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Förord 

Författarna vill inleda med ett stort tack till Olle Dierks, Open Innovation manager på 
Munktell Science Park som under arbetets gång fungerat som vår kontaktperson och gett 
oss positiv och konstruktiv återkoppling på vårt arbete.  
 
Författarna vill även tacka Petra Edoff som varit vår handledare under arbetet och Kerstin 
M. Johansson, Teo Härén samt Henrik Essunger som tog sig tid att besvara vår enkät. 
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Sammanfattning 

Titel: Open innovation tävlingar – användandet av den externa kunskapen 
Författare: Johanna Högberg och Caroline Sundberg 
Handledare: Petra Edoff 
Examinator: Thomas Backström 
Ämne/ Kurs: Innovationsteknik/Examensarbete i innovationsteknik, KIN180 
 

Problem 
Open Innovation tävlingar är ett koncept som innebär att ett företag tar hjälp av 
utomstående kunskap genom en tävling för att lösa olika problem. Dessa tävlingar 
innehåller många faktorer, som i sin tur behövs tas i beaktande då de kan påverka tävlingen 
på olika sätt. Användandet av denna typ av koncept med tävlingar växer bland företag och 
det kan vara svårt att veta vad som är viktigt att tänka på när vid arrangerandet av en sådan 
tävling. 

Syfte  
Författarna vill genom att ta reda på vad det finns för gemensamma faktorer vid tävlingar 
för Open Innovation ta fram material och göra ett forskningsarbete som innehåller 
relevanta slutsatser som kan användas som underlag för att skapa Open Innovation-
tävlingar. Vi vill även att våra slutsatser ska kunna fungera som grund för vidare forskning 
kring området Open Innovation. 

Tillvägagångssätt 
Arbetet grundas på insamlad empiri kring tio stycken Open Innovation tävlingar som sedan 
sammanställts i en kartläggning. Utifrån detta har även en enkät skickats ut till personer 
som arbetar eller har arbetat med Open Innovation-tävlingar detta har använts som 
ytterligare empiri. Även teori kring ämnet Innovation och begreppet Open Innovation har 
samlats in. 

Slutsats 
Författarna anser att det finns många faktorer som påverkar och de kan användas på olika 
sätt beroende på vad tävlingen har för syfte och önskat resultat. Arbetet visar att valet av 
faktorer påverkar varandra samt hur de kan påverka varandra.  

Nyckelord 
Open Innovation, tävlingar, prissystem, faktorer, kartläggning, användardriven innovation 
 
 
  



  

Begreppsdefinition  

Användardriven Innovation: Detta innebär att företag tar hjälp av sina 
användare/slutkunder för att utveckla företaget eller lösa ett problem. 
 
Community/s: Community är olika mötesplatser på internet där människor kan interagera 
och diskutera med varandra. 
 
Crowdsourcing: Crowdsourcing är ett typ av koncept för Open Innovation och innebär att 
företag använder sig av ”folkmassor” (crowds) och Communitys för att lösa problem. Ofta 
sker detta när företaget har ett specifikt innovationsproblem eller behöver utveckla sin 
verksamhet. 
 
Open Innovation: Open innovation, på svenska kallat öppen innovation innebär att företag 
öppnar upp sig mot omgivningen för att kunna ta in nya och värdefulla idéer för att 
utvecklas. Med andra ord utnyttjas den externa kunskapen istället för att enbart förlita sig 
på företagets interna kunskaper. 
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1. Inledning  

 
"The creative person wants to be a know-it-all. He wants to know about all kinds of things: 
ancient history, nineteenth-century mathematics, current manufacturing techniques, flower 
arranging, and hog futures. Because he never knows when these ideas might come together to 
form a new idea. It may happen six minutes later or six months, or six years down the road. But 
he has faith that it will happen." 

— Carl Ally (Leadershipnow, 2011) 

 
 
Open Innovation är ett begrepp som har sitt ursprung från ämnet Innovation. Många 
forskare anser att Innovation är nödvändigt för ett företags utveckling och överlevnad. På 
senare dagar har detta vidareutvecklats till att företag inte enbart kan förlita sig på den 
interna innovativa kunskapen för att utvecklas, utan även behöver vända sig till sin 
omgivning för att finna nya innovationer (Tidd & Bessant 2009, s. 91-92), utifrån detta 
behov myntades begreppet Open Innovation av professor Henry Chesbrough (2006).  
 
I detta arbete kommer författarna att titta närmare på begreppet Open Innovation och de 
tävlingskoncept som uppstått kring detta begrepp. Tävlingarna har som syfte att lösa ett 
problem för ett företag eller organisation med hjälp av deltagarnas olika idéer och bidrag. 
Författarna har i detta examensarbete kartlagt och undersökt olika gemensamma faktorer 
vid Open Innovation tävlingar.  
 
Inspirationen för arbetet har författarna hämtat från Munktell Science Park i Eskilstuna 
som kontinuerligt arbetar med tävlingar inom Open Innovation. Företaget håller i dagsläget 
på att ta fram information och riktlinjer som i sin tur ska fungera som grund för skapandet 
av en manual för framtida tävlingar. Författarna hoppas att bidra med hjälp till denna 
manual genom detta arbete.  
 
I arbetet kommer härmed Open Innovation förkortas OI och Munktell Science Park kommer 
att förkortas MSP. 
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1.1 Disposition av arbetet  
Arbetet kommer att disponeras som följande: 
 

 
 
Författarna börjar med att diskutera problemområdet och 
bakgrunden till arbetet för att ge en tydligare bild av vad arbetet 
handlar om och varför vi valt att göra detta.  
 

 
 
Därefter så kommer en presentation och diskussion kring de 
metodval som gjorts där författarna bland annat beskriver 
tillvägagångssättet för arbetet.  
 
 

 
 
Detta följs sedan av en teoribeskrivning kring de ämnen som 
författarna sedan kommer använda som stöd i analysen av 
empirin.  
 
 

 
 
Efter teoriavsnittet presenteras den insamlade empirin som 
består dels av en kartläggning av gemensamma faktorer för OI 
tävlingar och dels av intervjuer kring dessa faktorer.  
 
 

 
 
I den sista delen av arbetet analyseras och diskuteras resultaten 
av den insamlade empirin och därefter jämförs den med teorin.  
 
 
 

 
 
Slutligen kommer författarna att presentera sina slutsatser och 
förslag till metoder för användandet av dessa faktorer vid 
skapandet av framtida OI-tävlingar.  
 
 

 
Fig 1. Egen bearbetning, Disposition. 
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1.2 Bakgrund och författarnas roll 
Från början i processen med detta examensarbete var författarnas tanke att ta del av ett 
pågående pilotprojekt som skedde i samarbete mellan MSP och förstaårselever vid 
innovationsprogrammet i Eskilstuna. Pilotprojektet gick ut på att se ifall olika miljöer kunde 
påverka idégenereringen vid OI-tävlingar. Det övergripande syftet med att göra detta var 
för att samla så mycket information som möjligt kring utformandet av tävlingar för OI, så att 
MSP sedan kan använda denna information till att ta fram riktlinjer och skapa ett ramverk 
som kan användas vid framtida tävlingar.  
 
Efter många diskussioner och omformuleringar kring vår roll i detta samarbete och vilka 
typer av frågeställningar som kunde tänkas skapa störst nytta både för uppdragsgivaren 
och som innovationsbidrag för författarna uppkom tanken med att istället för att arbeta 
med frågor kring pilotprojektet i sig fokusera på tävlingskonceptet i allmänhet. På så sätt 
kan författarna bidra med ytterligare underlag till ramverket genom att ta reda på vad det 
finns för gemensamma faktorer vid redan genomförda tävlingar inom OI och undersöka 
dessa. 

1.2.1 Varför vill man skapa ett ramverk för denna typ av koncept? 
Regionförbundet Sörmland driver projektet Innovationsmotorn som har till syfte att få fler 
sörmlänningar att utveckla innovativa affärsidéer. Med detta syfte i tankarna har de sedan 
tagit kontakt med MSP som med Olle Dierks i spetsen tagit fram en pristävling som hade en 
problemformulering där det handlade om hur man kan få personer på ett tåg att skapa 
idéer tillsammans. Problemet här är kopplat till det mer övergripande målet att få 
sörmlänningar mer innovativa. Genom det vinnande bidraget i tävlingen togs sedan en 
förstudie fram och denna har sedan legat till grund för ett pilotprojekt som kommer 
genomföras hösten och vintern 2011 som beskrivet ovan. Syftet med pilotprojektet är att 
vidareutveckla och testa de idéer som tagits fram i förstudien. Genom resultat av 
pilotprojektet är förhoppningen att detta sedan kommer att skalas upp under 2012 och 
utifrån de delar som fungerade bäst sedan skapa ett ramverk och en manual för hur detta 
koncept ska kunna tillämpas i flera sammanhang i framtiden. 

1.2.2 Så går en tävling till 
För att ge läsaren klarhet i hur en OI-tävling ser ut och fungerar så kommer författarna att 
presentera ett exempel på ett koncept för detta, utformat av OI plattformen Innocentive. 
 
Processen börjar med att en uppdragsgivare det vill säga ett företag registrera sig på 
Innocentive.com. När detta är gjort lägger de upp en tävling på plattformen och förklarar 
vilket problem de vill få löst, hur de vill att lösningen ska se ut och hur den ska lämnas in. De 
uppger även hur länge tävlingen kommer att pågå, vilket pris de kan vinna och om de har 
några särskilda krav på deltagarnas förkunskaper det vill säga utbildning eller bakgrund. 
När tävlingen är publicerad på plattformen får deltagarna lämna in sina bidrag. Vid det sista 
steget gör företagen eller en utsedd jury en bedömning om någon vinnare ska utses, 
företagen betalar enbart ut vinsten om de fått in en användbar lösning på problemet 
(Innocentive 2011a). 
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 2. Studiens problemområde och syfte 

Nedan presenteras syftet och de övergripande målen för detta examensarbete. 

2.1 Problemformulering 
Det finns många faktorer att ta i beaktande vid arbetet med OI och det finns ännu fler när 
det kommer till att skapa en tävling kring detta område. Det kan vara svårt att veta vilka 
faktorer som är viktiga att tänka på och hur dessa påverkar varandra och tävlingen i sig. 
Detta varierar också beroende på i vilket sammanhang tävlingen ska äga rum, vad tävlingen 
handlar om och vilka som är tänkta att delta. Om uppdragsgivare och facilitator inte tar 
hänsyn till dessa kringliggande faktorer och inte förstår innebörden av deras funktion så 
finns risken att de inte får det genomslag och resultat som ursprungligen önskas. 

2.2 Problemdiskussion 
Nyligen har allt större uppmärksamhet ägnats åt begreppet ”Open Innovation", både i den 
akademiska världen såväl som i praktiken. I samband med den ökade uppmärksamheten 
kring OI så har flera närliggande begrepp och arbetsmodeller vuxit fram såsom 
crowdsourcing och användardriven innovation. Företag och forskare har börjat sett 
fördelarna med att involvera användarna och allmänheten vid både idégenereringen och 
själva innovationsprocesserna.  Fördelarna med denna typ innovationsprocesser kan bland 
annat vara att det blir mer kostnadseffektivt och att företag kan ta del av extern kunskap, 
kreativitet och idéer utan att behöva anställa. Det kan dessutom i vissa fall hjälpa till att 
sänka inträdesbarriärerna för nya innovationer hos användarna genom att de får hjälpa till 
och delta vid utvecklingen av produkterna. På så sätt appliceras användarnas synvinkel på 
problemen samtidigt som det skapas en relation mellan produkterna och användarna i 
tidigt stadie av produktutvecklingen (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s.101). 
 
En investering i olika typer av OI-koncept kan vara i stort sett värdelöst om företaget inte 
förstår de kringliggande faktorerna (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s.101). Det är 
denna typ av problem som ligger till grund för detta arbete. Författarna vill bidra med en 
större förståelse och kunskap kring faktorerna runtomkring denna typ av koncept, vilka 
faktorer som påverkar och hur. 

2.3 Frågeställning 
Författarna har kommit fram till följande frågeställningar: 
 
Huvudfråga: 

 Vad finns det för gemensamma faktorer vid Open Innovation tävlingar? 
 
Underfrågor: 

 Vilka faktorer kan författarna kartlägga? 
 Hur påverkar de kartlagda faktorerna tävlingarna? 
 Vad behöver företag tänka på angående de kartlagda faktorerna när de utvecklar en 

Open Innovation tävling? 
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2.4 Innovationsbidrag 
Författarna arbetar med att ta fram relevant information och dra slutsatser kring de 
faktorer som påverkar en OI-tävling. Detta material ska sedan lämnas över till MSP som 
forskningsstöd vid skapandet av det ramverk som tillslut ska bli en manual för hur liknande 
koncept ska kunna tillämpas i flera sammanhang i framtiden.  
 
Det som författarna till detta arbete kommer att överlämna till MSP är ett skriftligt material 
där slutsatser, kommentarer och förslag på eventuell fortsatt forskning kommer att 
presenteras. Det kommer även att göras en muntlig presentation av detta vid ett möte på 
MSP i början av 2012.  

2.5 Syfte 
Författarna vill genom att ta reda på vad det finns för gemensamma faktorer vid OI-
tävlingar och analysera dessa genom befintliga teorier, ta fram material och göra ett 
forskningsarbete som innehåller relevanta slutsatser som kan användas som underlag vid 
skapandet av framtida OI-tävlingar. Författarna vill även att våra slutsatser ska kunna 
fungera som grund för vidare forskning kring området OI. 

