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Förkortningar	  	  
• SM - Social media 
• App - förkortning för applikation för mobiler, läsplattor och datorer 
• FoU - Förkortning för forskning och utveckling 
• SME: Small and medium enterprises/Små till medelstora företag 

- Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter 10-50 personer och 
vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 
(Europeiska kommissionen, 2008) 

- Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter 50-250 
personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 
balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.  

Definitioner	  
• Innovationsprocess: Detta arbete använder sig av Remnelands definition av 

inovationsprocessen som en process som startar med en ny idé, möjlighet eller 
ett behov och som slutar med att en produkt/tjänst hamnar på marknaden 
(Remneland, 2012). 

• Like(engelska)/Gilla(svenska): En funktion där man genom att klicka på en knapp 
”gillar” det man ser eller läser på de sociala medierna (Facebookskolan, 2013a). 

• Open Source – Programmeringsbegrepp. Öppen källkod som vem som helst kan 
gå in och ändra (Remneland, 2012). 

• Sociala medier: ”Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 
användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild 
eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett 
innehåll som produceras av dem som använder dem” (Nationalencyklopedin, 
2014). Nedan följer ett urval av de sociala medier som kommer att diskuteras och 
definieras senare i rapporten: 
- Facebook 
- Instagram 
- Youtube 
- Linked In 
- Yammer 
- Twitter 

• Generation Y: är individer födda år 1984 och senare. De är uppvuxna med 
internet som en integrerad del i deras vardag. De är generellt mycket vana med 
att hantera och sortera ut i stora datamängder (Remneland, 2012). 
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Sammanfattning	  
 
Syftet med denna rapport var att sammanföra ämnena innovation och sociala medier för 
att påvisa att potentialen för en innovationsprocess i sociala medier är stor och eventuellt 
underutnyttjad, särskilt för svenska små och medelstora företag. Rapporten ger en 
övergripande bild av innovation och sociala medier. En litteraturstudie samt en fallstudie 
genomfördes för att undersöka hur de sociala medierna används idag av företagen. 
Rapporten beskriver hur företagskulturen har ändrats drastiskt de senaste åren vilket 
inneburit att företag knappt hinner med i de sociala mediernas utveckling och därför 
väljer att inte använda dem fullt ut. Företag och experter inom ämnet intervjuades i syfte 
att förstå hur sociala medier används idag för att driva innovation. Fallstudien visade en 
förvånande liten erfarenhet av sociala medier bland de studerade företagen. Eventuella 
orsaker till detta analyserades efter litteratur- och fallstudie. Rapporten visade att sociala 
medier är underutnyttjade och att alla företag har möjlighet att använda dem som en 
inspirationskälla under en innovationsprocess. Exempel på vilket sätt man kan göra detta 
redogörs.  
 
 
Titel:  En studie om hur sociala medier kan påverka 

innovationsprocessen 
 
Författare:   Amanda Lingheim 
 
Handledare:  Andreas Larsson 
 
Frågeställning:  Hur används sociala medier i innovationsprocesser av små till 

medelstora företag? 
 
Syfte: Syftet med rapporten är att belysa potentialen för sociala 

medier kopplat till innovation samt att undersöka hur företagen 
använder dem idag. Rapporten riktar sig till små och 
medelstora företag för att belysa användningen av sociala 
medier som ett verktyg i innovationsprocessen.  

 
Metod:  Litteraturstudie samt en fallstudie med tre olika intervjugrupper. 
 
Slutsats:  Det finns en outnyttjad potential för innovationsprocesser i 

sociala medier. Att använda sociala medier som en 
inspirationskälla till innovationsprocessen är något som borde 
utnyttjas mer.  

 
Nyckelord:   öppen innovation, crowdsourcing, sociala medier, 

innovationsprocess 
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Abstract	  
 
The purpose of this report was to bring together the subjects of innovation and social 
media to demonstrate that the potential of an innovation process in social media is huge 
and possibly underutilized, especially for Swedish small and medium-sized enterprises. 
The report provides an overview of innovation and social media. A literature review and a 
case study were conducted to examine how social media is used by companies today. 
The report describes how the corporate culture has changed drastically the recent years, 
which has led to that companies barely have time to adapt to the fast social media 
development, and therefore choose not to use their full potential. Companies and experts 
in the subjects were interviewed in order to understand how social media is used today 
combined with innovation. The case study showed a surprising little experience of social 
media among the companies that participated in the report. Possible reasons for this 
were analyzed after the literature and case study. The report showed that social media is 
underutilized and that all companies are able to use them as a source of inspiration 
during an innovation process. Examples of how companies can do this are described. 
 
 
Title:   A study of how social media can affect the innovation process 
 
Author:   Amanda Lingheim 
 
Supervisor:   Andreas Larsson 
 
Problem description: How is social media used in innovation processes of small to 

medium enterprises? 
  
Purpose: The purpose of the report is to highlight the potential of social 

media linked to innovation. The report is aimed for small and 
medium enterprises to highlight the use of social media as a 
tool in the innovation process. 

 
Method:  A literature survey and a case study. 
  
Conclusion:  There is an unused potential of the social media. Using social 

media as a source for inspiration in the process of innovation is 
something that should be utilized more.  

 
Keywords:   open innovation, crowdsourcing, social media, innovation 

process 
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1.	  Introduktion	  
 
”Det är inte de stora som slår de små – det är de snabba som slår de långsamma” 
 
Citatet är hämtat från radioprogrammet Sommar i P1 med IT-entreprenören Niklas 
Zennström och var det som motiverade valet att skriva om innovation i små och 
medelstora företag och hur detta kan samverka med nya sociala medier.  
 
