarbeta över 
gränser, analysera omvärlden, bjuda in andra och ta idéer utifrån och in i företaget. 

Trott & Hartmann (2009) nämner att man kan argumentera för att en del av japanska 
företags framgångar från andra världskriget och framåt berott på deras förmåga att tillskansa 
sig teknologi och kunskap från företag i andra länder. Denna utmaning, eller möjlighet, delas 
av respondent 4 som belyser att det kan finnas en rädsla för att få sina idéer kopierade av 
företag i Japan och Kina. Vi anser att det råder en svår balansgång för företag i frågan om 
vad som är lämpligt att visa öppet, bjuda in till och samarbeta kring och vad företag inte bör 
visa för andra och bevara inom den egna verksamheten. Det blir en konflikt mellan att 
företag ska tillämpa öppen innovation och fortfarande vill ha kontroll över sina processer. 

Det verkar vara en utmaning för företag att organisera sig och konkretisera vilka metoder, 
tekniker och verktyg som är passande när det kommer till att arbeta med inkrementella och 
radikala innovationer. Respondenterna bekräftar att det är en utmaning för företag att arbeta 
med de olika typerna men förklarar inte närmre om någon specifik lösning.  
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10. Slutsats 
Samhället i stort står mitt i en omvälvande digitaliseringsprocess. Digitaliseringen 

innebär både utmaningar och möjligheter, och det är tydligt att företag behöver agera för att 
överleva. Ett sätt att angripa utmaningarna på är att utnyttja de möjligheter som den digitala 
tekniken för med sig genom till exempel att nya former såsom öppna events utvecklas. 
Genom att tillämpa öppen innovation i verksamheten kan företagen möta de hårda krav och 
den höga hastighet som marknaden idag kräver.  

Men eftersom att öppen innovation är ett diffust begrepp och det idag råder oklarheter om 
innovationsprocessen ska ses som en helhet eller två processer, försvårar det företagens 
möjlighet att applicera arbetssättet i verksamheten och det verkar svårt för företag att få 
idéerna som genereras utanför verksamheten att transformeras till interna projekt inom 
företaget. 

Studien har försökt att kartlägga om företag använder metoder, tekniker och verktyg för 
att handskas med idéövergången. Även om vår empiri har ett batteri av verktyg så har 
studien inte funnit något systematiskt tillvägagångssätt för vilket verktyg som används när 
och var. Detta trots att respondenter och forskningslitteraturen pekar på vikten av att 
använda rätt verktyg för att uppnå goda resultat. Vi anser att lösningen på problemet kan 
vara att skapa en guide, utifrån verktygens egenskaper, som pekar på vilka verktyg som är 
lämpliga i olika situationer. Utifrån de tabeller (se tabell 2 och 3) som studien redovisar med 
klassificerade verktyg har vi kommit fram till bidraget nedan. 

Som en första ansats till att försöka hjälpa företag att på ett strukturerat sätt ta sig an 
inkrementella och radikala innovationer med specifika verktyg, utifrån företagens struktur, 
har vi utökat modellen (se blått fält i bild 2) över öppna affärsmodeller som presenteras i 
studiens teoretiska referensram(se figur 2). På detta sätt tror vi att företag kan lyckas bättre 
med transformeringen av idéer till interna projekt och på så vis minska glappet: 
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Bild 2 (egen utökning av befintlig modell av Saebi & Foss (2015)). 

Bildens grund bygger på de fyra öppna innovationsstrategierna som syns högst upp och de 
affärsmodellsdimensioner som syns till vänster i bild. Vårt tillägg, förslag på 
metoder/tekniker/verktyg, hjälper företag att tillämpa lämpligt verktyg utifrån företagets 
innovationsstrategi och affärsmodell. Den blå pilen längst ned i bild illustrerar i vilken 
utsträckning metoderna, teknikerna och verktygen kan användas i syfte att generera radikala 
innovationer. Möjligheten till radikal innovation sammanfaller med innovationsstrategiernas 
indelning efter kunskapsinhämtandets bredd och djup. 

Under marknadsbaserad innovationsstrategi finns exempelvis Scouting som 
verktygsförslag, verktygets syfte är att undersöka omvärlden och inger inga större 
möjligheter till radikala innovationer. Under publikbaserad innovationsstrategi finns till 
exempel Crowdsourcing som förslagsvis används i syfte att sprida risker och minska interna 
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kostnader genom att lämna ut delar av ett problem eller en uppgift. Hackathons är ett 
exempel på verktyg under kollaborativ innovationsstrategi, som är lämplig att använda i 
idégenereringssyfte eller utvecklingsarbete. Hackathons ger relativt goda möjligheter till 
radikala innovationer. Under nätverksbaserade innovationsstrategier, den kategori längst till 
höger i bild, finns Open source som verktygsförslag. Open source är en öppen miljö 
tillgänglig för alla som skapar goda förutsättningar för radikala innovationer. Ytterligare 
beskrivning om metoder, verktyg och tekniker finns i bilaga C. 