2.6 Avgränsning 
Det finns tusentals tävlingar inom OI och med tanke på tidsramen för detta arbete så var det 
svårt för författarna att göra en allt för genomgående kartläggning av alla dessa. Författarna 
har därför valt att använda sig utav en hemsida som heter Worthsolving vid urvalet till vilka 
tävlingar som skulle användas som underlag vid kartläggningen. Bakgrunden till detta 
beskrivs tydligare under metodavsnittet. Worthsolving är en hemsida skapad av MSP och 
fungerar som en samlingsplats för olika tävlingar från världen över. På den här hemsidan 
har skaparna av denna (MSP) redan gjort avgränsningar kring vilken typ utav tävlingar som 
är med på sidan. Avgränsningarna är följande: tävlingar från de femton största OI-
plattformarna internationellt sett, med fokus på hållbar utveckling och varierande 
prisstorlek.  
 
En annan anledning till varför författarna valde att använda sig av tävlingar från 
Worthsolving är att denna sida innehåller information kring många avslutade tävlingar 
tillskillnad från många andra plattformar som endast låter aktuella tävlingar vara 
tillgängliga för allmänheten. I och med användandet av Worthsolving blir ytterligare en 
avgränsning att tävlingarna är virtuella då de enbart förmedlas genom olika plattformar på 
internet. 
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3. Metod 

I metodavsnittet kommer författarna att förklara vilka metoder de valt att använda vid 
genomförandet av detta arbete, varför man har valt att använda just dessa och hur de 
appliceras i arbetet. 

3.1 Kvalitativt arbete 
Författarna har identifierat detta arbete som kvalitativt då det är flexibelt och fördjupas ju 
längre det fortgår. Med detta menar författarna att arbetets riktning kan ändras eller 
omformuleras under processens gång för att kvalitetssäkra arbetet och anpassa det till 
syftet. Dessutom bygger arbetet på faktorer som successivt kommer växa fram under 
arbetets gång och då kommer att tydliggöra resultatet (Olsson & Sörensen, 2011 s. 18).  
 
Arbetet genomförs med en explorativ karaktär vilket innebär att författarna vill förklara 
relationer mellan olika fenomen (Olsson & Sörensen, 2011 s. 43). I detta fall handlar det om 
de olika faktorer som finns gemensamt vid tävlingar inom OI och om, och i så fall hur de 
påverkar tävlingen. Ytterligare kommer arbetet analyseras på ett kontextuellt sätt och 
beskrivs av Olsson och Sörensen i boken Forskningsprocessen (2011, s. 176) som följande: 
 

“Karaktäristiskt för kontextuell analys är en kombination av analytiska drag å ena sidan och explorativa 
och tolkande drag å andra sidan.”  

 
I och med att författarna använder sig av en kvalitativ datainsamling behöver författarna 
tänka på hur data samlas in, vilka källor som används och var de kommer ifrån (Olsson & 
Sörensen, s 131).  
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3.2 Arbetsmetod 

För att göra det enklare för läsaren att förstå 
arbetsprocessen vid själva datainsamlingen 
bakom det här arbetet har författarna valt att 
göra en modell för att beskriva detta tydligare, se 
fig. 2.  
 
Figuren illustrerar författarnas tillvägagångssätt 
vid skapandet av detta arbete efter det att 
intresseområden och forskningsfrågor blivit 
fastställda. Fig.2 visar de olika delar som är 
skelettet av detta arbete samt i vilken ordning 
författarna har gått igenom de olika faserna. En 
av de mer omfattande delarna vid 
arbetsprocessen var insamlingen av data för 
kartläggningen, denna kommer att beskrivas 
mer noggrant i avsnittet “Kartläggning av 
faktorer vid OI-tävlingar”. 
 
En av grundtankarna med arbetsprocessen var 
att författarna skulle återkoppla och utvärdera 
den insamlade teorin efter varje gång de samlat 
in ny empiri. Det här gjordes för att säkerställa 
kvalitén på arbetet genom att ta bort överflödig 
och irrelevant information.  
 
En annan viktig del av arbetsmetoden har varit 
återföringen med uppdragsgivaren, det vill säga 
att författarna valt att ha en nära kontakt med 
MSP. Detta beskrivs inte i fig. 2 då 
återkopplingen har skett på olika sätt vid de 
olika stadierna i arbetet. Författarnas mål var att 
träffa kontaktpersonen Olle Dierks kontinuerligt 
under arbetes gång för att diskutera eventuella 
nya synvinklar och tankar samt gå igenom om 
det fanns några frågetecken. I början av 
processen upprättades även ett virtuellt och 
levande online-dokument genom webbsidan 
Google, där uppdragsgivarna hade möjlighet att 
se vad författarna arbetat med genom hela 
processen. Här kunde även uppdragsgivaren välja att 
lägga in kommentarer, frågor eller synpunkter på 
arbetet vilket gav författarna större möjlighet att få 
kontinuerlig feedback snabbt. 

Fig.2 Egen bearbetning, 
arbetsmetod 
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3.3 Sekundärdata 
Sekundärdata i det här fallet innebär det som redan har skrivits om ämnet och används för 
att skapa en bakgrund och förståelse för ämnet OI och de olika faktorerna (Olsson & 
Sörensen, 2011 s. 46). 
 
Författarna har använt sig av litteratur för att skapa en bakgrund och förståelse för de 
begrepp och ämnen som beskrivs i arbetet. Därav har olika vetenskapliga artiklar från 
bland annat databaserna Emerald och LibHub använts. Författarna har även fått artiklar 
rekommenderade av handledare Petra Edoff som har använts i arbetet. En av de artiklar 
som författarna använt sig av under flera delar utav arbetet, bland annat under rubriken 
motivation är ”Motivating and supporting collaboration in open innovation” av Antikainen, 
Mäkipää och Ahonen (2010). Artikeln behandlar olika typer av motivationsfaktorer och hur 
dessa fungerar för olika människor vid deltagandet i OI-tävlingar samt hur motivation kan 
använda spå olika sätt för att nå önskat resultat. Författarna har även läst och använt sig av 
ett flertal artiklar och böcker av professor Von Hippel som tar upp hur ett företag kan 
arbeta med användardriven innovation på olika sätt. 
 
Förutom artiklar har författarna använt sig av litteratur kring både ämnet Innovation i sig 
men också begreppet Öppen Innovation, författarna har bland annat använt sig av professor 
Henry Chesbrough bok Open Innovation; Researching a New Paradigm (2006) då denna bok 
är en av de som lagt grunden för OI. 
 
Ytterligare en bok som använts i arbetet är Öppen Innovation av Björn Remneland (2010), 
boken sammanställer och förklarar OI samt ger en bred bild för ytterligare begrepp och 
ämnen som kopplas till OI såsom till exempel Crowdsourcing. Författarna har även använt 
sig av boken Innovation and entrepreneurship (2007) skriven av Tidd & Bessant för att 
vidare kunna koppla ihop arbetet till ämnet Innovation. 
 

3.4 Primärdata 
Primärdata innebär det som författarna samlat in specifikt för denna studie (Olsson & 
Sörensen, s. 46). Primärdata kommer att fungera som empiri i arbetet och kommer sedan 
att analyseras och jämföras med den utvalda teorin.  

3.4.1 Kartläggning av faktorer vid OI tävlingar 
Författarna har kartlagt gemensamma faktorer vid tio olika pristävlingar för att ge en bra 
grund till empirin och den senare analysen. Förarbetet inför datainsamlingen var en 
tidskrävande process där författarna valt utvärdera den insamlade informationen och 
processen i sig efter varje steg. För att ge en tydligare bild av hur denna process såg ut har 
författarna gjort en beskrivande figur över detta på sida tio. Denna figur kommer även tas 
upp under de avslutande delarna i detta arbete då den även fungerar som en del av 
resultatet till frågeställningen "Vilka faktorer kan författarna kartlägga? 
 
Genom det tillvägagångssätt som presenteras i fig.4 så visar författarna hur de anpassat 
arbetets riktning mot de rådande omständigheterna efter varje handling. Varje pil i 
modellen visar mot den riktning arbetet tagit efter att författarna utvärderat handlingen 
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efter varje steg i arbetet. Det nya tillvägagångssättet, det vill säga handlingen uppstod både 
genom ny informationssökning och reflektion över föregående handling, men även genom 
brainstorming, idégenerering och diskussion författarna emellan för sedan ta arbetet med 
kartläggningen vidare till nästa steg.  Författarnas tillvägagångssätt som presenteras genom 
vår modell, inspireras av R. G Coopers stage-gate process (se fig.3), som innebär att man 
reducerar osäkerheter och onödig information vid varje ”gate”, i vårt fall utvärdering. För 
att sedan kunna gå vidare till nästa ”stage”, i vårt fall handling (Cooper, 1990, s.45-46).  
 

 
Fig. 3, An Overview of a Stage-Gate System , Cooper (1990), s.46 
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Sammanställer kartläggningen i en 
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Fig 4. Egen bearbetning, 
arbetsprocess kartläggning 
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Den data som togs fram från tävlingarna kategoriserades genom åtta faktorer som 
presenteras närmre i stycket nedanför. För att ge läsaren en överskådlig bild av den 
insamlade informationen sen, har författarna sammanställt de olika tävlingarna i en enkel 
matris som presenteras under resultatdelen av detta arbete. 
 
Här under presenteras de faktorer som författarna valde att ta med i kartläggningen: 
 

 Tid  
 Pris  
 Antal deltagare  
 Antal bidrag  
 Förkunskaper  
 Typ av bidrag  
 Plattform  
 Utdelat pris  

 
Till en början fanns en vilja och ambition för att kartlägga fler faktorer, men då tillräcklig 
fakta om dessa ej gick att finna valde författarna att inte använda dem i kartläggningen. 
Dessa faktorer var:  
 

 Bakgrund hos deltagarna 
 Marknadsföring  
 Hantering av vinnande bidrag 
 Förlorade idéer  
 Kreativa processer  
 Interaktion mellan deltagare 

3.4.2 Utfall och analys av tävlingarna 
Författarna kommer mäta utfallet av de kartlagda tävlingarna genom att se hur de olika 
faktorerna använts vid de tävlingar som författarna bedömde vara lyckade. En lyckad 
tävling enligt författarna är en tävling där pris delats ut till ett vinnande bidrag. Vilken form 
av pris som delades ut spelar ingen roll och påverkar inte värdet i om tävlingen ansågs vara 
lyckad eller ej.  
 
Författarna valde att använda sig av faktorn utdelat pris som avgörande för om tävlingen 
ansågs vara lyckad då syftet vid användandet av denna typ av koncept är att skapa värde åt 
de problem som presenterats i början av tävlingen och verksamheten i sig. Eftersom det här 
examensarbetet är ur en organisatorisk synvinkel tyckte författarna att detta var en av de 
kärnvariabler som var avgörande vid bedömningen av vilka tävlingar som ansågs vara 
lyckade. Många av de andra faktorerna fungerar mer som förutsättningar, som exempelvis 
faktorn tid som enbart visar hur länge tävlingen pågick och därför inte kan användas till att 
mäta om tävlingen blev lyckad eller ej.  
 
I den avslutande analysen har författarna valt att istället för att se över varje enskild faktors 
påverkan i alla de tio tävlingarna, använda kartläggningen för att leta efter utmärkande och 
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avvikande mönster mellan dem. Detta då författarna anser att det är genom att syna de 
eventuella skillnaderna och likheterna mellan dessa som det går att se om användandet av 
faktorerna på olika sätt påverkar själva utfallet i tävlingen. Alla de kartlagda faktorerna tas 
upp under analysdelen.  

3.4.3 Enkäter 
Författarna har även valt att i arbetet genomföra enkätintervjuer med personer som 
arbetar eller har arbetat med pristävlingar. Författarna hade som mål att få in minst tre 
enkätsvar. Syftet med dessa enkäter var att få ta del respondenternas kunskap kring 
tävlingar inom OI samt av deras erfarenheter om de olika faktorer författarna valt ut för 
analys. Enkäterna var tänkta att ge författarna en djupare förståelse för de olika faktorernas 
betydelse vid utformningen av en OI-tävling och för att komplettera den fakta som samlats 
in vid den tidigare kartläggningen. Denna information kommer användas vid analysen för 
att ge en mer nyanserad bild av tävlingar inom OI.  

3.4.4 Tillvägagångssätt & urval 
De sju personer som författarna skickade enkäten till valdes ut på de kriterierna att det alla 
var eller har varit delaktiga i någon form av OI-tävling. Därmed förväntas de ha rätt sorts 
kompetens och kunskap kring området för att kunna svara på författarnas frågor.  
 
Processen med enkäterna genomfördes på samma sätt med de olika personerna. De bestod 
av ett antal frågor som skickades ut via e-mail till olika personer som deltagit vid 
utvecklingsprocessen av en OI-tävling. Vilken typ utav tävling, det vill säga om den var 
fysisk eller virtuell samt vad syftet med denna var påverkade inte valet av respondenter. 
Enkäten skickades till sju personer i olika positioner vid olika OI-tävlingar, sammanlagt fick 
författarna tillbaka tre svar och valde därefter att använda alla tre som empiri då det antalet 
uppfyllde målet för insamlade enkäter. Varje respondent har informerats om vad arbetet 
handlar om och hur svaren kommer att användas och publiceras. Alla respondenterna har 
därefter givit författarna sitt godkännande att få använda svaren från enkäten i arbetet. 
 