Fenomenet sociala medier är något helt revolutionerande och har tagit världen med 
storm trots att det inte ens är ett decennium gammalt (McKinsey, 2013). 
Informationsflödet är enormt och växer för varje dag som går – vem som helst kan skriva 
vad som helst om vem som helst när som helst (Safko, 2012). Själva median är allt det 
som personer använder för att kommunicera med varandra: mobiltelefoner, webbsidor, 
videos, radio, e-mail och foton (Carlsson, 2010). Under de senaste åren har den sociala 
media-familjen utökats och idag ingår även de sociala nätverkstjänsterna Facebook, 
Twitter och Instagram. Som privatperson erbjuds du nu nya kommunikationssätt vilket 
innebär ett ännu mer givande och mer effektivt nätverkande med bekanta, vänner samt 
nya kontakter (Safko, 2012). I och med den snabba utvecklingen av de sociala medierna 
har det blivit viktigare för företagen att figurera på dem samt att behärska dem. 
Möjligheterna är enorma om företagen lär sig hantera dem på rätt sätt (Carlsson, 2010). 
Men med de nya möjligheterna kommer även riskerna. Att använda sociala medier som 
ett verktyg för sitt företag är inte alltid helt enkelt. Det är en otroligt komplex värld där de 
sociala medierna hela tiden återuppfinner sig själva. 
 
Grunden för hela denna utveckling är innovation. Det är tack vare innovationer som gör 
att vi idag lever i en uppkopplad värld med mer effektiva kommunikationssätt än 
någonsin. Sverige ligger idag i topp på den internationella listan över de mest innovativa 
länderna (Vinnova, 2013). Svenskar är ett kreativt folk och ligger i framkant i många olika 
områden, allt ifrån musikexport till avancerade teknologi. Svenskar har dessutom visat 
sig ha väldigt lätt för att ta till sig ny teknologi och är väldigt aktiva på internet och i 
sociala medier. Sverige har bland annat avsevärt många fler uppdateringar på Wikipedia 
och många fler uppladdningar på Youtube i jämförelse med andra länder (von Hall 
2013).  
 
Kombinationen av Sveriges innovativa klimat samt en nyfödd digital era gör att 
möjligheterna blir oändliga. Detta gör det extra intressant att utvärdera sättet att använda 
sociala medier för att driva innovation framåt. De företag som lär sig hantera sociala 
medier som ett multipelverktyg har mycket att vinna då det är här som konsumenterna 
verkar och då förväntar de sig att även företagen gör det(Carlsson, 2010). 
 

1.1	  Syfte	  
Syftet med rapporten är att visa på potentialen i sociala medier kopplat till innovation: 
Hur små till medelstora företag kan ta hjälp av detta verktyg i sina innovationsprocesser. 
Rapporten belyser kraften i de sociala medierna och hur den kan utnyttjas av företagen 
för att driva innovation. För ett företag som behöver inspiration, ett bollplank eller en 
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testpanel under en innovationsprocess kan sociala medier erbjuda en mycket bra kanal 
för just detta, speciellt då de är snabba och ofta kostnadsfria. För att få en djupare insyn 
om samt hur sociala medier används i dessa sammanhang har intervjuer med SMEs, 
professorer, samt andra experter inom ämnet innovation genomförts. 
 
Om man går in och läser på diverse sociala medier så hittar man ofta forum där företag 
och dess produkter diskuteras. Det vara en produkt som inte fungerar särskilt bra och då 
kan man läsa kommentarer från allmänheten om vad som är fel och hur produkten bör 
ändras för att fungera bättre. Diskussioner mellan användare som aldrig tidigare träffats 
kan bli mycket intensiva då de delar ett visst intresse för en särskilt produkt eller ett 
företag. Bland de större teknikföretagen pågår ofta stora diskussioner från allmänheten 
genom sociala medier. För de mindre företagen finns det mycket inspiration att inhämta 
på de sociala medierna för att bidra till innovationsprocessen. Antingen genom att själva 
delta i diskussioner eller genom att enbart observera andra företag och offentliga 
diskussioner (Kerpen, 2011). Det finns mycket information att inhämta och använda sig 
av och rapporten kommer att undersöka till vilken mån detta redan görs idag och hur det 
eventuellt skulle kunna utnyttjas mer.  
 
Kortfattat så är syftet med rapporten att belysa den eventuellt underutnyttjade 
potentialen i informationsflödena på de sociala medierna när det kommer till att 
driva innovation. Rapporten riktar sig direkt till målgruppen SME då de varken har 
nödvändigt kapital eller resurser att driva egna innovationsavdelningar och därför kan 
använda sig av sociala medier som ett gratis verktyg i innovationsprocessen.  
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1.2	  Frågeställning	  
Frågeställningen lyder:  

 
 
 
 

 

1.3	  Problematik	  
I och med internet riktiga genomslag på 80-talet och den nya digitala eran vi nu lever i 
har företagens strukturer förändrats drastiskt (Living Internet, 2013). Det börjar bli allt 
mer vanligt att företag öppnar upp delar eller hela verksamheten och arbetar i en öppen 
företagskultur på webben. Det traditionella arbetssättet att enbart arbeta med forskning 
och utveckling (FoU) internt kan anses som gammalmodigt (Boudreau, 2013). Företag 
som redan tidigt i utvecklingsprocessen kompletterar sin interna informationsinhämtning 
med externa källor har mycket att vinna. Ett företag som öppnar upp och vågar integrera 
eller inspireras på sociala medier (SM) kan få direkt respons och ny information redan i 
en tidig fas av innovationsprocessen. Detta kan komma att avgöra om det ens är värt att 
fortsätta utveckla en viss produkt (Remneland, 2012).  
 