Vi bedömer det som att om företagen skulle använda metoder, tekniker och verktyg på ett 
systematiskt sätt underlättar det absorptionen av ny kunskap in i verksamhet. Glappet som 
uppstår i övergången av öppen innovation på en strategisk nivå till en mer konkret, 
operationell nivå, kan med hjälp av lämpliga verkyg minska. Således blir transformeringen 
av idéer till interna projekt lättare. 

Eftersom att vår empiri menar att det som påverkar valet av metoder, tekniker och 
verktyg är faktorer som till exempel budget och inte det resultat som företaget förväntas 
uppnå, tolkar vi det således som att företagen inte ser arbetet med öppen innovation som en 
strategiskt viktig del i verksamheten utan snarare som en syssla på sidan av. Om företag har 
mer konkret information om hur de ska ta sig an arbetet med öppen innovation och vilka 
verktyg som är lämpliga att använda, kan öppen innovation bli mer integrerat i 
verksamheten och mindre som en syssla på sidan av. Därför anser vi att det bör göras vidare 
studier som kopplar ihop övergripande strategier och val av verktyg. 
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Bilagor 

Bilaga A. Intervjuguide (Företag) 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som läser Systemvetenskapliga programmet med 
inriktning mot design, interaktion och innovation. Vi skriver ett examensarbete inom ämnet 
för informatik och denna intervju kommer att användas som underlag för vår uppsats. 
Intervjun är frivillig och alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Du har när som helst 
möjlighet att avbryta intervjun, vi bedömer att intervjun kommer pågå under ungefär 40 
minuter. 
 
Examensarbetet handlar om “Open Innovation" och de tekniker som används eller uteblir 
inom innovationsprocessen. Genom vårt arbete vill vi ta reda på hur man på bästa sätt går 
från idé till interna projekt utan att förlora viktiga delar på vägen, vi tror att användning av 
rätt teknik eller verktyg kan ha betydelse för det. 
 
Inledning:  
Position/roll på företaget: �
Berätta om verksamheten och arbetsprocessen från “start till mål”. 

Verktyg/Tekniker 
Följer ni någon specifik metod eller “koncept”? 
Följer ni den fullt ut? Använder ni delar av den?  Är den modifierad på något vis?  
 
Vilka tekniker/verktyg använder ni i syfte att skapa och ta vara på nya idéer?�
Berätta hur ni använder verktyget/tekniken i praktiken? 
Varför har ni valt det verktyget/tekniken? Vad bidrar tekniken/verktyget med? 
 
Använder ni olika verktyg/tekniker beroende på vilken kund ni arbetar tillsammans med?�
Använder ni olika verktyg/tekniker beroende på vilken fas i arbetet ni är i? 
 
Tycker ni att det är nödvändigt att använda sig av en teknik/verktyg? I så fall varför? 

Finns det några utmaningar med att använda tekniken/verktyget? 
Om ni kör fast i idéprocessen, hur gör ni då? 
 
Öppen innovation�
Öppen innovation blir allt mer vanligt förekommande i företags arbetsprocesser och exempel 
på öppen innovation är bland annat crowdsourcing, patentpooler, hackathons, idétävlingar, 
kundinvolvering. Öppen innovation handlar om att lägga ut delar av innovationsprocessen 
till externa aktörer och nyttja andra resurser och kunskaper än företagets egna. �
�

Hur definierar du Öppen Innovation? 
Vilka möjligheter kan öppen innovation skapa?  
Vilka utmaningar ser du med Öppen Innovation? 
 
Påverkar samarbeta med externa aktörer generering av nya idéer? �
Hur tror du att företag behöver förhålla sig till Öppen Innovation i framtiden? 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga B. Intervjuguide (Deltagare i utvecklingsverkstad) 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som läser Systemvetenskapliga programmet med 
inriktning mot design, interaktion och innovation. Vi skriver ett examensarbete inom ämnet 
för informatik och denna intervju kommer att användas som underlag för vår uppsats. 
Intervjun är frivillig och alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Du har när som helst 
möjlighet att avbryta intervjun, vi bedömer att intervjun kommer att pågå under ungefär 40 
minuter. 
 