Enkäterna som skickades ut var uppbyggda på så sätt att frågorna hade olika hög grad av 
struktur (se bilaga.1). Anledningen till detta var att författarna i första hand sökte öppna 
svar där respondenterna gavs utrymme för egna tolkningar, men också behövde en del 
bakgrundsfakta vilket krävde frågor med högre grad av strukturering. Enkäterna var 
uppbyggda på samma sätt och utgick ifrån samma mall, det vill säga att enkäterna alla 
innehöll samma frågor, detta för att ge författarna möjligheten att enklare jämföra svaren 
vid senare analys (Olsson & Sörensen, s. 133).  
 
Frågorna som stod med i enkätmallen ställdes utifrån tre olika intresseområden: 
bakgrunden till den tävling respondenten varit delaktig i, utformningen och användandet 
av de olika faktorerna i samband med respondentens tävling och faktorernas påverkan på 
tävlingen.  

3.4.5 Värde för respondenten 
När enkäten skickades ut förklarade författarna vad syftet med detta examensarbete var, 
vart det skulle publiceras och hur det var tänkt att användas. Vid senare mailkontakt med 
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de respondenter som svarat på det första utskicket så skrev författarna även med att 
respondenterna självklart fick ta del utav arbetet när detta var klart. Detta för att 
författarna tror att det kan ligga i respondenternas intresse att läsa om de slutsatser och 
analyser som författarna arbetat med att ta fram. Att dela med sig av den färdiga rapporten 
kändes som en självklarhet för författarna då en del av syftet med denna uppsats är att 
skapa värde för de företag som jobbar med denna typ av OI-koncept. 

3.5 Metodkritik 
Då OI är ett relativt nytt begrepp så var författarna medvetna om att det kunde finnas 
svårigheter med att skapa ett starkt teoriavsnitt. Detta på grund av den tillgängliga 
sekundärdata. Även om själva mängden av data fanns tillgänglig så var den fortfarande så 
pass utspridd att det uppstod problem vid själva insamlingen. Detta gällde även teorin kring 
alla de faktorer som författarna har valt att undersöka. Det här problemet hanterades av 
författarna genom att söka teori från kringliggande ämnen som kunde användas om 
problem av detta slag skulle uppstå. De ämnen som författarna hade tänkt använda sig av 
vid sådana situationer var till exempel psykologi och företagsekonomi då det finns tydliga 
kopplingar till båda dessa inom OI. Ytterligare en effekt av att det blir svårt att hitta 
information kring detta var att litteratursökningen kunde komma att vara mer 
tidskrävande. Detta är något som författarna behövde ha överseende med när de lade upp 
planeringen och satte tidsramarna för detta arbete. Bristen på mer samlad sekundärdata 
gjorde dessutom att det skapades ett större beroende av utförliga enkätsvar vid 
insamlingen av primärdata för att komplettera författarnas kunskap om området OI-
tävlingar.  
 
Kring själva primärdata och tävlingarna var författarna medvetna om att det fanns en risk 
att alla faktorer ej gick att kartlägga om tillräckligt data om detta inte fanns att tillgå. Därför 
bestämde sig författarna att om bortfallet av information kring en faktor sträckte sig över 
mer än 50 procent av tävlingarna skulle denna bortses i kartläggningen då det inte gav ett 
fullgott underlag för den kommande analysen. De bortvalda faktorerna kommer dock att 
analyseras under analys och avslutande diskussion för att sedan appliceras på författarnas 
tankar och slutsatser kring vidare forskning.  
 
Författarna valde i analysen att jämföra de mest avvikande och utmärkande skillnaderna 
mellan faktorerna. Det resulterade i en typ av korstabulering mellan faktorerna för att 
identifiera dessa typer av avvikelser. Dock hade författarna inte tillräckligt med kunskap 
eller tid för att lära sig att på ett fullgott sätt kunna korstabulera, däremot så var det en 
liknande tankegång som användes. 
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4. Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas de modeller och teorier som författarna anser relevanta för 
studiens syfte.  

4.1 Innovationsprocessen 
Tidd & Bessant beskriver i boken Innovation and entrepreneurship (2007) hur den 
innovativa processen ser ut för företag samt vad den har för betydelse. Författarna kommer 
i detta avsnitt att beskriva innovationsprocessen steg för steg samt applicera denna på en 
OI tävling för att avgöra vilka delar utav processen som används där.  
 
För att ett företag ska kunna innovera behöver de enligt Tidd och Bessant gå igenom de fyra 
olika stegen i innovationsprocessen, dessa steg är; “proaktivt nätverkande”, “generera”, 
“välja ut” och “implementera”. Två andra delar som ingår i denna process men som kan ses 
mer som förutsättningar för att den ska fungera på bästa sätt är “innovativ organisation” 
och “strategiskt ledarskap”. 
 
Med en “innovativ organisation” menar Tidd och Bessant (2007) att företaget bör sträva 
efter att skapa ett klimat som tillåter de som arbetar där att använda sin kunskap och 
kreativitet för att göra förändringar. Det som är viktigt att tänka på är att detta sker på ett 
naturligt och genomtänkt sätt för att undvika kaos. Annars kan det hända att det kreativa 
klimatet skapar en motsatt effekt vilket innebär att effektiviteten då reduceras och 
problemlösning kan gå mot fel riktning. Det är därför viktigt att lära känna sin organisation 
och dess behov och utefter det skapa den struktur som passar bäst.  
 
Ett strategiskt ledarskap innebär att ansvarig ledare har koll på företagets ekonomiska 
välmående i jakten på att vara unik och innovativ. Ett strategiskt ledarskap är en viktig del 
för att den innovativa organisationen ska fungera. De som har ansvaret i företaget behöver 
vara öppensinnade men beslutsamma personer då ett ledarskap inom den innovativa 
organisationen kan innebära att behöva ta snabba och tuffa beslut. Denne behöver också 
lära sig att lita på den kunskap som finns i företaget samt ha en vilja att styra 
organisationen i nya riktningar för att särskilja sig från konkurrenterna. Trots detta bör 
ledaren fortfarande agera aktsamt för att behålla strukturen och lönsamheten i företaget. 
Om ledaren skulle tappa insikten för detta kan det riskera företagets överlevnad. De olika 
delarna av processen som presenteras nedan flödar kontinuerligt genom den innovativa 
organisationen och under bevakning av det strategiska ledarskapet (Tidd & Bessant, 2007, 
s. 18- 20).   
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Det första steget i innovationsprocessen kallas “proaktivt nätverkande” och innebär att 
företagen behöver leta information även utanför sina egna väggar. Detta kan innebära att 
skapande av nätverk till andra företag, kunder, leverantörer med flera. Företaget behöver 
med andra ord skapa kontakter och använda sig av dessa för att kunna föra verksamhetens 
vision framåt.  Att stänga sitt företag för omvärlden skulle vara riskfyllt, företag behöver 
inse vikten av omvärldens roll när de vill innovera (Tidd & Bessant, 2007, s. 20). Om 
företaget bortser från omvärlden så finns det risk att de tappar uppfattningen på vilken 
riktning marknaden tar och att de går miste om nya idéer och trender.  
 
Det andra steget i innovationsprocessen är “generera”, detta innebär att företaget scannar 
av sin omgivning och därefter genererar idéer för att försöka hitta nya innovationer. Här 
gäller det för företaget att ha en känsla för vad som kan vara nästa stora grej, oavsett om 
det handlar om ny teknik, utvecklingen av en befintlig vara eller en ny typ av arbetssätt 
inom företaget. Denna scanning och idégenerering kan ske inom företaget eller köpas in 
externt. Här kan till exempel användardriven innovation vara en bra lösning för att hänga 
med i speciella trender. Här finns det även ekonomiska fördelar att utnyttja då företag kan 
få ta del av kunskap och idéer som de inte alltid behöver betala för (Tidd & Bessant, 2007, s. 
18).  
 
Steg nummer tre i processen är “välja ut”. Detta steg kommer efter det att företaget tagit 
fram nya idéer som de vill arbeta med, nu gäller det istället att välja ut vilken eller vilka 
idéer de ska satsa på. Det gäller att tänka strategiskt i denna del av processen, här är det 
strategiska ledarskapet extra viktigt för att ta rätt sorts beslut. Här behövs det till exempel 
tänkas på faktorer såsom: passar idéerna ihop med vad företaget står för och har företaget 
kunskapen och resurserna som krävs för att genomföra den? (Tidd & Bessant, 2007, s. 18).  
 
Det sista steget i processen är “implementera” och det är genom detta steg som idén blir till 
verklighet. Vid detta steg behöver företaget “tänka efter före” och föreställa sig hur denna 
tjänst eller produkt kommer tas emot av den slutgiltiga kunden. Om företagen inte tänker 
på detta och enbart kör på i sin egen värld så finns en risk att deras uppfattning om 
produkten inte stämmer överens med omvärldens uppfattning. Oavsett om den nya idén är 
en produkt, en tjänst eller någon form av intern utveckling så krävs det mycket arbete för 

Fig.5, Innovationsprocessen, Tidd & 
Bessant (2009) 
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att omvandla idé till verklighet och det gäller att alla i företaget arbetar mot samma mål och 
vill föra den gemensamma visionen framåt (Tidd & Bessant, 2007, s. 19). 
 

 
I fig.6 visas hur de tre första stegen kan appliceras på de olika stegen i en OI- tävling. De 
olika delarna har samma betydelse som tidigare beskrivet, men nu har de satts i 
sammanhang med en OI- tävling. 
 
Ett liknande koncept som modellen Innovationsprocessen har även Henry Chesbrough 
(2006) presenterat. Chesbroughs modell kallas ”An Open Innovation paradigm” och 
fungerar mer som en tratt. I den här modellen flödar idéer konstant in i tratten både från 
internt och externt håll. En stor skillnad mellan dessa modeller är att Chesbroughs modell 
tillskillnad från Tidd och Bessant (2007) tar vara på de idéer som faller bort från tratten 
och utnyttjar istället dessa på andra sätt (Chesbrough, 2006, s. 3), se fig.7 nedanför.  
 

 
Fig. 7, An Open Innovation Paradigm, Chesbrough (2006), s.3 
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4.2 OI som ämne 
Begreppet OI myntades av professor Henry Chesbrough som definierar det som följande: 
 

“Open Innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge to accelerate 
internal innovation, and expand the markets of external use of innovation, respectively. Open 
innovation is a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as 
internal ideas, and internal and external paths to market, as they look to advance their 
technology. “ 

Henry Chesbrough m.fl (2006, s. 1) 
 

Detta innebär att företag bör öppna upp sig mot omgivningen för att kunna ta in nya och 
värdefulla idéer för att utvecklas, med andra ord utnyttjas den externa kunskapen. Detta 
kan kopplas till det första steget i Tidd och Bessants (2007) innovationsmodell som 
beskrevs i det inledande avsnittet ovan.  
 
I en forskningsrapport framtagen av det statliga verket Vinnova tar de upp hur forskningen 
för OI ser ut idag och hur den kan komma att se ut i framtiden (Fredberg, Elmquist & Olilla 
(2008). Detta diskuteras även i rapporten How to implement Open Innovation av Mortara, 
Napp, Slacik och Minshall, som behandlar implementeringen av OI på företag och ger 
direkta råd till företagsledare om hur OI på bästa sätt kan introduceras och användas i 
företaget. En annan artikel som diskuterar detta på ett likande sätt men som enbart riktar 
sig mot teknikföretag och hur OI kan komma att hjälpa utvecklingen för just det området är 
Open Innovation in Practice: An analysis of strategic approaches to technology transactions 
skriven av Lichtenthaler (2008).  
 
Motsatsen till OI är stängd innovation, vilket innebär att förtaget enbart använder sig av 
resurserna som finns inom företaget och inte tar in extern hjälp (Chesbrough, 2006, s. 1-2). 
De företag som har ett problem eller utmaningar som inte kan lösas internt kan vända sig 
till andra företag, enskilda individer eller allmänheten för att få hjälp. Dessa kontakter kan 
bland annat skapas genom olika communitys som arbetar för att gynna OI och tjänsteutbyte 
(Remneland, 2010, s. 38).  
 
Ett annat uttryck som ofta kopplas ihop med OI och som myntades av professor Eric von 
Hippel i boken ”Democratizing innovation”(2005) är användardriven innovation (user 
innovation). Exempelvis kan tillverkare av lastbilar ta hjälp och lära sig av erfarna 
lastbilschaufförer för hur designen kan utformas utifrån användarproblemen som 
chauffören upplever. Ytterligare ett exempel är att mobiltillverkare tar hjälp av ungdomar 
som ser mobilen som en viktig ägodel för att identifiera behov och nya trender.  
 
Något som är extra viktigt att tänka på vid användandet av denna typ utav 
innovationsprocesser är själva urvalet. Med andra ord vilka personer företaget väljer att 
vända sig till för att få hjälp och ny kunskap. En av de största riskerna som spelar in vid 
användardriven innovation är att deltagarna kan ha bristfälliga kunskaper eller otillräcklig 
erfarenhet vilket kan leda till att utvecklandet av produkten eller tjänsten misslyckas när 
den når marknaden (Buur & Matthews 2008, s 256- 257).  
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OI innehåller många olika begrepp som kan användas på olika sätt inom området. Björn 
Remneland har i boken Öppen Innovation (2010, s. 59) tagit fram en modell för dessa 
begrepp samt den inre processen som berör företaget som arbetar med OI.  Detta arbete tar 
inte upp alla begrepp kring OI, de begrepp som kommer att användas i detta arbete är 
markerade med en streckad linje. Modellen som presenteras nedan har som syfte att ge 
läsare en överblick kring OI och olika relaterade begrepp. 
 