Sociala medier kan dock vara en utmaning för ovana företag. En av svårigheterna med 
informationsflödena på SM är att hitta rätt information. Fenomenet information overload 
blir allt vanligare och det är lätt att skrämmas av den enorma informationsmängden. 
Detta kan leda till att digitala sociala medier inte utnyttjas fullt ut (Remneland 2012). 
Problematiken ligger i företagens okunskap om hur de kommunicerar med allmänheten 
för att utnyttja allmänhetens kraft på bästa möjliga sätt.  Sociala medier har fortfarande 
en brant utvecklingskurva och därför kan det vara svårt för ett företag att veta hur man 
ska använda dem på bästa sätt (Safko, 2012). Därför syftar denna studie till att 
undersöka hur de utvalda företagen använder sig av sociala medier idag och om 
potentialen för sociala medier som pådrivare i innovationsprocesser utnyttjas.   

Hur används sociala medier i innovationsprocesser av små till 
medelstora företag? 
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1.4	  Målgrupp	  
Studien riktar sig till två olika målgrupper, dels universitetsstudenter på tekniska 
högskolor som närmar sig slutet av deras utbildning samt svenska SME. Studien tar 
hänsyn till målgruppens olika kunskapsnivåer kring både innovation och sociala medier 
och därför ges en grundläggande redogörelse för dessa två ämnesområden. Personer 
som redan är väl insatta i något av ämnena kan uppfatta detta som överflödigt.  
 
Rapporten riktar sig till svenska SMEs med fokus på innovation inom produktutveckling. 
Verket för innovationssystem i Sverige, Vinnova har under år 2013 och 2014 avsatt 12 
miljoner kronor till små till medelstora företag för att hjälpa dem i sina 
innovationsprocesser (Dagens Industri, 2013). Detta är ett tydligt tecken på att dessa 
företag behöver stöd och extra resurser för att driva innovationsarbete. Denna rapport 
kan hjälpa dem att belysa potentialen i att använda de sociala medierna för att inspirera 
och delvis driva innovationsprocessen framåt. Vidare kan arbetet förhoppningsvis bidra 
till insikter och nya lärdomar för så väl småföretagare som studenter. 

1.5	  Avgränsningar	  
En kartläggning av ett antal sociala medier kommer att genomföras. Rapportens främsta 
syfte är inte att förstå hur sociala medier används av företagen utan fokus kommer ligga 
på hur dessa medier kan användas som ett kompletterande verktyg i företagens 
innovationsprocess. Litteraturstudien kommer att innehålla både svensk och 
internationell litteratur men fallstudien innehåller enbart svenska företag, forskare och 
experter. Därför riktar sig rapporten främst till svenska SMEs med fokus på innovation 
inom produktutveckling.  

1.6	  Mål	  
Att sprida och inhämta information på de digitala medierna är i de flesta fall en försumbar 
kostnad (Safko, 2012) vilket innebär att sociala medier kan vara en bra resurs för ett 
företag med begränsade resurser. Det primära målet med rapporten är att försöka 
belysa potentialen i sociala medier mer än att komma med en konkret lösning på hur 
sociala medier ska användas för att bidra i innovationsprocessen.  
 

1.7	  Om	  författaren	  
Rapporten har författats av mig, Amanda Lingheim, som är student vid Lunds Tekniska 
Högskola (LTH). Jag läser civilingenjörslinjen Industriell ekonomi med inriktning affär och 
innovation. 
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2	  Metod	  
 
Rapporten är undersökande och tillvägagångsättet är den abduktiva forskningsansatsen. 
Det innebär att teorier iterativt matchas med empirisk data. På så sätt kan ny kunskap 
utvecklas och förhoppningsvis komma till användning för andra (Le Duc, 2007). Figur 1 
beskriver tillvägagångssättet för studien som ligger till grund för denna rapport. Eftersom 
huvudämnena i rapporten är föränderliga (teorin uppdateras kontinuerligt och litteraturen 
blir lätt föråldrad) är det svårt att genomföra en ren litteraturstudie följt av en fallstudie. 
Under undersökning av teori samt empiri har en förutsättning varit att kunna röra sig 
mellan dessa två så att en förståelse succesivt kunnat växa fram (Höst et al, 2006). 
Eftersom datainsamlingen skedde parallellt med litteraturstudie och fallstudie fördes en 
digital loggbok för att strukturera upp informationen så att den senare skulle kunna 
redovisas separat i kapitel 3 och 4. 
 
 

 
Figur 1 Arbetssätt för rapporten 

 

2.1	  Datainsamling	  	  

Litteraturstudie	  
Litteraturstudien syftar till att definiera och analysera befintlig kunskap så att rapporten 
kontextualiseras och studien motiveras (Höst et al, 2006). Grundtanken med denna 
rapport är att utifrån redan befintlig litteratur kunna bygga vidare på vad som redan är 
känt med ytterligare bidrag. En litteraturstudie minimerar risken i att existerande lärdom 
förbises eller redan gjorda studier upprepas (Höst et al, 2006). Efter en inledande 
undersökning av området konstaterades att det fanns ett kunskapsgap som motiverade 
denna studie.  
Allt eftersom rapporten fortskred så utfördes löpande litteratursökningar och fokus lades 
på att kartlägga begrepp inom ämnet innovationsteknik samt att kartlägga sociala 
mediers funktion kopplat till innovation. Litteraturstudien ger en övergripande redogörelse 
för ämnena innovationsteknik och sociala medier. Teoridelen om innovation och öppen 