Examensarbetet handlar om “Open Innovation" och de tekniker som används eller uteblir 
inom innovationsprocessen. Genom vårt arbete vill vi ta reda på hur man på bästa sätt går 
från idé till interna projekt utan att förlora viktiga delar på vägen, vi tror att användning av 
rätt teknik eller verktyg kan ha betydelse för det. 
 
Inledning 
Berätta om Mötesplats i Lycksele och hela processen från start till mål.�
- Representerade du (och dom andra i gruppen)  företaget du jobbar på eller var du där som 
privatperson? 
- Om du var där för företagets räkning, vilken position/roll har du?  

Verktyg/Tekniker 
Berätta hur ni gick till väga för att gå från idé till prototyp? 
Använde ni särskilda metoder eller verktyg i syfte att ta vara på idéer? 
 
Fick ni tillgång till några resurser?�
Blev ni guidade att gå till väga på ett visst sätt?�
�

Ser du några utmaningar med att göra som ni gjorde? 
Körde ni fast? hur gick ni till väga i så fall? 
 
På vilket sätt kunde man ha genomfört Mötesplats i Lycksele annorlunda? 
 
Tycker du att det är nödvändigt att använda sig av en metod eller ett verktyg i en öppen 
innovationsprocess? I så fall varför? 
 
Öppen innovation 
Öppen innovation blir allt mer vanligt förekommande i företags arbetsprocesser och exempel 
på öppen innovation är bland annat crowdsourcing, patentpooler, hackathons, idétävlingar, 
kundinvolvering. Öppen innovation handlar om att lägga ut delar av innovationsprocessen 
till externa aktörer och nyttja andra resurser och kunskaper än företagets egna.  
 
Hur definierar du Öppen Innovation? 
Vilka möjligheter kan öppen innovation skapa?  
Vilka utmaningar ser du med Öppen Innovation? 
 
Påverkar samarbeta med externa aktörer generering av nya idéer? �
Hur tror du att företag behöver förhålla sig till Öppen Innovation i framtiden? 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga C. Beskrivning av metoder, tekniker och verktyg 
Idéverkstäder, Utvecklingsverkstäder 
Syftet med idé- och utvecklingsverkstäder är att olika proffesioner och generationer 
samarbetar och analyserar olika ämnesområden för att komma fram till tänkbara förättringar 
och/eller nya lösningar. Grupperna i idé- eller utvecklingsverkstäder är ofta 
tvärvetenskapliga och samlar deltagare i allt från studenter, seniorer, forskare, entreprenörer 
till designers, experter och programmerare. (http://motesplatslycksele.se/ideverkstader/; 
http://motesplatslycksele.se/utvecklingsverkstader/)  
 

Tjänstedesign (Service design)  
Tjänstedesign handlar om att förbättra en tjänsts avseende genom att planera och organisera 
både människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter som påverkar en 
tjänst. Syftet med tjänstedesign är att öka kundens upplevelse av tjänsten och därför läggs 
stor vikt vid att undersöka kundens behov. Tjänstedesigns effekt på en tjänst kan leda till att 
en befintlig tjänst förändras, en ny tjänst formas eller att tjänsteleverantören av tjänsten 
omorganiseras. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjänstedesign) Tjänstedesign kan ses som en 
verktygslåda fylld med olika tekniker och verktyg. Exempel på det som finns i verktygslådan 
är workshops, användarinsikter och personas. 
(http://www.servicedesigntoolkit.org/downloads.html) 
 
Omvärldsbevakning, Trendanalys, Scouting 
Omvärldsbevakning är en organisatorisk aktivitet som förser organisationen med 
underrättelser om omvärlden med syfte att positionera företaget och dess produkter och 
tjänster. I praktiken handlar det om att strategiskt analysera konkurrenter och marknaden 
vilket går att genomföra både genom att på egen hand observera det som händer i omvärlden 
eller använda specifika tjänster på nätet som till exempel RSS 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Omv%C3%A4rldsbevakning). RSS är en teknik som 
underlättar och möjliggör omvärldsbevakning av förvalda nyhetssidor, bloggar, 
diskussionsforum och andra webbplatser. Konceptet bygger på att användaren omedelbart 
blir underrättad om något nytt har publicerats på valda källor. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/RSS) 
 
Workshops 
En workshop är en sammankomst, lektion, ett möte eller en träningssession som kan pågå 
under flera dagar. Det handlar om att samla olika, i vissa fall på förhand bestämda, 
kompetenser för att lösa en specifik fråga och ofta belyser workshopen ett visst tema. De 
involverade deltagarna förväntas vara aktiva i de praktiska övningarna som en workshop ofta 
består av. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Workshop) Exempel kreativa verkstäder�
�

Innovationstävlingar 
En innovationstävling är ett sätt att lösa utmaningar och problem på med hjälp av 
innovationsgenererande tävlingar. Till skillnad från vanliga tävlingar då pris vanligtvis 
överlämnas efter genomförd prestation, fokuserar innovationstävlingar istället på att prisa de 
lösningar som på bästa sätt löser ett presenterat problem 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Innovationst%C3%A4vling).  
1700-talets “longitudproblem” brukar belysas som den allra första innovationstävlingen, då 
utlyste brittiska parlamentet ett pris för den som kunde lösa problemet och många 
astronomer gav sig i kast med uppdraget (https://sv.wikipedia.org/wiki/Longitudproblemet). 
Ett nutida exempel på en innovationstävling är när Pepsi år 2007 gav vinnaren 10 000 dollar 
som prissumma för att designa deras nya burk med läsk. Idag är det inte ovanligt att 
innovationstävlingar anordnas genom just crowdsourcing och hackathons. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing) 
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Crowdsourcing 
Crowdsourcing är en metod som används för problemlösning eller för att söka förslag till 
problemlösning från andra parter. Den mest framgångsrika versionen av crowdsourcing är 
det vi i Sverige kallar för gruppintelligens (collective intellegence, crowd wisdom), vilket 
innebär att allmänhetens kunskap och expertis används till nya innovativa idéer. Ett jobb 
som traditionellt utförs av en uppdragsgivare kan till exempel sändas ut som en öppen 
förfrågan till en odefinierad större grupp människor.  Konceptet medför ett bredare utbud av 
idéer, snabbare lösningar och ofta en ekonomiskt gynnsam del i ett projekt. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing)  

Hackathons 
Ordet Hackathon myntades 1999 och är ett evenemang där programmerare träffas för att 
programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod. I de flesta fall innebär 
ett hackathon att deltagarna under fria former kan utveckla vad det vill och hur det vill, men 
det finns också hackathons där programmerare utvecklar och förbättrar redan befintliga 
artefakter. Ett hackathon kan pågå under ett visst antal timmar eller dagar. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Hackathon) 
 
Användarupplevelsedesign (UX) 
Användarupplevelsedesign är en process som utgår ifrån upplevelsen av produkten/tjänsten 
som skapas. Genom att fokusera på slutanvändarens upplevelse av produkten eller tjänsten 
kommer en större kundnöjdhet uppnås. Emfasen i arbetet hos en upplevelsedesigner ligger i 
hur väl denne kan fånga de tankar, idéer och åsikter som slutanvändaren har om sina behov. 
Därför ligger en stor del av arbetet i hur väl kommunikationen mellan designern och 
slutanvändaren fungerar, och iterativt arbete mellan designer och slutanvändare, ofta i form 
av prototyper är vanliga genom hela processen från idé till färdig produkt/tjänst. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience_design).  

Idéhanterings-verktyg (Idea management-verktyg) 
Idéhanteringsverktyg används för dokumentation av idéer och skapar möjligheten att 
organisera och på ett smidigt sätt leta bland dessa. Verktyget används i organisationer med 
målet att lyckas sortera ut de bästa idéerna med störst potential till implementation. Exempel 
på idéhanteringsverktyg är Brightidea, Trello och Slack. 
 
Scouting och Teknologi-sourcing 
Metoderna handlar om att rekognoscera och undersöka omvärlden i syfte att se om någon 
annan redan har en lösning på problemet. 
 
Crowdfunding och Crowdsourcing 
Metoderna är två olika sätt att lämna ut delar av ett problem eller en uppgift till utomstående 
för att sprida risken och minska kostnader. 

Storyboards, innovationsverkstäder och innovationstävlingar 
Metodernas syfte är att skapa öppna idégenererande forum för personer utanför företaget. 
 
Innovationspartnerskap, horisontella- och vertikala teknologikollaborationer 
Metoderna handlar om att företag samarbetar med varandra i syfte att lösa problem eller 
komma fram till nya idéer. 

Öppen källkod och öppna innovationsplattformar 
Metoderna är exempel på öppna utvecklingsmiljöer som tillåter utveckling, användning och 
modifiering för externa parter.�
�

(Parida, Westerberg, & Frishammar, 2012; Nicholas, Ledwith, & Bessant, 2015; Saebi & Foss, 
2014; Nayebi & Wnuk, 2015; Schulz, Geithner, Woelfel, & Krzywinski, 2015). 