4.2.1 Crowdsourcing 
Crowdsourcing är ett annat typ av koncept inom OI och innebär att företag använder sig av 
”folkmassor” (crowds) och communitys för att ta fram nya idéer. Ofta sker detta när 
företaget har ett specifikt innovationsproblem eller behöver utveckla sin verksamhet 
(Remneland, 2010 s. 36). Att folkmassan hjälper till att lösa problem för företag är ingen 
nyhet, dock är det inte förrän på senare år som det börjat användas mer effektivt. Nu finns 
det till exempel företag som använder sig av detta kontinuerligt, som en del av sin 
utvecklingsplan för att hela tiden sträva mot att bli en innovativ organisation. Detta 
tillskillnad från tidigare då bara vissa företag inom specifika områden utnyttjat denna typ 
av koncept, exempelvis medicinföretag (Wexler, 2011 s. 13). 
 
Arrangörerna för crowdsourcing kan engagera deltagare på olika sätt och med hjälp av 
olika verktyg. Förutom pristävlingar som författarna kommer gå in på senare i arbetet så 
kan bland annat ett idéjammande arrangeras. Detta innebär att människor från hela 
världen genomför en virtuell brainstorming online för att ta fram idéer för ett visst 

Fig.8.  Egen bearbetning av ”Den öppna 
innovationsprocessen”, Remneland (2010, 
s.59) 
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problem. Ett exempel på detta är IT- företaget IBM som sedan 2001 arrangerat 
”Innovationjams” för att engagera människor att ta fram företagets framtida innovationer. 
År 2006 deltog ca 150 000 personer från 104 olika länder i ett sådant ”jam” och efter 3 dygn 
resulterade detta i 46 000 genererade idéer och 100 miljoner i investeringar (Remneland 
2010, s. 38 - 39). 
 
Risker med användandet av crowdsourcing kan vara att den interna kunskapen minskas 
eller tas bort och att företag mer och mer förlitar sig på kunskap från allmänheten och de 
idéer som genereras genom crowdsourcing. Fördelar med crowdsourcing är att deltagarna 
är självgående, flexibla och självupplärda. De förlitar sig inte enbart på företagets resurser 
för att lösa problemen (Wexler 2011, s. 14- 15). Dock kan motivation behöva genereras 
genom olika former av priser för idéer eller lösningar. Detta kan variera från exempelvis 
pengar, uppmärksamhet från företaget eller nyttan som skapas genom idén. Så på ett eller 
annat sätt behöver företaget ge något tillbaka (Antikainen & Väätäjä 2010, s. 444). 

4.3 Ekonomiska risker och fördelar vid OI 
Att ett företag inte utvecklar nya produkter eller på andra sätt jobbar med utveckling beror 
inte alltid på brist av idéer eller kreativitet. En av de viktigaste aspekterna för företaget att 
ta i beaktandet vid skapandet av nya innovationer är dess lönsamhet, med andra ord om det 
är mödan värt för företaget att ta risken. Lönsamhet i det här sammanhanget är vinsten, det 
vill säga påverkan i kassaflödet hos företaget.   
 
När ett företag väljer att investera i nya innovationer och producerar något nytt som direkt 
resulterar i lönsamhet för företaget anses detta vara en bra investering, speciellt om 
lönsamheten är större än vad företaget räknat med. Den nya innovationen behöver inte 
vara en produkt eller tjänst som går direkt ut mot kund utan kan även vara en 
processförändring, en affärsmodell eller något annat nytt i företaget. Problemet ligger i att 
när det kommer till införandet av nya innovationer och i det här fallet användandet av nya 
koncept inom OI så uppstår det i många fall inte alltid lönsamhet på en gång. Det kan ta ett 
tag innan företaget märker av någon positiv effekt av förändringarna, vilket kan göra 
beslutsfattarna i företaget nervösa och tveksamma mot att satsa på användandet av OI. 
Detta tillskillnad från investeringar i till exempel nya maskiner för tillverkning av 
produkter, där det är lättare att uppskatta vinsten och tidsramen för denna. En investering i 
innovation liknar lite den vid marknadsföring, det är svårt att förutse och kalkylera 
intäkterna (Andrew, Sirkin & Butman, J, 2007, s.260). 
 
Dessutom kan innovationer många gånger påverka kassaflödet och vinsten hos ett företag 
indirekt, vilket inte alltid gör det lätt att identifiera eller märka av detta som en direkt följd 
till den gjorda investeringen av den nya innovationen. Men även om lönsamheten inte alltid 
går att identifiera innebär det inte att de inte finns. Exempel på indirekta effekter som 
bidrar till vinst kan vara (Andrew, Sirkin, & Butman, 2007, s.265): 
 
- Kunskap som fångas upp under innovationsprocessen och som sedan användas på andra 
vinstdrivande sätt.  
- Ökad varumärkeskännedom på grund av innovationer vilket leder till fler kunder och att 
företaget framstår som en mer attraktiv arbetsplats. 
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- Genom att företaget visar sig positivt inställda till förändringar och nya idéer kan de 
komma att framstå som en mer attraktiv arbetsplats och tilltala den sorts arbetskraft som 
vill jobba mer innovativt. Vilket i sin tur innebär att företaget kan spara in pengar på att 
hyra in denna typ av resurser.  
 
De företag som jobbar med OI har oftast ett större nätverk vilket bidrar till mer 
kunskapsutbyten och därmed ökar chansen till idéer som leder till lönsamhet (Andrew, 
Sirkin & Butman, 2007, s.270)  
 
Tidd & Bessant (2007) menar även att nätverkande är nödvändigt för företag som vill 
kunna konkurrera med sin omgivning och inte hamna på efterkälken. Företag som verkar i 
kreativa nätverk får möjligheten att både ta del av och dela med sig av kunskap. Nätverk 
som bygger på ett långvarigt samarbete har också visat sig fungera som en trygghet när 
ekonomin och teknikutvecklingen svänger kraftigt då ett nätverk kan bestå av företag som 
är geografiskt utspridda och svängningarna kan vara mildare på vissa marknader (Tidd & 
Bessant, 2007, s. 85- 86). 

4.4 Tävlingar och prissystem 
Tävlingar och olika former av prissystem anses vara ett effektivt sätt att stimulera OI, då de 
tar tillvara på kompetensen och kunskapen hos de människor som vill anta utmaningen. 
 
Ett exempel på denna typ av OI-koncept där detta prissystem utnyttjas är på OI-plattformen 
Innocentive. Plattformen startades upp av medicinjätten Eli Lilly 2001 men drivs idag av 
oberoende företag och nätverk (Remneland, 2010, s.38). Den här hemsidan fungerar som 
en webbaserad marknadsplats där företag och organisationer kan lägga upp sina problem 
för vem som helst att lösa. Det använder sig av en enkel affärsmodell: företagen lägger upp 
sina problem på hemsidan och om någon kommer fram till en användbar idé så betalar 
företaget för denna, priserna varierar från 10 000 dollar till 100 000 dollar (Tidd & Bessant, 
2007, s. 103-104). Innocentive har sedan starten 2001 haft kontakt med över 250 000 
problemlösare från 200 olika länder (Innocentive, 2011 b). 
 
Fördelar med de koncept som använder dessa typer av prissystem kan vara att personer 
med bra idéer och lösningar kring till exempel föroreningsproblem eller andra 
välfärdsfrågor känner sig mer motiverade och trygga med att lämna ifrån sig sina idéer. I 
och med dessa typer av koncept blir denne då garanterad finansiell hjälp vid utvecklandet 
och eventuellt användande av dennes idé eller lösning. Detta kan uppfattas som mer 
motiverande och säkrare att ta sig igenom processen kring exempelvis patentsystemet med 
ekonomiskt stöttning ryggen. Väljer personen istället att ta sig igenom processen kring 
detta på egen hand finns inga garantier krig finansiell hjälp och därmed innebär det en 
större risk för individen även om tron på idén är stark (Davis, 2002, s. 15-16). 
 
Osäkerheter av innovationer kan leda till otillräckliga investeringar i grundforskning. 
Eftersom marknaden för den nya produkten inte existerar, är det oklart hur och när den bör 
införas, eller när tekniken kommer att vara föråldrad. Konkurrenternas åtgärder kan inte 
helt förutses och av alla dessa skäl kan det hända att företag väljer med beprövade 
alternativ. I fall liknande de som nyss beskrevs eller när till exempel räntorna är för höga 
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för att uppmuntra investeringar i innovativa men mycket osäkert projekt, kan koncept 
såsom tävlingar inom OI tillsammans med prissystem vara en lösning för företaget (Davis, 
2002, s. 15-16). Om ett företag är osäker på sin kunskap kring att hantera de idéer som 
inkommer vid exempelvis en tävling så finns möjligheter att luta sig mot experter inom 
området som i sin tur gör urvalet åt företaget (Elmquist, Fredberg och Ollila 2009, s.330- 
331). 
 
Denna typ av koncept som utnyttjar extern kunskap kan lätt förväxlas med outsourcing som 
inte alls är samma sak. Outsourcing handlar om att företag hyr in personal som blir betalda 
för att utföra vissa tjänster. OI, crowdsourcing och tävlingar går däremot ut på att ta in folk 
från utsidan och engagera dem i en kreativ samarbetsprocess. Dessa tre koncept handlar 
snarare om tjänsteutbyte än en betald tjänst (Tidd & Bessant, 2007, s.104). 

4.5 Mångfald och tvärdisciplinerade möten 
Genom användandet av OI skapas en mångfald som inte uppkommit ifall företaget använt 
sig utav stängd innovation. Fördelen med en sådan mångfald är att kunskaper och 
erfarenheter hos olika individer möts och kan på så sätt generera nya idéer (Remneland, 
2010, s 82-83). Frans Johansson skriver i boken The Medici Effect (2004) om hur möten 
mellan människor från olika kulturer, med varierande ursprung och erfarenhet kan bidra 
till de mest extraordinära idéerna. Genom att blanda kunskaper så skapas influenser som 
den enskilda individen eller företaget inte hade kommit i kontakt med annars. Lösningar 
som verkar uppenbara i andra sammanhang kan förflyttas från det befintliga området till 
ett helt annat och på så sätt skapa ett nytt värde (Johansson, 2004, s. 3). 
 
Professor Scott Page tar även upp detta i sin bok ”The diffrence: How the power of diversity 
creates better goups, firms, schools and societys” (2007), han precis som Johansson (2004) 
menar att mångfald skapar kreativa och effektiva lösningar. Page hävdar också att personer 
som ser saker ur samma perspektiv också kommer fram till samma lösningar och därmed 
ofta fastnar på samma problem. En lösning på detta kan då vara att bredda perspektivet 
genom till exempel mångfald. Om problemet uppfattas från olika perspektiv kommer också 
lösningen att se annorlunda ut (Page, 2007 s. 24). På detta sätt fungerar OI och genom 
öppenheten skapas en mångfald och en idégenerering som i sin tur skapar värde för 
företaget eller personen som har ett problem att lösa. 

4.5.1 Möten i den virtuella världen 
Mötena som beskrivs ovan är ofta fysiska, men samma mångfald är även viktig vid virtuella 
möten. Däremot är det extra viktigt att skapa en tydlighet vid virtuella möten för vad som är 
förväntat av de som möts, samt att de har en gemensam förståelse för vart problemet ligger. 
Om exempelvis en projektgrupp som är geografiskt utspridd använder sig av denna typ av 
virtuella möten finns också risken att deltagarna missar viktiga detaljer i kommunikationen 
som enbart uppfattas genom kroppsspråk. Däremot har vissa av dessa detaljer utvecklats i 
den virtuella världen genom skrift och ersatts med tecken såsom smiley- gubben 
(Gressgård, 2011, s.108).  
 
Viktigt att tänka på vid virtuella möten och problemlösningar förutom det som nämndes i 
avsnittet ovan är att företaget som går ut med sitt problem behöver vara noga med att 
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förklara vad som ska lösas. Särskilt när problemet riktar sig mot individer som avser sig att 
försöka lösa problemet genom olika communitys. Är företaget inte tydlig i sin 
problembeskrivning eller policy så finns risk att de som försöker lösa problemet antingen 
ger upp då de inte förstår syftet med själva problemet eller helt enkelt lämnar en lösning 
som inte är relevant för företaget (Baglieri & Consoli, 2008, s.357).  
 
Om ett företag däremot använder sig av användardriven innovation virtuellt anser Von 
Hippel och Henkel i artikeln Welfare Implications of User Innovation (2004) att 
instruktionerna inte behöver vara lika tydliga då användaren redan är bekant med 
företaget och de produkter som de använder sig av. Det finns alltså redan en relation mellan 
företaget och användaren (Henkel & Von Hippel, 2004, s.6). 

4.6 Motivation  
En central fråga vid skapandet av OI-processer och koncept är hur företaget ska få 
deltagarna att känna sig motiverade till att medverka och samarbeta med varandra och mot 
företaget. Först och främst gäller det att nå ut till personer som själva känner att de kan 
bidra med intressanta synpunkter och goda idéer. Detta sker på bästa sätt genom att förstå 
vad som motiverar denna typ av personer. Vissa blir motiverade av själva ämnet de arbetar 
med medan andra enbart blir motiverade av till exempel monetära fördelar såsom priser 
för vinnande förslag. 
 
Vidare forskning visar att en öppen och kreativ atmosfär gör det lättare för deltagarna att 
idégenerera öppet (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 111-112), då miljön 
stimulerar deltagarna. Några andra motivationsfaktorer för personer att delta i OI är att 
personen vill vara med och påverka utformningen av de produkter som denne använder. 
Han eller hon tycker helt enkelt att detta är roligt, denne blir motiverad av känslan av att 
göra någonting gott genom att samarbeta för ett större syfte (Antikainen, Mäkipää och 
Ahonen 2010, s. 110).  
 