FÖRSTUDIE* LITTERATUR-*
STUDIE* FALLSTUDIE* UTVÄRDERING* DISKUSSION*
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innovation ger inledande stöd och struktur för rapportens teorier. Innovationsområdet 
begränsas sedan till ämnena crowdsourcing och slutligen sociala mediers roll i denna 
aktivitet. I teoridelen ges även den generella beskrivning av sociala medier som är 
nödvändig för att kunna underbygga de teorier som sedan presenteras i 
diskussionsdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fallstudie	  
Den primära data som ligger till grund för analysen i denna rapport inhämtades genom 
en så kallad fallstudie. En fallstudie är utforskande och kvalitativ med en induktiv metod 
där författaren samlar information, analyserar den och drar sedan en slutsats av de olika 
erfarenheterna (Höst et al, 2006). Metoden för denna studie innebär kvalitativa 
djupgående intervjuer som leder till att slutsatser kan dras av erfarenheterna från dem. 
Målet med studien var att försöka reda ut begrepp samt att få en tydligare bild av hur 
sociala medier används i praktiken av de utvalda företagen och hur de eventuellt 
används för att driva innovation och därför valdes denna intervjumetod. Intervjuerna 
gjorde att förståelsen för både ämnet innovation och de sociala medierna klarnade.  
 
Intervjugrupperna valdes utifrån målet att fånga ett spektrum av aktörer och på så sätt 
skapa en bred förståelse för ämnet. Dels behövdes perspektivet från små till medelstora 
företag och dels behövdes kompletterande kunskap från specialister inom 
innovationsområdet. Insamlingen av information skedde genom ett antal expertsamtal i 
tre fördefinierade grupper. 

• Grupp 1 Företag: Små till medelstora företag 
• Grupp 2 Experter inom ämnet innovation: Forskare, konsulter, och specialister 
• Grupp 3 Crowdsourcingexperter: Företag vars affärsidé är crowdsourcing 

Intervjuer	  	  
Alla intervjuer utgick ifrån intervjumallar för respektive grupp (Se appendix 1) och 
genomfördes på ett semi-strukturerat sätt där intervjuguiden mer var ett stöd än ett 

INNOVATION'

ÖPPEN'
INNOVATION'

CROWD/
SOURCING'

SM'

Figur 2 Litteraturgenomgång 
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manus. Detta för att ge utrymme för personliga diskussionsämnen från samtalspartnern 
där egna erfarenheter och reflektioner fick styra samtalet. De flesta intervjuerna varade 
mellan en till två timmar och dokumenterades genom utförliga minnesanteckningar. 
Totalt intervjuades 14 personer och varje enskild intervju redovisas i kapitel 4. Sex 
personer intervjuades för grupp 1, fyra personer för grupp 2 och fyra personer för grupp 
3. Tillsammans med handledaren diskuterades antalet intervjuer fram och på grund utav 
en pressad tidsram fanns inte möjlighet för fler. Anledningen till att jag har valt att göra 
en kvalitativ studie är för att ämnet är så pass komplext att det hade varit svårt att göra 
en kvantitativ studie, t.ex. en enkätundersökning. Att fånga upp attityder och att ställa 
följdfrågor är svårt i en kvantitativ studie och därför lämpade sig en kvalitativ studie med 
djupgående intervjuer. När resultatet redovisas ges först en introduktion till den 
intervjuade personen och sedan sammanfattas de mest relevanta åsikterna om 
innovation och sociala medier. I och med att intervjuobjekten kommer från en så pass 
spridd bakgrund lades tyngd på det ämnet som intervjukandidaten mest kunde relatera 
till och intervjutekniken kan därför kallas semistrukturerad. 

Urvalsprocessen	  
En grundläggande premiss hos alla intervjuobjekt är att de har ett starkt intresse för 
innovation. Detta behöver inte betyda att företaget eller personen ifråga har en väl 
utarbetad innovationsstrategi utan viktigast är att det finns ett engagemang. Det egna 
intresset är ett villkor för att det ska uppstå en bra dialog. Efter research samt förslag från 
handledaren gjordes en lista på olika önskade intervjuobjekt som hade ett intresse för 
innovation. Personerna kontaktades först per e-post med en kort presentation av 
projektet och syftet med samtalet. Om de sedan hade intresse av att medverka bokades 
en tid för möte. Eftersom många av personerna inte befann sig på geografiskt rimlig 
gräns för att ses i verkligheten så skedde majoriteten av alla intervjuer via Skype eller 
per telefon. I förutsättningarna betonades att det var en semistrukturerad intervju. Efter 
varje intervju har sammanställningen skickats till intervjukandidaten för att lämna 
utrymme för kompletterande synpunkter. Under kvalitativa studier utgår man från att 
verkligheten uppfattas på många olika sätt (Ahrne, 2011). I appendix 1 finns de olika 
intervjuguiderna för de olika intervjugrupperna och syftet var främst att få intervjuobjekten 
att beskriva olika upplevelser och deras syn på innovation i kombination med sociala 
medier. I appendix 2 finns de olika intervjuobjektens bakgrund sammanfattade. Eftersom 
intervjuerna var semistrukturerade så fick varje intervju ett unikt fokus. De förberedda 
frågorna besvarades på helt olika sätt och vissa personer lade mer fokus på vissa frågor 
än andra.  
 
Grupp 1 Små till medelstora företag 
Rapportens riktmärke för urvalet av intervjuobjekt för grupp 1 har varit ett teknikinriktat 
företag med ett starkt egenintresse för en innovativ utveckling. Personerna som 
intervjuades på företagen var de mest insatta i utvecklings och innovationsarbetet.    
 
Grupp 2 Forskare, konsulter och specialister inom ämnet innovation 
Under urvalet av innovationsexperter har expertrollen varit mer styrande än att man 
representerar en viss organisation. Grupp 2´s urval har framkommit med hjälp av min 
handledare, mitt kontaktnät samt rekommendationer från andra intervjuobjekt.   



 16 

 
Grupp 3 Företag med fokus på öppen innovation/crowdsourcing  
Med hjälp av handledaren och ett öppet innovationsseminarium på 
Ideon(forskningskluster i Lund) fick jag kontakt med intervjuobjekten för den här gruppen.  
 

2.2	  Validitet	  
Ett annat ord för validitet är giltighet: Att studien faktiskt mäter det som den avser att 
mäta (Höst et al.,2006). Majoriteten av de källor som använts har bestått av artiklar från 
erkända forskare. Jag har under tiden haft i åtanke att artiklarna skrivits i annat syfte än 
min studie. Eftersom sociala medier förnyar sig själv hela tiden så blir viss information 
från litteraturstudien snabbt föråldrad vilket har beaktats under studiens gång. De flesta 
intervjuobjekten har valts utifrån författaren och handledarens personliga kontakter. 
Validiteten i min insamlade data kan därför ifrågasättas i termer av intervjuobjektens 
förhållande till varandra. Dock har intervjuobjekten haft kunskap inom olika områden med 
olika syn på ämnet vilket ökar validiteten (Eisenhardt, & Graebner, 2007).  

2.3	  Arbetsprocessen	  	  
Arbetsprocessen för en sådan här uppsats liknas ofta med en upp och nervänd tratt. 
Detta överensstämmer även med denna rapport.  

• Fas ett bestod av en introduktion och förberedelsefas. Det var en lång process 
med mycket information som både behövde sorteras bort och sparas. Här 
genomfördes en aktivitetsnedbrytning för att sedan kunna schemalägga det 
kommande arbetet.  

• Den andra fasen bestod av själva genomförandefasen. Under denna fas 
slutfördes den påbörjade projektplanen från fas ett. Det var även under denna fas 
som jag kände att jag hade tillräckligt med information för att genomföra 
fallstudien.  

• Den slutförande fasen innebar författandet av själva rapporten. Här valdes de 
relevanta resultaten från litteraturstudie samt fallstudie ut och sammanställdes för 
att sedan kunna diskuteras och avslutas med en analysdel.  
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3.	  Litteraturgenomgång	  /	  Bakgrund	  
Detta avsnitt ger läsaren de teoretiska aspekter som ligger till grund för analysen. Två av 
de huvudsakliga områdena behandlas: innovation och sociala medier. 
 

3.1	  Innovation	  	  
Är man innovativ om man upptäcker ett nytt sätt att studera stjärnor? Är man innovativ 
om man kommer på ett nytt sätt att öppna en syltburk? Är man innovativ om man skriver 
och komponerar en ny låt? Är man innovativ om man bygger en hemmagjord kikare? 
 
3.1.1	  Vad	  är	  innovation?  
För många är innovation ett luddigt begrepp och det kan vara svårt att förstå vad som 
verkligen menas. Själva ordet innovation kommer från det latinska ordet innovus som 
betyder att göra ny och förknippas ofta med kreativitet, teknologi och lönsamhet 
(Remneland, 2012). Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin definierar innovation på 
följande vis (IVA, 2011): 
 

“Kunskap [som] omsätts till nya värden. Det handlar om att utveckla 
produkter, tjänster och organisationer i såväl privat som offentlig 
verksamhet. Det kan gälla allt från industrirobotar, betalningssystem och 
energieffektivisering till ledarskap, affärsmodeller och hälsovård”. “ 
 

Innovation finns på fler platser än vad man kan tror, förekommer både privat och 
offentligt, och tar många olika former. Innovation kan vara nya kompetenser, resurser 
eller material, en ny produktionsprocess eller metod, en ny vara eller tjänst, ett nytt sätt 
att organisera arbete, en ny marknad att sälja sina produkter på, eller nya sätt att 
kommunicera och nu ut till sina kunder på (IVA 2011). För att förtydliga ytterligare så ges 
här några konkreta exempel på vad en innovation kan vara:  

- nya kompetenser, resurser, material 
- en ny process eller metod för att producera en ny vara eller en tjänst 
- en ny vara eller tjänst 
- ett nytänkande sätt att organisera arbete, en affärsverksamhet eller relationerna 

med externa aktörer 
- en ny marknad eller nya sätt att kommunicera och nå ut till kunder och användare 

på marknaden 

(IVA 2011) 
 
Ett samhälle utan innovation riskerar att halka efter på många plan. Därför är det enormt 
viktigt för både samhälle och privata sektorn att främja vikten i att förnya och skapa nytt 
då det skapar både ekonomiska och sociala värden (Dodgson et al, 2008). Det finns 
starka länkar mellan kreativitet, entreprenörskap och nytänkande som är viktiga att lyfta 
fram – det är ofta en lyckad kombination av dessa tre som resulterar i en innovation. Ett 
samhälle som inte stimulerar dessa tillräckligt riskerar att fastna i sin vidareutveckling 
(Strömbäck, 2012). Innovationer kan i huvudsak delas in i två huvudtyper baserat på nivå 
av nytänkande: inkrementella och banbrytande innovationer. De inkrementella 
innovationerna baseras på löpande förbättringar som sker i mindre steg och grundas på 
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redan existerande kunskap. Det kan till exempel vara förbättring av en redan existerande 
produkt som gör den marknadsledande. Banbrytande innovationer använder sig av 
nytillkommen kunskap som kommer att skilja sig från tidigare grundprinciper. Ett nytt 
läkemedel som botar en tidigare obotlig sjukdom är ett exempel på en banbrytande 
innovation (Remneland, 2012).  