Professor Eric von Hippel (2005) belyser denna teori genom den användardrivna 
innovationen som tidigare nämnts. Personer kan genom egen erfarenhet vilja förbättra 
problemområdet utifrån sina egna positiva eller negativa upplevelser kring detta 
(Remneland 2010, s. 40- 41). Ytterligare kan personen i fråga bli motiverad av 
gemenskapen som denne upplever av att interagera med andra likasinnade människor 
vilket leder till samhörighet och "vi-tänkande".  Detta innebär dock inte att motivation alltid 
sker på gruppnivå inom OI.  
 
Vid en fallstudie över motivation hos olika inkubatorföretag har det kommit fram att en del 
personer som deltar i denna typ av processer arbetar utifrån ett individtänk även om 
uppdraget går ut på idégenerera i grupp. (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 110). 
Med inkubatorsföretag menas en plats där flera företag arbetar inom samma lokaler och 
lätt kan samarbeta med varandra (Tidd & Bessant, 2007, s.261-264). I och med detta ligger 
intresset och motivationen också i att byta personliga idéer och åsikter för att se dess värde 
på marknaden (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 110). 
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Teorier kring vad som skapar motivation för deltagare går isär, vissa menar att tävlingar 
med innovationsproblem bör ha en monetär belöning då syftet med tävlingen är att tjäna 
pengar på lösningen. Vid en tävling kring ett välgörenhetsproblem så bör däremot 
belöningen bestå av uppmärksamhet eftersom syftet med tävlingen inte är att tjäna pengar 
utan att hjälpa andra (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 106). 
 
För personer som är vana att jobba med olika former av innovation så kan arbetssättet 
kring att bygga vidare på andra människor idéer med hjälp av sina egna synvinklar på 
problemet i fråga vara en motivationsfaktor i sig. Om ett företag däremot använder sig av 
ett tävlingskoncept för att skapa OI så ligger ofta själva tävlingsinstinkten som motivation 
hos många deltagare, men också priset fungerar som en hög motivationsfaktor (Antikainen, 
Mäkipää och Ahonen 2010, s. 109- 110). 
 
Vilka grundläggande motivationsfaktorer en individ har varierar också beroende på vilket 
stadie de befinner sig på i livet och i sin tänkta karriär. Motivationen för att delta i OI 
processer kan till exempel skilja sig avsevärt mellan en student och en yrkesverksam 
person. En student kan välja att delta i denna typ av aktiviteter enbart för att bygga ett 
nätverk och utveckla sina erfarenheter inom ett specifikt område. Det här blir då ett 
utmärkt tillfälle att diskutera med andra människor som har mer erfarenhet inom 
studentens intresseområden än dennes studiekollegor till exempel. En yrkesverksam 
person kanske däremot väljer att delta av anledningar såsom att få nya synvinklar på sina 
idéer, delad risk och belöningar (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 109- 110).  
 
Om företagets intresse istället ligger i att på olika sätt stimulera en viss sorts kreativitet 
behöver de även här förstå vad som motiverar användaren och hur valet av motivation 
påverkar kreativiteten. Det har länge diskuterats vad som motiverar arbetare på olika 
företag och hur företag kan motivera till en bättre arbetsinsats genom olika 
kreativitetsövningar. På samma sätt är det när det kommer till OI-tävlingar. Önskas kreativa 
idéer från deltagarna så behöver tävlingen motivera detta genom att stimulera kreativitet 
till exempel vid olika sorters brainstorming deltagarna emellan. Önskas däremot en mer 
komplex lösning inom exempelvis teknik som inte kräver denna typ av kreativitet så 
behöver motivationen anpassas till den typen av deltagare som drivs av mer monetära och 
bekräftande belöningar (Amar, 2004, s. 90-93). 

4.6.1 Motivation till användandet av virituella OI-communitys 
Forskning har gjorts kring varför människor väljer att besöka, gå med i och delta i olika 
former av virtuella OI-communitys. En av de första stora motivationsstudierna utfördes år 
2000 av Wasko och Faraj. Där undersökte de varför människor deltog och hjälpte varandra 
i dessa typer av virtuella miljöer. Enligt deras studie var känslan av att bidra med något till 
samhället fortfarande den mest citerade anledningen till deltagande. Andra studier visar 
även att många väljer att bidra med personlig kunskap och eventuella åsikter till större 
grupper och sammanhang eftersom känslan av att känna sig effektiv är väldigt värdefull hos 
många, precis som beskrivet under föregående rubrik. Detta skapar dessutom en bild hos 
personen i fråga att han eller hon har en inverkan och betydelse för den större gruppen 
eller sammanhanget. Detta ökar därmed självkänslan hos denne (Antikainen, Mäkipää och 
Ahonen 2010, s. 107).  
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En annan motivationsfaktor är att kunna stärka sitt eget rykte på marknaden, vilket ofta 
kan vara ett motiv vid utvecklingen av till exempel tekniska lösningar där det anses vara 
extra värdefullt att ha ett bra rykte på marknaden. Men också för att visa eventuella 
arbetsgivare vem han eller hon är och vad denne kan (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 
2010, s. 105). Virtuella plattformar och communitys använder sig ofta av profiler och andra 
typer av medlemsbeskrivningar där personen ifråga kan visa upp vad denne har bidragit 
med för typ av kunskap och talang (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 104). Virtuella 
miljöer är lättillgängliga för såväl individen, en rekryterande arbetsgivare och framförallt 
företag med ett problem. Detta skapar motivation för företag att våga satsa på virtuella 
miljöer för att få hjälp av allmänhetens kunskap (Elmquist, Fredberg och Ollila 2009, s.340- 
341). 
 
Tillskillnad från de ovan nämnda motivationsfaktorerna som mest är kopplade till en 
persons självkänsla och inre motivation så finns det även här faktorer så som priser, 
tävlingar och olika former av erkännande från till exempel företag (Antikainen, Mäkipää 
och Ahonen 2010, s. 105). 

5. Empiri och resultat 

I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin, först ut är kartläggningen av de virtuella 
tävlingarna och de faktorer som tagits fram som gemensamma för OI-tävlingar. Läsaren 
kommer att ges kortfattade sammanfattningar av de olika tävlingar som varit med i 
kartläggningen för att få en tydlig bakgrundsbild sedan presenteras själva matrisen över 
kartläggningen och därefter avslutar författarna med en sammanfattande text av resultatet. 
 
I andra delen av detta kapitel visas respondenternas svar från enkätintervjuerna som 
gjordes för att ge en bild av de gemensamma faktorernas betydelse vid nationella tävlingar. 
Svaren från enkäterna presenteras i sammanfattande form för att ge en bättre översikt 
kring vilka resultat som framkommit vid undersökningarna. Slutligen kommer författarna 
presentera ett sammanfattande resultat av alla faktorer som framkommit genom arbetet. 

5.1 Kartläggning av tävlingar 
I detta avsnitt kommer författarna att kort presentera de tio tävlingar som ligger till grund 
för kartläggningen. Tävlingarna är numrerade från 1- 10, detta är inte någon form av 
värdeskala utan har för syfte att namngetävlingarna i den matris författarna gjort som 
överblick till kartläggningen senare i avsnittet (se fig.9).   
 
1. Greenland’s New Logo  
Tävlingen gick ut på att skapa en ny logga till Grönland och deras varumärke (Worthsolving, 
2011a). Varje deltagare kunde lämna in mer än ett bidrag. De använde sig av plattformen 
Crowdspring och deltagarna hade möjlighet att vinna $ 300.  
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Deltagarna skulle utforma loggan baserat på Grönlands egna ledord som lyder som följande 
(Crowdsprings, 2011a): 
 

- Banbrytande (Banbrytande personer gör saker först och är innovativa, dessa 
människor har alltid varit dragna till detta land, såsom inuiter, vikingar och 
arktiska upptäckare och det pågår än idag). 

- Andlighet (Myter, shamaner, hantverk och artefakter är en viktig del av 
inuiternas kulturarv). 

- Hållbarhet och ansvar 
 

2. Raise Kids’ Awareness of the Benefits of Fresh Food  
Tävlingen gick ut på att ta fram idéer och koncept för hur de kan öka barns medvetenhet 
och få dem att se fördelar med färsk och fräsch mat (Worthsolving, 2011b). Tävlingen gick 
ut på att uppmuntra barn att äta bättre och förstå innebörden av att äta bättre. Tävlingen 
sponsrades och stöddes av kocken Jamie Oliver. I denna tävling som arrangerades av 
plattformen Openideo fanns inget pris i form av pengar, vinnaren blev dock 
uppmärksammad på deras hemsida. OpenIdeo är en plattform som arrangerar välgörenhets 
tävlingar (Openideo, 2011a). 
 
3. Increase Learning Tools & Services in the Developing World  
Tävlingens syfte var att få in idéer för utvecklingen av billiga och lämpliga inlärningsverktyg 
för prisvärda privatskolor i Indien och resten av världen (Worthsolving, 2011c). Bidragen 
skulle medverka till en framtagning av en katalog med nya och befintliga verktyg som 
entreprenörer kan nyttja vid utvecklandet av dessa skolor (Openideo, 2011b). Tävlingen 
arrangerades av plattformen OpenIdeo och hade inget pris, vinnaren uppmärksammades 
däremot på deras hemsida (Openideo, 2011c).  
 
4. NYC Big Apps 2.0 
Tävlingen genomfördes genom plattformen Challengepost 2010 med syfte att göra New 
York en mer transparent, tillgänglig och pålitlig stad (Worthsolving, 2011d). Deltagarnas 
uppgift var att designa och utveckla en eller fler applikationer för iPhone och Android som 
skulle kunna hjälpa staden med sina problem. Till exempel en applikation där användaren 
kan hitta lediga parkeringsplatser. (Nycbigapps, 2011). Det var ett flertal vinnare i olika 
kategorier och priset varierade från $ 2000 upp till $ 10.000 (Nycedc, 2011).  
 
5. Oil Cleanup X Challenge 
Tävlingens syfte var att deltagarna skulle skapa en uppfinning eller en innovation som ska 
kunna användas vid borttagning  av olja från havsytan som resultat av ett oljeutsläpp eller 
dylikt (Worthsolving, 2011e). Deltagarna kunde även ta fram förbättringar på redan 
befintliga lösningar. Tävlingen utfördes i lag och det var hög komplexitet på de framtagna 
lösningarna (Iprizecleanoceans, 2011a). Till de som kom på första plats delades  
$ 1.000.000 ut och andra pristagarna tilldelades $ 300.000, tävlingen hölls av X price 
foundation (Iprizecleanoceans, 2011b). 
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6. 21st Century Cyber Schools  
Tävlingen arrangerades av InnoCentive på uppdrag av The Economist (Worthsolving, 
2011f). Syftet med tävlingen var att komma med idéer som kan bidra till att skapa 
möjligheter för miljontals barn i utvecklingsländer att få tillgång till utbildning.  Vinnaren 
fick förutom $ 10.000 även presentera sitt bidrag vid The Economist's Ideas Economy: 
Human Potential Event i New York, en konferens där problemet diskuterades (Marketwire, 
2011). 
 
7. Amazon.com E-mail Template 
Tävlingen utlystes från plattformen Crowdsprings med syfte att deltagarna skulle designa 
ett e-mail koncept för mallar som företaget kan använda sig av vid utskick till alla 
användarna av amazon.com. En deltagare kunde lämna in mer än ett bidrag och konceptet 
skulle locka mottagaren att vilja öppna e-mailet och inte bara ta bort det. Mailet ska skapa 
tillfällen för läsaren att kunna köpa produkter direkt genom att klicka i mailet. Det vinnande 
bidraget belönades med $ 13.500 (Worthsolving, 2011g). 
 
8. What Does an Idea Look Like? 
Deltagarna i denna tävling som arrangerades av Crowdsprings (Worthsolving, 2011h) 
skulle kort och gott illustrera hur en idé ser ut för just den deltagaren. Det vinnande 
bidraget skulle användas i ett bok koncept. Som i de andra tävlingarna från Crowdspring 
kunde deltagarna lämna in mer än ett bidrag och vinnande bidraget tilldelades $ 2000 
(Crowdspring, 2011c). 
 
9. Saving Coastal and Freshwater Destinations  
Tävlingens syfte var att deltagarna skulle ta fram innovativa lösningar för utveckling av 
vattenvägar, kuster och öar. De innovativa lösningarna för utveckling ska vara på sådant 
sätt att de skyddar miljön och stärker tryggheten hos lokalbefolkningen och bevarar deras 
nuvarande arbeten (Changemakers, 2011a). Tävlingen arrangerades av plattformen 
Changemakers och de tre vinnande bidragen fick $ 5000 var (Worthsolving, 2011i). 
 
10. Powering Economic Opportunity: Create a World that Works  
eBay Foundation och Ashokas Changemakers lanserade denna online tävling för att hitta 
världens mest innovativa marknadsbaserade lösningar som skapar ekonomiska möjligheter 
och sysselsättning för missgynnade befolkningsgrupper (Worthsolving, 2011j). Bidraget 
lämnades in skriftligen och 3 vinnare belönades med $ 50.000 var (Changemakers, 2011b). 
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5.1.1 Översikt av kartläggning 

 
 Fig 9. Egen bearbetning, kartläggning faktorer (för beskrivning av faktorer se sid 31) 
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5.1.2 Resultat av kartläggning 
Utifrån de insamlade tävlingarna så är det konstaterat att alla tävlingar i kartläggningen är 
lyckade då ett pris har delats ut eller att en vinnare har uppmärksammats. Antal deltagare 
kunde inte kartläggas i alla tävlingarna utan i finns angivet på sju av de tio tävlingarna, 
detta på grund av att den informationen inte funnits tillgänglig. I en utav tävlingarna 
uppgavs antal deltagare som antal lag istället för individer. 
 