Eric Von Hippel, professor på MIT, är en erkänd person när det kommer till innovation 
och speciellt inom området användarinnovation (Von Hippee, 2014). År 1986 
introducerade han termen lead user vilket är ett samlingsnamn för personer som alltid 
vågar testa nya produkter och tjänster först (von Hippel, 2013).  Von Hippel kategoriserar 
innovationer på ett eget sätt. Von Hippel väljer att dela upp olika innovationer i relationen 
mellan innovatören och innovationen: 
 

• User innovation är en innovation där själva innovatören känner ett behov av att 
använda produkten/tjänsten själv. Exempelvis utvecklar en speciell låsfunktion på 
sin ryggsäck för att den ska hålla tätt när man cyklar till jobbet. Innovatören gör 
utvecklingen för sin egen skull.  

• Producer innovations är en innovation där innovatörens främsta syfte är att sälja 
produkten och tjäna pengar på den. 

Von Hippel hävdar att det är den förstnämnda som ofta blir den mest lyckade och har 
funnit att användardrivna innovationer leder till en åtta gånger större försäljning jämfört 
med innovationer utvecklade enligt klassiska FoU metoder (von Hippel 2013). 
 
Innovation handlar inte bara om strategiska satsningar på forskning och utveckling, 
innovationssystem, kommersialisering av forskningsresultat, eller tillgången av 
riskkapital. Innovationer handlar om hur dynamiskt, kreativt och nyskapande det sociala, 
politiska, kulturella och ekonomiska samhällsklimatet är (Dodgson et al, 2008). Ett bra 
exempel på att innovation inte bara handlar om att skapa nya produkter eller tjänster är 
uppfinnandet av den första persondatorn. Xerox utvecklade produkten före storjättarna 
Apple och IBM men förstod inte det potentiella värdet av uppfinningen. Detta gjorde att 
Xerox inte lyckades kapitaliserade på sin innovation och i stället blev det Apple och IBM 
som blev de ledande aktörerna i persondatorbranschen (Forsman 2011).   
 

3.1.2	  Vad	  är	  en	  innovationsprocess?	  
Ibland förväxlas ordet innovation med det engelska ordet för uppfinning, ”invention”. Men 
uppfinningen är bara den första delen av en idé medan innovation är det första försöket 
att genomföra detta i praktiken. Detta är viktigt att poängtera eftersom en uppfinning kan 
ha litet, eller inget ekonomiskt värde alls. Det är först när den omvandlas till en 
innovation som den får riktig betydelse för företaget eller användaren (von Hipple, 2013). 
Parallellt med den senaste teknologiska utvecklingen, och det ökade informationsflödet 
har även innovationsprocesserna blivit mer avancerade och komplexa. Olika områden 
går ihop med varandra och bildar en komplex blandning med sammansatta idériktningar 
vilket leder till att forskning idag sker på mer tvärvetenskapliga plan. Samtidigt har 
utvecklingen och den förenklade kommunikationen möjliggjort för konsumenterna att på 
ett smidigt sätt påverka och ställa krav (Remneland, 2012). 
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Herzogs bok ”Open and Closed Innovation: Different Cultures for Different Strategies” 
(2011) ger en överblick av huvudfaserna i en innovationsprocess där processen delas 
upp i tre faser: 
 

1. Idégenerering/scanning 
I denna fas genereras och väljs idéer ut. Idéerna testas på ekonomiskt, marknads 
och tekniskt plan. 
 

2. Idéutvärdering/Innovationsutveckling 
I detta skede av processen realiseras de utvalda idéerna och olika funktioner och 
design testas samt utvärderas. Idéerna utvärderas och fortsätter att utvecklas tills 
företaget känner att produkten är redo att lanseras på marknaden. 
 

3. Innovationslansering 
Denna fas omfattar planering och genomförande av innovationen och även själva 
lanseringen av produkten.  

(Herzog, 2011) 

Dessa tre faser sammanfattar en generell innovationsprocess från början till slut. Men en 
innovationsprocess kan även delas upp i komponenter nödvändiga för att 
innovationsprocessen ska vara genomförbar. Först och främst måste en innovativ idé 
skapas. Men det är inte själva idén som är innovationen utan innovation uppstår när idén 
tar sig igenom hela innovationsprocessen och når marknaden. När man hittat en produkt 
eller tjänst som företaget tror på behövs en entreprenör för att påbörja och driva igenom 
projektet. Personen ifråga måste vara driven, målmedveten och självklart tro på och 
brinna för produkten. Tillsammans med entreprenören och hens team skapas en 
prototyp. Det är viktigt att teamet består av olika personer med olika egenskaper och 
specialistområden, till exempel teknik, marknad och tillverkning. Hela företaget inklusive 
ledningen måste tro på idén och stödja den ekonomiskt och även engagera sig i 
processen. Den sista komponenten är uthållighet. Bara för att produkten inte slagit 
igenom första gången den lanseras betyder inte att den inte kommer att göra det i 
framtiden. Det gäller att fortsätta förnya och utveckla hela tiden (Remneland, 2012). 
 

3.1.3	  Vad	  är	  öppen	  innovation?	  	  
Steve Jobs och Bill Gates räknas idag till världens absolut mest framstående innovatörer 
men de har haft helt olika syn på hur de ser på innovation och kundens behov. 
Innovationen kommer inte från konsumenten hävdar Jobs. Konsumenten har absolut 
ingen aning om vad de vill ha utan man får skapa det åt dem. Han tror alltså på stängd 
innovation. Gates däremot har en helt annan syn och betonar att det är helt upp till 
konsumenten att bestämma vad de vill ha. Därför är han en stor förespråkare av öppen 
innovation (Isaacson, 2011).  
 
Begreppet ”allmänningens komedi” är förknippat med öppen innovation och menas med 
att öppen spridning genererar bredare förståelse, utvidgad kunskap och ökad kreativitet 
(Remneland, 2012). Forskarna von Hippel och von Krogh hävdar att individen alltid 



 20 

förlorar på att inte dela med sig av kunskap. Att öppna upp och dela med sig av idéer 
innebär inte nödvändigtvis en värdeförlust utan kan resultera i både feedback och ökade 
intressenter samt eventuella nya kunder (Remneland, 2012). 
 
Figuren nedan är från boken ”Öppen Innovation” och beskriver innovationsprocessen i 
den inre cirkeln. I den yttre cirkeln beskrivs vilka komponenter som påverkar processen i 
det fall ett företag väljer att arbeta med öppen innovation (Remneland, 2012). En av 
komponenterna från den yttre cirkeln kommer att diskuteras vidare i rapporten: 
crowdsourcing. 

 
 

 
  

Figur 3 Innovationsprocessen med påverkande komponenter (Remneland, 2012). 
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Berkeleyprofessorn Henry Chesbrough definierar öppen innovation som följande:  
 

Open Innovation is the use of purposive inflows and outflows of knowledge 
to accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of 
innovation, respectively. This paradigm 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.  
    (Chesbrough, 2003) 

 
Med andra ord hävdar Chesbrough att en bra balans mellan interna och externa idéer är 
nödvändig när ny teknologi utvecklas och detta kan sammanfattas med begreppet öppen 
innovation. Även om begreppet öppen innovation var banbrytande när det 
introducerades av Chesbrough så är det inget nytt att företag har relationer utanför sina 
organisationsgränser. Under lång tid har exempelvis universitetens forskning och 
industrins utveckling samverkat vilket har resulterat i många lyckade resultat och nya 
teknikupptäckter. Öppen innovation är något som alltid har pågått till viss del men som 
nu uppmärksammats som ett begrepp där man har en aktiv strategi och man involverar 
utomstående (Remneland, 2012). 
 
I sin bok ”Open Innovation” beskriver Chesbrough hur inställningen skiljer sig åt för ett 
företag som arbetar öppet mot ett företag som arbetar stängt: 
 

 
 
Figur 4 Beskrivning av öppen och stängd innovation 
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Ett konkret exempel som oftast förknippas med öppen innovation är öppen källkod. 
Grundtanken med öppen källkod är att låta programmeringskoden vara tillgänglig för 
allmänheten att både kopiera, ändra, läsa och dela i syfte att företagets utvecklare ska få 
tips, feedback och hjälp för att förbättra kvalitén och prestanda på programmet. Att 
arbeta mer öppet för att föra innovationsprocessen framåt kan ha många fördelar då det 
kan bli betydligt mer effektivt i och med externa synvinklar och feedback tillvaratas. Detta 
kan i sin tur leda till en snabbare utvecklingsfas (Remneland, 2012).  
 
Enligt Chesbrough (2013) är en av de viktigaste faktorerna för att stimulera 
innovationsförmågan att ha en bra mix av anställda där både intressen i och utanför 
företaget är olika. Kombinationen av olika individer resulterar ofta i en kreativ atmosfär 
där man ifrågasätts av varandra i en tidig fas av utvecklingen vilket leder till en mer 
tidseffektiv arbetsprocess. Gladwell för ett liknande resonemang i boken ”The Tipping 
Point” när han beskriver de olika typerna som behövs för att skapa en lyckad innovation:  
 

• Experten – har en underliggande informationen som driver budskapet 
• Sammanlänkaren – skapar tillträde till det sociala nätverket som blir mottagare av 

budskapet 
• Säljare – hjälper till att paketera budskapet 

(Gladwell, 2008) 
 
Remneland ger två exempel på hur en öppen innovationsprocess kan gå till i praktiken. 
När ”Sagan om Ringen” filmatiserades tog produktionsbolaget hjälp av fansen då de 
visste att de skulle ha starka åsikter när deras favorittriologi skulle göras om till film. 
Produktionsbolaget startade ett forum där de bjöd in fansen och diskuterade allt ifrån 
rekvisita, sminkning, vilka scener som måste vara med och vilka som kunde tas bort. 
Projektet blev en succé då det gynnade både fansen och produktionsbolaget utan 
kostnad då fansen glatt ställde upp gratis. Det andra exemplet är från när 
leksaksföretaget LEGO introducerade en mer avancerad leksak med en inbyggd 
programmerad motor som gjorde leksaken ”levande”. Under eget initiativ 
programmerade LEGO-fans om koden så de kunde göra roboten mer personlig. När 
företaget fick reda på detta blev de först upprörda och hotade att stämma personerna 
bakom omprogrammeringen tills de insåg potentialen i vad som hade skett. Istället för att 
stämma personerna startade LEGO ett forum på internet där källkoder delades mellan 
företaget och privatpersoner. Det som började som ett misslyckande sett från företagets 
sida visade sig vara en guldgruva för LEGO (Remneland, 2012).  
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3.1.4	  Användardriven	  innovation	  	  
Förmågan att vara innovativ är enligt vissa medfödd medan andra tror att det är något 
man kan träna upp. Eric von Hippel hävdar i ett av sina föredrag att man börjar träna sin 
innovationsförmåga redan som ung. Som exempel tar han skolbarn som syr in extrafack 
på sina ryggsäckar för att de anser att de finns för få. En surfare gör sina egna 
förändringar och lösningar till utrustningen för att det skall gå fortare. Löparen bygger sin 
egen barnvagn med tre hjul i stället för fyra för att kunna ta med sig sitt barn på 
springturen. 
 