Informationen kring tävlingarna samlades in från sex olika plattformar (se fig. 9). Vad för 
sorts inlämningsbidrag som skulle lämnas in varierade mellan de flesta tävlingarna men 
något typ av skriftligt bidrag var det mest använda inlämningssättet vid tävlingarna i denna 
kartläggning. Ytterligare var tidsspannet för tävlingarna mycket varierande då de sträckte 
sig från sju dagar upp till 120 dagar. Även antal inlämnade bidrag varierande i antal. Av de 
priser som kartlades var åtta stycken av monetär belöning spritt från $ 300 upp till  
$ 1.000.000, vid de resterande två tävlingarna belönades vinnaren genom att publicera 
bidraget på hemsidan. Gemensamt för alla tävlingar var att inga förkunskaper krävdes och 
vem som helst var välkommen att delta i tävlingen. 

5.2 Enkätresultat 
Författarna kommer i detta avsnitt att redogöra för den information som de fått in genom 
enkäterna. Författarna kommer presentera varje enkät för sig för att det ska vara lätt att se 
skillnaden mellan respondenternas svar, 
 
Respondent 1 
Kerstin M Johansson arbetar som Open Innovation Program Manager på SCA Hygiene 
products AB, i tävlingen som presenteras nedan fungerade hon som coach och 
kontaktperson för den externa partnern. 
 
Tävlingen som Kerstin besvarade frågor runt hette “LabMetod” och genomfördes via 
plattformen Innocentive hösten 2009. Tävlingens syfte var att få in förslag kring lämpliga 
labmetoder inom ett specifikt forskningsområde. Det typ av bidrag som skulle lämnas in 
under tävlingsperioden var att deltagaren skriftligen skulle beskriva metoden samt uppfylla 
specifika kriterier som var förbestämda av beställaren. Som uppdragsgivare för tävlingen 
stod företagets forskningsavdelning, tävling låg ute på plattformen i 30 dagar. Totalt var 
228 personer aktiva i tävlingen och det resulterade i 19 inlämnade bidrag. Prissumman i 
tävlingen var garanterad vilket innebär att det var förbestämt att ett pris skulle delas ut 
oavsett vad för sorts bidrag de fick in. Även om de var ett garanterat pris så var de nöjda 
med resultatet och de fick valuta för pengarna enligt Kerstin. 
 
Om de skulle arrangera en liknande tävlingen igen ser Kerstin gärna att tillvägagångssättet 
skulle se likadant ut även denna gång. Hon säger även att plattformen de använde sig av 
påverkade vilka de nådde ut till och även vilka svar de kunde förvänta sig få tillbaka. Något 
som Kerstin anser viktigt vid utformandet av en tävling är att ha klart för sig vad syftet med 
denna är och att utifrån detta försöker utforma en så bra tävling som möjligt. Vidare så är 
det viktigt att det finns någon som äger frågeställningen och det inkomna resultatet och att 
denne har en plan för vad som ska göras med det inkomna resultatet efter tävlingen är 
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avslutad. Det kan även vara viktigt att tänka på att lämna feedback till deltagarna i vissa 
tävlingar och vid sådana fall också se till att någon är ansvarig för detta. 
 
Respondent 2 
Teo Härén driver tillsammans med sin bror hemsidan Intersting.org som är ett 
kreativitetsföretag där de jobbar med att hjälpa företag med affärsidéer, kreativitet och 
förverkligande av idéer. Utöver detta arbetar han med att föreläsa både i Sverige och 
utomlands om ämnet kreativitet. Teo har inte besvarat enkäten utifrån en ensam OI tävling 
utan med en synvinkel från alla de tävlingar som interesting.org fungerat som plattform för. 
Hans roller i dessa tävlingar har varierat, det har bland annat varit inom lansering, 
idéutvärdering och marknadsföring. 
 
Interesting.org grundades år 1999 och var en av de första OI hemsidorna i världen. Mellan 
1999 och 2002 arrangerade de ca 30 tävlingar och fick in över 30 000 idéer. Mellan 2002- 
2011 har de även arrangerat ett tiotal egna OI tävlingar. Förutom sina egna tävlingar så 
hade de även externa uppdragsgivare som de arrangerade tävlingar åt. De hjälpte företag 
som Volvo, Posten, Rädda Barnen, SEB med flera. Tävlingarna kunde handla om allt från 
idéböcker till hur Volvo kan sälja fler bilar och hur kan posten få personer att skicka fler 
vykort. Priserna varierade mellan allt från äran till en prissumma på 125.000kr och i de 
flesta fall höll en tävling på i ca två månader. Interesting.org skickade ut sina tävlingar till ca 
12000 personer och fick vanligtvis in runt 1000 idéer tillbaka per gång. Oftast gick 
tävlingarna ut på att lösa specifika problem, men i vissa fall var det helt andra uppdrag 
såsom till exempel fototävlingar eller texter till böcker. Tävlingarna utgick alltså från deras 
egen plattform Interesting.org och via e-mail. 
 
Teo anser att vid hanterandet av ett riktigt värdefullt och mer specifikt problem så kan det 
vara bra att enbart vända sig till en liten skara mycket kreativa människor istället för en 
större grupp. Han säger också att en viktig faktor för pristävlingar är feedback till de som 
deltagit i tävlingen så att de kan bli bättre. 
 
Respondent 3 
Henrik Essunger driver företaget Getahead AB och Posifon AB. Han har även startat upp ett 
antal andra företag bland annat Espria AB som var uppdragsgivare för tävlingen som 
beskrivs nedan. 
 
Tävlingen hette Espira Tillväxt cup och genomfördes för första gången hösten 2004, efter 
det har tävlingen även genomförts hösten 2006, 2008 och 2010. Vid den första tävlingen 
var Henrik projektledare tävlingen och vid de följande tre fungerade han som VD på Espira 
AB och därmed blev han uppdragsgivaren. Tävlingen utgick från deras egenutvecklade 
plattform och var en regional affärsidétävling där deltagarna skulle lämna sin beskrivning 
för en affärsidé. Tävlingen var uppdelad i två etapper och vid den första etappen deltog 350 
personer och de fick in runt 300 bidrag. I etapp två deltog 150 personer som resulterade i 
110 inlämnade bidrag. Båda etapperna hade ett tidsspann på en och en halv månad. Totalt 
låg priserna för tävlingen på 100 000 kronor samt konsultinsatser och varor värda 400 000 
kronor. Priset fördelades på 50 personer i varje etapp. 
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Henrik anser att deras tävling var lyckad eftersom det var många som deltog och idéerna 
var bra. Han skulle inte ändra något kring själva utformandet av tävlingen om han skulle 
genomföra den igen. Henrik anser att val av marknadsföring samt dess omfattning är bland 
den viktigaste faktorn vid en OI tävling. Ytterligare är det viktigt att alla involverade parter 
är engagerade och att juryarbetet är utformat på ett bra sätt. 
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5.3 Sammanfattande resultat för alla faktorer 
I fig. 10 presenteras alla de faktorer som framkommit under arbetets gång, med andra ord 
alla de faktorer som framkommit genom vår arbetsprocess (se fig.4) både kartlagda och ej 
kartlagda samt de faktorer som framkom genom enkätsvaren. 
 
Kartlagda faktorer Beskrivning 

Tid Antal dagar tävlingen varit öppen för deltagarna. 

Pris Vad fick det vinnande bidraget för pris? Exempelvis 
kan det röra sig om ett pris i form av pengar eller 
genom uppmärksamhet på hemsidan. 

Antal deltagare Antal personer som deltog i tävlingen.  

Antal bidrag Hur många bidrag hade genererats när tiden för 
tävlingen löpt ut. 

Förkunskaper Var tävlingen riktad mot någon särskild grupp av 
experter. 

Typ av bidrag Vad skulle de som deltog lämna in för att uppfylla 
tävlingskriterierna, till exempel en skriftlig idé, eller 
en logotyp. 

Plattform Presenterar vilken plattform som arrangerade 
tävlingen. 

Utdelat pris Delades ett pris ut till det vinnande bidraget?  

Faktorer som ej kunde kartläggas Beskrivning 

Bakgrund hos deltagarna Vilka områden behärskar deltagarna, vad de hade för 
erfarenhet och kunskap sedan tidigare. 

Marknadsföring På vilket sätt marknadsfördes tävlingen, hur når de 
ut till målgruppen. 

Hantering av vinnande bidrag Vad hände sen, blev idén till verklighet, tjänade den 
sitt syfte för företaget? 

Förlorade idéer Utnyttjades de idéer som inte vann tävlingen på 
andra sätt? 

Kreativa processer Använder de sig av några kreativa verktyg till 
exempel virtuell brainstorming för att generera fler 
idéer mellan deltagarna? 

Interaktion mellan deltagare Hade deltagarna möjlighet att diskutera problemet 
med varandra, exempelvis genom något forum på 
plattformen? 

Faktorer från enkätsvar Beskrivning 

Feedback Lämnar företaget feedback på deltagarnas idéer? 

Juryarbete Hur är juryarbetet upplagt? 

Tydligt syfte med tävlingen Har problemet formulerats på rätt sätt utifrån det 
syfte de vill uppnå. 

 
Fig.10, Egen bearbetning, sammanfattning faktorer 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer författarna att besvara de fyra olika frågeställningarna genom sina 
analyser samt en avslutande diskussion. Författarna kommer först att diskutera vilka 
faktorer som identifierats kring OI-tävlingar för att sedan gå över till att analysera 
processen med kartläggningen och vilka faktorer som gick att ta med i den. Vid analysen av 
den tredje frågeställningen kommer författarna att analysera hur de olika faktorerna 
påverkar vid OI-tävlingar för att sedan avsluta med en diskussion för att besvara den sista 
frågeställningen: Vad behöver företag tänka på angående de kartlagda faktorerna när de 
utvecklar en Open Innovation tävling? 

6.1 Vad finns det för gemensamma faktorer för OI tävlingar? 
Arbetet har resulterat i att författarna tagit fram totalt 17 faktorer som alla kan påverka en 
OI-tävling (se fig. 10). Däremot kan författarna inte besvara om alla dessa faktorer är 
gemensamma för OI-tävlingarna då informationen var bristfällig kring många av dem. Trots 
detta kommer många av de framtagna faktorerna diskuteras under denna del av analysen, 
detta för att ge läsaren en större förståelse för varför vissa valdes bort i kartläggningen och 
hur författarna avgjort vilka faktorer som kan anses vara gemensamma vid OI-tävlingar.  
 
Det finns ingen teori som diskuterar just vilka faktorer som är intressanta att kartlägga eller 
som finns gemensamma, därför får författarna förlita sig på det empiriska avsnittet och den 
information som framkommit under arbetsprocessen med kartläggningen och enkätsvaren. 
De faktorer som författarna har tagit fram som gemensamma har styrkts genom att alla 
tävlingar både i kartläggningen och i enkätsvaren alla innehåller dessa åtta faktorer.  
  
Förutom de åtta faktorer som gick att identifiera och kartlägga som gemensamma (tid, pris, 
antal deltagare, antal bidrag, förkunskaper, typ av bidrag, plattform och utdelat pris) så 
identifierades alltså ytterligare faktorer som författarna anser vara viktiga vid en OI-tävling 
men som inte gick att kartlägga utifrån de förutsättningar som författarna hade (bakgrund 
hos deltagare, marknadsföring, hantering av vinnande bidrag, förlorade idéer, kreativa 
processer, interaktion mellan deltagare, feedback, juryarbete och tydligt syfte med 
tävlingen). Av dessa faktorer var sex av dem framtagna av författarna sedan tidigare och de 
övriga tre framkom vid enkätsvaren (se fig.10).  
 
Däremot tror författarna att dessa faktorer gått att benämna som gemensamma om det 
funnits mer tid att söka information om dem då många av faktorerna berör de element som 
naturligt följer denna typ av tävling. Till exempel faktorn bakgrund hos deltagarna, här kan 
det antas att denna faktor bör ses som gemensam under andra omständigheter eftersom 
alla människor som deltar oundvikligen har någon form av bakgrund bestående av 
kunskap, livserfarenhet och så vidare. Samma slutsats kan även dras vid till exempel 
faktorn tillvaratagande av idéer och faktorn marknadsföring. Eftersom de ansvariga för en 
OI-tävling måste gjort val kring dessa faktorer även om det innebär att det tog beslutet att 
inte använda sig marknadsföring eller att hanteringen av de vinnande bidragen inte 
fungerade och de inte använde resultaten av tävlingen på något sätt.  
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De faktorer som framkom genom enkäterna och som respondenterna ansåg vara viktiga att 
tänka på vid OI-tävlingar gick inte fastställa som gemensamma då författarna inte kunde 
hitta information kring dessa i de olika presenterade tävlingarna i kartläggningen, men de 
går däremot att koppla ihop med de teorier som presenterats tidigare i arbetet. Här syns 
det till exempel se att både feedback för deltagarna (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, 
s. 104) och ett tydligt syfte med tävlingen (Baglieri & Consoli, 2008, s.357) är avgörande 
delar för att lyckas vid denna typ av koncept.    

6.2 Vilka faktorer kan författarna kartlägga? 
Genom beslutet att avgränsa arbetet till avslutade tävlingar föll en del av de initiala 
faktorerna bort. Exempelvis gick inte faktorn marknadsföring att kartlägga då tävlingarna 
marknadsförs innan och under tävlingsperioden och en tävling som avslutades för ca ett år 
sedan inte marknadsförs längre. Ytterligare följd av detta var även att författarna inte 
kunde identifiera om faktorn kreativ process använts mot deltagarna för att stimulera 
idégenerering under tävlingen. Dock så resulterade detta beslut i att författarna istället 
kunde undersöka de faktorerna som endast gick att sammanställa efter att tävlingen var 
avslutad. Exempelvis hade det inte varit möjligt att kartlägga faktorn antal deltagare och 
antal inlämnade bidrag om tävlingen fortfarande pågick.  Även faktorn utdelat pris hade inte 
gått att kartlägga om tävlingen var aktiv då detta gäller det slutgiltiga skedet i en tävling. 
Genom att författarna kunde kartlägga denna faktor så kunde de också identifiera en tävling 
som lyckad då syftet uppnåtts.  
 
Att vissa faktorer inte gick att kartlägga berodde på att det inte fanns information att hitta 
kring dessa, informationen kunde även vara bristfällig eller så gick det inte att identifiera 
faktorn vid mer än 50 procent av de utvalda tävlingarna och därmed valdes den bort. Hade 
författarna valt att bortse från det sist nämnda så kunde mycket väl någon mer faktor 
kunnat kartläggas, dock hade inte validiteten blivit så hög som författarna önskat.  
 
Arbetet innehåller även teori där de genom andra typer av processer kartlagt andra 
faktorer än de som framkommit vid kartläggningen i det här arbetet. Bland annat så har 
Antikainen, Mäkipää och Ahonen tagit fram faktorer kring motivation. Exempelvis skriver 
de om faktorn bakgrund som författarna inte kunde identifiera, detta påvisar att denna 
faktor går att kartlägga utifrån en annan arbetsprocess. De har även kartlagt faktorn 
feedback och interaktion mellan deltagarna i OI- tävlingar. Inte heller dessa faktorer kunde 
författarna kartlägga i arbetet, men alltså går det att göra det genom att använda sig av 
andra metoder.  
 
Kartläggningen av faktorn plattform blev ett resultat av att författarna tidigt i arbetet valde 
bort fysiska tävlingar och enbart kartlade virtuella tävlingar. Plattformar är det vanligaste 
forumet där OI- tävlingar äger rum och genom den processen blev det naturligt att 
kartlägga dem i arbetet.  
 
Hela tillvägagångssättet baserat på vår sökning och våra olika val resulterade i de åtta 
faktorerna som gick att kartlägga, med detta sagt innebär det inte att dessa är de enda åtta 
som går att kartlägga. 
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6.3 Hur påverkar de kartlagda faktorerna tävlingarna? 
 
Pris och motivation kopplat till tävlingens syfte 
När författarna analyserat själva kartläggningen kunde de se att tävling två och tre i 
kartläggningen inte hade något pris i form av pengar. Ändå så har dessa två tävlingar fått in 
fler bidrag än tävling fyra till exempel, där de till skillnad från dem hade monetära priser att 
dela ut. Detta tror författarna kan bero på tävlingens syfte, både tävling två och tre hade 
nämligen som syfte att förbättra välmåendet för barn, de utgick från plattformen OpenIdeo 
som inriktar sig på välgörenhetstävlingar. Här kan belöningen för deltagarna istället handla 
om att känna sig uppskattade då de hjälper andra som är inte själva kan göra något åt deras 
situation. Denna typ av må-bra känsla motiverar många av deltagarna i en sådan tävling 
(Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 110).  
 
Den ena av de ovan nämnda tävlingarna gick ut på att utveckla ett skolsystem för 
utvecklingsländer och den andra handlade om att ta fram ett förslag som kan få barn att 
vilja äta nyttigare. Eftersom inget företag stod som mottagare och direkt kunde tjäna 
pengar på bidragen så kan mottagarna uppfatta det som en neutral tävling för båda 
parterna då ingen tjänade några pengar på idéen utan att den helt gick till välgörenhet. 
Syftet med tävlingen och belöningen stämmer helt enkelt överens med varandra. Däremot 
så syns en stor skillnad vid antal deltagande och antal inlämnade bidrag vid jämförelse med 
andra tävlingar i kartläggningen som fått in betydligt fler förslag på lösningar. Författarna 
tror att detta kan bero på att många påbörjade tävlingen men insåg att det var för mycket 
arbete med att skapa ett helt nytt koncept.  
 
En annan anledning till att det inte lämnades in så många bidrag kan ha varit att 
motivationen inte var tillräcklig då det som sagt inte fanns någon chans till belöning. 
Forskning visar att monetär belöning är viktig för många och i vissa fall avgörande för om 
en person vill delta i en tävling (Antikainen, Mäkipää och Ahonen 2010, s. 106). Men som 
sagt så fick de fortfarande in bidrag till tävling trots att det inte fanns något pris, detta kan 
också ha att göra med beröm från företag vilket stärker personens självförtroende. Det 
stämmer till viss del överens med den teori som Wasko och Faraj lagt fram angående att 
den sociala uppskattningen kan vara mer värd än en monetär belöning. Den som vann 
tävlingen blev uppmärksammad på hemsidan och omvärlden hade möjlighet att se vilket 
arbete som vunnit, vem som stod bakom det och därigenom lämna feedback via hemsidan. 
  
Kopplat till det som författarna tog upp ovan angående motivation genom monetära priser 
så kan detta styrkas ytterligare genom att de två tävlingarna som hade högst prissumma 
(tävling fem och tio) hamnade på topp fyra över antal inlämnade bidrag. Utifrån denna 
iakttagelse så kan författarna identifiera att en hög prissumma hänger ihop med många 
inlämnade bidrag då deltagare ofta motiveras av priser. 
 
Tävling nio och tio i kartläggningen arrangerades båda av plattformen Changemakers och 
pågick i stort sett lika lång tid. Det som skiljde tävlingarnas förutsättningar var att tävling 
nummer tio hade en mycket högre prissumma. Båda problemen riktade sig mot att lösa 
problem för miljön och missgynnade befolkningsgrupper. Däremot fick tävling tio in 900 
bidrag medan tävling nio fick in 245. Det enda som i stort sett skiljde tävlingarna åt var 



  35 

prissumman och detta visade sig avgörande för hur mycket material som lämnades in. 
Alltså visar sig monetär belöningen ytterligare en gång vara en stor motiverande faktor. 
Trots att båda problemen hade med samhällsuppskattning att göra så var det tävlingen med 
den största belöningen som genererade mest idéer i slutändan. 
  
Tid, antal bidrag kopplat till  problemets komplexitet 
En annan intressant parallell i de gemensamma faktorerna som har identifierats mellan 
tävling ett och sex i kartläggningen, är att de vid båda tävlingarna fick in 100 bidrag trots att 
det skiljde 110 dagar för deras utsatta tidsram. Tävling ett pågick i sju dagar och tävling sex 
i 117 dagar. Trots den stora skillnaden så genererades lika många bidrag. Detta kan bero på 
att uppgiften i tävling ett var mindre komplex och att det därmed gick fortare för en 
deltagare att komma på idén och skapa sitt bidrag. I den kortare tävlingen kunde även 
deltagarna lämna in fler än ett bidrag vilket kan ha varit en bidragande faktor till det höga 
antalet inlämnade idéer. 
  
Ett liknande mönster angående tidsspannet för tävlingarna syns även mellan tävling fyra 
och sju, där den förstnämnda hade den längsta utsatta tidsperioden av alla de tävlingar som 
var med i kartläggningen. Den pågick i 120 dagar och fick in ca 100 bidrag, medans tävling 
nummer 7 pågick 27 dagar och fick in nästan 400 bidrag. Även här kan detta bero på att 
tävling sju hade en mindre komplex uppgift att lösa. I den tävlingen skulle deltagarna helt 
enkelt lämna in en skriftlig idé där de presenterade en mall för olika typer av e-mail utskick 
till kunder. I tävling fyra däremot som fick in färre bidrag trots ett längre tidsspann 
handlade det om att deltagarna skulle komma på ett nytt koncept för olika typer av 
välfärdsproblem och sedan utveckla en applikation baserat på detta, vilket kräver en del 
kunskap sedan tidigare. Utifrån detta kan författarna anta att fler personer känner sig 
trygga med att utveckla ett enklare mailkoncept då det är ett vanligt kommunikationsmedel 
som många människor använder dagligen och är bekanta med. Deltagarna är därför mer 
erfarna kring hur det fungerar och kan tänkas se ut. Att utveckla och designa en mobil 
applikation däremot kräver som sagt en annan typ av kunskap och tillhör inte vardagen hos 
lika många människor. Därför kan motivationen för att delta i den mindre komplexa 
tävlingen vara högre då fler personer förstår problemet och kan identifiera sig med det. I de 
här tävlingarna kan författarna se en koppling till hur användardriven innovation fungerar 
eftersom problemet mycket väl kan lösas av personer som använder liknande tjänster i 
vardagen.  
  
Utifrån de olika enkätsvaren från tävlingar på nationell nivå kunde författarna identifiera 
att alla dessa använde sig av ett liknande tidsspann där tidsramen sträckte sig från en till 
två månader. Författarna kunde även se att det varierade i antal inlämnade bidrag men att 
alla respondenterna ansåg sina tävlingar vara lyckade. Detta tillsammans med det 
författarna sett tidigare i kartläggningen tyder på att tävlingen med mest bidrag inte 
nödvändigtvis är den som gått bäst, kvalitén på bidragen är mer avgörande än kvantitet. 
Tiden är inte heller alltid den avgörande faktorn, utan det är snarare en klarhet i vad syftet 
med tävlingen är så att uppdragsgivaren får in de svaren som önskas oavsett hur många. Är 
företaget eller uppdragsgivaren otydlig med sitt problem så kommer inte alla uppfatta 
problemet rätt vilket kan resultera i att de får in bidrag som inte är relevanta för tävlingen, 
eller inga bidrag alls då deltagaren inte förstår själva problemet. Exempelvis kanske en 
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tävling får in 1000 bidrag totalt med enbart tio har löst det faktiska problemet på ett 
korrekt sätt. De lägger då onödig tid på att läsa igenom 900 bidrag som inte har någon 
relevans för företaget. 
  
En likhet med detta kan författarna även se från enkätsvaren från tävlingen LabMetod som 
vände sig mot personer som har kunskap kring labmetoder eftersom bidraget skulle 
innehålla förslag på hur sådana kan förbättras. Har deltagarna ingen tidigare kunskap kring 
detta så antar författarna att det är svårt att lösa problemet. I den tävlingen deltog över 200 
personer och i slutändan så fick de in 19 bidrag. Alltså var bortfallet mellan deltagare och 
bidrag relativt stort. Däremot så var tävlingen lyckad eftersom de bidrag som inkom var bra 
och kom till användning. Det visar alltså ytterligare att mer komplexa problem inte får in 
lika många bidrag, men de bidrag som inkommer är relevanta eftersom personerna har ett 
intresse för området och möjligtvis söker uppmärksamhet från marknaden. 
  
När författarna såg över de tävlingar som kom från plattformen Crodwspring, så kunde de 
konstatera att alla dessa hade färre deltagare än antal inlämnade bidrag. Detta tror 
författarna beror på att en deltagare kunde lämna in mer än ett bidrag, att det var tydliga 
och enkla i sin beskrivning och att dessa tävlingar inte hade allt för komplexa problem då 
alla handlade om en inlämning av deltagarens egna illustrationer. Deltagarna hinner skapa 
fler bidrag då de blir snabbt insatta i problemet genom den tydliga beskrivningen och kan 
inspireras till ytterligare illustrationer. Denna typ av problemlösningen kan även ligga i ett 
eget intresse för deltagarna då de med stor sannolikhet har ett intresse för att skapa 
illustrationer och därigenom genererar många idéer. Denne motiveras då av att han eller 
hon tycker att det är roligt att skapa denna typ av bidrag. 

6.4 Avslutande diskussion 
I den avslutade diskussionen kommer författarna att besvara den sista frågan: 
 
- Vad behöver företag tänka på angående de kartlagda faktorerna när de utvecklar en Open 
Innovation tävling? 
 
Författarna anser att alla de faktorer de kartlagt och tagit upp i detta arbete på ett eller 
annat sätt är viktiga vid en OI-tävling. Hur viktiga de är beror på syftet med tävlingen och 
utifrån detta kommer författarna diskutera kring vad företag behöver tänka på när de 
utvecklar en tävling. 
  
Det som författarna anser som grundläggande vid utvecklandet av en tävling är att företaget 
tidigt kommer fram till vad de vill uppnå genom tävlingen och vad de förväntar sig för 
resultat. Är företaget inte på det klara över detta så finns det stora risker att de utnyttjar 
faktorerna felaktigt. 
  
Ju mer komplext problem desto tydligare behöver problemformuleringen vara ut mot 
eventuella deltagare. Detta för att de ska kunna få in det önskade resultatet (Baglieri & 
Consoli, 2008 s.357). En tävling som har ett komplext problem och där företaget söker en 
specifik lösning behöver antingen vända sig mot plattformar där personer inom detta 
problemområde befinner sig, eller alternativt skapa sin egen hemsida för tävlingen och 
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sedan marknadsföra sig på rätt forum för att nå de rätta deltagarna. Oavsett om plattformen 
är egenutvecklad såsom Interesting.org eller global som exempelvis Innocentive.com så är 
det viktigt att företaget väljer den plattform som riktar sig åt den grupp människor de tror 
kan lösa problemet på bästa sätt. Exempelvis är OpenIdeo en plattform som nischar sig mot 
välgörenhetstävlingar men inte mot någon särskild grupp människor eftersom tävlingarnas 
problemområde på plattformen är väldigt olika.  
 
Precis som vid användardriven innovation så gäller det att använda rätt personer till 
respektive uppdrag för att få ut det önskade resultatet (Henkel & Von Hippel, 2003 
s.6).  Arrangeras en tävling med ett mer universellt problem där det söks en specifik lösning 
så bör de vända sig mot en plattform som riktar sig mot alla sorters personer för att få så 
många olika lösningar på problemet som möjligt. Eftersom problemet är universellt är 
kunskapsbasen hos allmänheten mycket större. Vissa tävlingars resultat fungerar mer som 
inspiration för företagets nästa steg i utvecklingen och då kan ett liknande upplägg 
användas eftersom det då gynnar företaget att få in så många synvinklar som möjligt. 
  
Priset som delas ut i tävlingen behöver också hänga ihop med problemets dignitet och 
samhällsfunktion. Väcks det känslor i tävlingen till exempel genom problem som inriktar sig 
mot välgörenhet så anser författarna att det inte är nödvändigt att tävlingen delar ut en 
prissumma. Istället uppmärksammas vinnaren genom hemsidan och vinsten för deltagarna 
blir då äran, omgivningens uppskattning eller känslan av att bidra med något gott till 
samhället. Är det däremot ett problem som riktar sig åt företaget och deras egen 
verksamhet så är det viktigare att ha en prissumma eftersom det finns risk att de personer 
som deltar inte känner någon direkt egen vinning genom att lösa problemet för ett företag. 
Desto större och svårare problemet i tävlingen är, desto högre prissumma bör företaget 
använda. Ett undantag här kan vara om personen redan har en relation till företaget eller 
det produkter som företaget står för, i dessa fall kan det ligga i deltagarnas eget intresse att 
vara med och påverka utvecklingen av dessa då denne även är slutanvändare (Henkel & 
Von Hippel, 2003 s.6). 
  
Har företaget istället som syfte att marknadsföra sig genom en tävling och att lösningen på 
problemet inte är det viktigaste utan att det önskade resultatet i själva verket är ett högt 
antal deltagare och inlämnade bidrag behöver de använda de olika parametrarna på andra 
sätt.  Vid en sådan tävling behöver de till exempel tänka på att väcka uppmärksamhet hos 
allmänheten för att nå ut till så många som möjligt. Tävlingen behöver då synas på rätt 
platser som stämmer överens med företagets image för att uppnå så många deltagare och 
bidrag som möjligt. En hög prissumma kan vara en parameter som hjälper till att få fram ett 
sådant resultat. Vidare kan en hög prissumma skapa uppmärksamhet som sedan sprids 
mellan människor och skapar gratis marknadsföring av tävlingen. 
  
Vet företaget vilket syfte de vill uppnå med tävlingen så skapas det också större förståelse 
för vad de investerade pengarna går till. Detta gör att det dessutom blir lättare att motivera 
användandet av koncept med tävlingar för högre beslutsfattare i företaget om detta skulle 
behövas. Författarna anser att alla faktorer är viktiga och beroende på vilket problem som 
ska lösas kan de användas på olika sätt för att uppnå önskat resultat. 
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7. Slutsatser 

Här kommer författarna presentera de slutsatser som kommer att framföras till 
uppdragsgivaren MSP i syfte att ge stöd vid utformandet av nya OI-tävlingar i framtiden.  

7.1 Sammanfattande slutsatser av analys 
 

 Vad finns det för gemensamma faktorer för Open Innovation tävlingar? 
 Vilka faktorer kan författarna kartlägga? 
 Hur påverkar de kartlagda faktorerna tävlingarna? 

 
Författarna kom genom arbetet fram till att de kunde kartlägga åtta faktorer (tid, pris, antal 
deltagare, antal bidrag, typ av bidrag, förkunskaper, plattform, utdelat pris), dessa var även 
gemensamma för OI-tävlingar.  
 
Det har även framkommit att faktorerna påverkar varandra beroende på tävlingens 
förutsättningar och syfte. Beroende på hur de används så påverkar de tävlingen på olika 
sätt. Vid komplexa problem påverkar faktorerna annorlunda i jämförelse med tävlingar som 
har enklare problem.  
 

7.2 Innovationsbidrag 
I detta avsnitt kommer författarna att presentera deras innovationsbidrag som framkommit 
genom slutsatser från analysen av den sista frågan i arbetet: 
 

 Vad behöver företag tänka på angående de kartlagda faktorerna när de utvecklar en 
Open Innovation tävling? 

 
Viktigt att tänka på när du som företag ska utforma en OI-tävling är först och främst att se 
till att syftet med tävlingen är tydligt och kopplat till det problem företaget vill få löst. 
Företaget behöver även tänka på hur de formulerar sitt problem och därefter vilken 
plattform som ska användas så att det stämmer överens med företagets värderingar och 
uppfattade image.  Om företaget väljer en redan befintlig plattform så vänder de sig också 
till den befintliga målgruppen som redan finns på plattformen, om företaget däremot 
önskar att nå en ny målgrupp bör de istället skapa en egen plattform för tävlingen så de 
uppnår önskad effekt.  
 
Nästa steg i processen med OI-tävlingar handlar om att företaget måste vara exakta och 
tydliga i sina problembeskrivningar och sedan välja rätt marknadsföringskanaler för att nå 
sin önskade målgrupp samt att de ska förstå syftet med tävlingen genom de valda 
kanalerna.  
 
Under hela processens gång är det viktigt att företaget förstår sin målgrupp och vad som 
motiverar denna, de måste från början vara på det klara med om det handlar om monetära 
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belöningar, själv deltagandet eller andra former av personliga motiv. Typ av belöning måste 
passa ihop med det förmedlade problemet för att uppnå det önskade syftet med tävlingen. 
Ytterligare behöver företaget sedan bestämma sig för vilken tidsram tävlingen ska ha, ett 
komplext problem behöver längre tid och ett lättare problem behöver kortare tid.  

7.3 Vidare forskning 
Under arbetet har författarna fått välja bort faktorer som de gärna hade velat kartlägga på 
grund av bristande information och tidsramen för arbetet. Alla dessa faktorer skulle kunna 
undersökas vidare för att se vad de har för betydelse och hur de kan påverka OI-tävlingar. 
Under andra tidsförutsättningar skulle det även vara intressant att göra en större 
kartläggning med fler tävlingar för att skapa en ännu bredare kunskap kring detta område 
och dess variabler, denna typ av arbete och undersökning är något som kan komma att 
behöva göras mer kontinuerligt för att hela tiden uppdatera sig om vad som är viktigt då 
parametrarna för denna typ av koncept, det vill säga OI koncept ligger i konstant 
förändring. Desto mer som företaget tar reda på om de kringliggande faktorerna desto 
lättare kommer det att vara för dem att våga ta steget in i en OI-tävling. 
  
Motivationsfaktorer är en av det mest kritiska parametrarna i denna typ av arbete och 
vidare forskning kring vad som skiljer motivation i olika grupper kan ett intressant område 
att ta sig djupare in på. Hur kan en plattform anpassa motivationen mot deltagarna i en 
tävling och vilken typ av motivation bör de använda utifrån tävlingens syfte?  
 
Ett annat område som är relaterat till ämnet olika grupper är också hur företag väljer att 
marknadsföra sina tävlingar beroende på vad det är för resultat de söker. Hur kan en 
plattform marknadsföra en tävling för att nå ut till rätt målgrupp och hur kan detta påverka 
resultatet av tävlingen? Författarna anser att vid en senare undersökning av OI-tävlingar så 
kan en uppdelning mellan komplexa problem och simplare problem vara bra då dessa har 
väldigt olika förutsättningar. 
  
Det kan även vara intressant att jämföra fysiska tävlingar med virtuella för att se vilka 
skillnader som finns och om de olika resultaten kan skiljer sig åt även om problemet är det 
samma. Kan en virtuell tävling möjligtvis innehålla liknande element som en fysisk tävling 
när det kommer till möten och interaktion mellan deltagarna till exempel? Skulle ett sådant 
upplägg påverka en tävling positivt och vad behövs det tänkas på för att det ska gå att 
genomföra? Här skulle det till exempel vara intressant att studera tävlingar medan de pågår 
och då titta på om det arrangeras någon online brainstorming utifrån tävlingens problem. 
Utifrån detta går det också att studera och kartlägga om det finns någon ’interaktion mellan 
deltagarna’ under tävlingens gång och om de har möjlighet att diskutera sina lösningar med 
varandra och få feedback på deras genomförda arbete. 
 
Vidare har författarna reflekterat kring etiken med OI-tävlingar och om en tävling söker 
komplexa lösningar från yrkesverksamma personer så behöver detta anges och en 
uppföljning bör göras för att säkra att deltagaren är den som han eller hon utger sig för att 
vara. Ytterligare kan det vara intressant att undersöka etiken med de icke vinnande 
bidragen som företaget har fått in men inte betalat något pris för. Hur kan ett användande 
av dessa idéer hanteras på etiskt sätt mot upphovsmannen eller kvinnan. Exempelvis om en 
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idé lämnades in men inte vann och sedan används av företaget i annat syfte, bör då någon 
form av betalning tillfalla den som lämnat in idéen? 
  
Riktningarna som det går att forska vidare på är många, författarna tror dock att det är 
viktigt att avgränsa sin forskning till ett specifikt område. Om en större kartläggning görs på 
fler antal tävlingar så är det viktigt att välja en gemensam tråd för dessa tävlingar eftersom 
olika faktorer har olika betydelse beroende på tävlingen upplägg och syfte. Dock kan det 
däremot vara intressant att identifiera dessa skillnader, men då är det snarare där som en 
avgränsning behöver göras. Kunskapen kring OI är spridd och kunskapen kring OI-tävlingar 
är ännu mer spridd. Någon sammanställning över ett större antal faktorer inom olika 
områden har inte författarna kunnat hitta och en sådan skulle kunna vara intressant att 
försöka genomföra i framtiden.  
 
Slutligen så kan författarna konstatera att det finns många områden för vidare forskningen 
kring OI-tävlingar. Värdet ligger i att försöka samla information för att skapa en större 
kunskapsbas kring ämnet OI i sig och med detta som grund bygga vidare med forskning 
kring de olika delarna, det vill säga de olika faktorerna inom OI-tävlingar. 

7.4 Egen reflektion över författarnas arbetsinsats 
Författarna upplever arbetet som lyckat och är nöjda med sin insats. Däremot så är vi 
medvetna om att vissa saker kunnat göras annorlunda om vi gjort arbetet igen. Bland annat 
hade författarna valt att genomföra intervjuer istället för enkäter då vissa respondenterna 
ibland var väldigt kortfattade eller otydliga med sina svar.  
 
I efterhand önskar författarna att de haft en mer strukturerad plan för hur de olika 
faktorerna benämns och behandlats genom arbetet. Det finns risk att arbetet upplevs som 
något svårläst med tanke på de olika benämningarna på grupper av faktorer och hur de 
sammanställts i vissa delar av arbetet. 
 
Processen med att tydliggöra arbetets syfte och vilka frågeställningar som passar bäst med 
tanke på författarnas och uppdragsgivarens intresse har varit lång och författarna har lärt 
sig mycket under arbetes gång. Författarna har kommit fram till att de inte ska vara rädda 
för att ändra sin frågeställning under arbetets gång. Att stanna upp i arbetet och utvärdera 
situationen har givit författarna mycket. De har då fått tillfället att kontinuerligt utvärdera 
sin insats och arbetet, samt reflektera över vad som är gjort och vad komma ska för att 
behålla den röda tråden i arbetet.  
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Bilaga 1 - Enkätmall  

 
Område 1 - Tävlingen 
För att få en större förståelse kring svaren angående faktorerna nedan så behöver vi lite 
bakgrundsfakta kring den tävlingen som ni var delaktig. Om ni har varit medverkande vid 
flera olika tävlingar kring Open Innovation välj ut en att besvara frågor omkring. 
- Vad hette tävlingen? 
- Vad handlade tävlingen om? 
- Vem var uppdragsgivaren för tävlingen? 
- Vad var din roll i tävlingen? 
- När pågick tävlingen? 
- Ansåg ni tävlingen vara lyckad, om ja, varför? 
 
Område 2 - Faktorerna 
Under detta område hoppas vi på att få mer djupgående information om hur de utvalda 
faktorerna som vi undersöker såg ut vid er tävling. Här skulle vi uppskatta om ni kunde 
beskriva utformning/användandet av dessa vid er tävling. 
De faktorer som vi har kartlagt sedan innan och som vi kommer att analysera mer 
djupgående i vårt examensarbete är följande: 
- Pris (vad man kunde vinna, t.ex. prissumma) 
- Tid (hur länge tävlingen pågick, dvs under vilken period man kunde tävla) 
- Antal deltagare (hur många som var medverkande i tävlingen) 
- Antal bidrag (hur många förslag/bidrag ni fick in) 
- Utdelning av pris (om ni fick in något förslag som ni gav ut pris för) 
- Typ av bidrag (vad skulle de tävlande lämna in för typ av bidrag, t.ex. förslag på logotyp, 
skriftlig idé) 
- Plattform (använde ni er av någon typ av plattform för att nå ut till eventuella deltagare 
t.ex. samlingsforum för open innovation tävlingar) 
 
Område 3 - Faktorernas påverkan 
- Påverkade faktorerna ovan tävlingen på något speciellt sätt? 
- Skulle ni ändrat på eller använt faktorerna annorlunda om man skulle genomföra 
tävlingen idag? 
- Vilka andra faktorer tycker ni är viktiga vid utformandet av pristävlingar, ur en 
organisatorisk synvinkel? 
 