Von Hippel pratar om hur viktigt det är att observera när man är ute efter att utveckla nya 
produkter och tjänster. Han hävdar att en nyckel till nya innovationer finns i att studera 
användaren (Von Hippel, 2013). Ett bra exempel på detta är sporten kitesurfing – en 
vattensport där man tar sig fram på vattnet på en surfbräda och en drake som man styr 
med linor (KSA International, 2013). Sporten har under de senaste åren utvecklats 
enormt med hjälp av surfarna själva, inte genom personer på företaget som tillverkar 
själva utrustningen. Genom ett forum har surfarna fått skriva vad som behöver utvecklas 
och ändras på i material- och konstruktionsväg. Tillverkarna har själva fått sitta på 
stranden och studera surfarna när de utövar sin sport för att kunna sätta sig in i 
problemen och utveckla produkten. Val av nya material, vinklar och mått på draken, 
förbättrade säkerhetsfunktioner och nya fotfästen på brädan har utvecklats tillsammans 
av användare och tillverkare 
(Von Hippel, 2013). Det här är ett 
tydligt exempel på att 
innovationsförmåga inte alltid är 
något som en människa besitter 
utan det handlar mer om att 
kunna inspireras på rätt sätt och 
att se till marknadens behov. 
Och som tidigare nämnt så är det 
oftast, enligt von Hipple, 
användarna eller kunderna som 
själva utvecklar de mest lyckade 
innovationerna.  
 

3.1.5	  Crowdsourcing	  	  	  
Crowdsourcing som begrepp myntades av Jeff Howie 2006 och nämns idag ofta i 
samband med öppen innovation (Remneland, 2012). För företag där de anställda har 
liknande bakgrund kan crowdsourcing vara att bra alternativ i en innovationsprocess då 
det möjliggör en annan sorts input och kompetens än vad företaget besitter internt. 
Samlar man hundra fysiker för att komma på en lösning på ett problem kommer hundra 
experter till troligtvis inte göra någon skillnad. Bjuder man däremot in personer med 
kunskap inom andra ämnesområden och med andra erfarenheter kan en mer kreativ 
kontext skapas. Innovationsförmågan kan på detta sätt nå helt nya höjder.  
 

Figur 5, 2013 Kitesurfing (Seabreeze, 2013) 
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Enligt Stephen Sharpio, amerikansk företagskonsult, författare och mycket populär 
föreläsare inom ämnet innovation är expertis kreativitetens fiende.  När en expert hittar 
en lösning på ett problem så släpper hen det på plats och fortsätter inte utveckla 
produkten eller tjänsten. Sharpio hävdar att innovationer ofta uppstår från olika 
kopplingar mellan personer med helt olika bakgrund. Ibland är inte de innovativa 
lösningarna baserade på avancerad kunskap utan det handlar om att hitta rätt personer 
och göra rätt kopplingar (Sharpio, 2013). 
 
När man arbetar med crowdsourcing får man se världen som sitt laboratorium där det 
finns oändligt med möjligheter. Stephen Shapiro ger exempel på hur man kan ta hjälp av 
crowdsourcing: 
 

• Datainsamling – man kan använda allmänheten för att hjälpa företaget med 
datainsamling. Istället för att de anställda ska inspektera eller testa en 
konstruktion eller produkt så kan man få vem som helst att göra det. I och med att 
de flesta har smartphones så är det enkelt för dem att ta en bild, kommentera och 
lägga upp deras utvärdering av en viss produkt. 

• Programmering - som tidigare nämnts så är öppen källkod en typ av 
crowdsourcing. Företagen lägger upp sin källkod med en problemformulering 
offentligt för andra programmerare att lösa. TopCoder är en känd hemsida för 
detta ändamål.  

• Åsiktshämtning – SurveyMonkey är en bra hemsida där företag och 
privatpersoner enkelt kan skapa enkäter och frågeformulär digitalt på nätet och 
sprida till rätt målgrupp.  

• Problemlösning – Genom forum vänder man sig till en mängd människor för att 
förhoppningsvis finna nya lösningar på komplexa problem. Exempel på företag i 
den här genren är Innocentive och Bright idea.  

Den sista punkten på listan är den som är mest relevant för rapportens fokus då det är 
här de innovativa utvecklingarna sker.  

3.1.6	  Innovators	  DNA	  	  	  
Begreppet ”Innovators DNA” kommer ifrån en studie som gjordes under åtta år där syftet 
var att avslöja ursprunget av innovativa affärsidéer. Ungefär hundra uppfinnare 
intervjuades som hade kommit på en revolutionerande produkt eller tjänst samt grundare 
för företag som byggde på innovativa affärsidéer. Man kom fram till att ledare för 
innovativa företag ofta har följande fem egenskaper gemensamt:  
 

• Nätverka 
• Ifrågasätta 
• Observera 
• Experimentera  
• Associera 

Föds man som en innovatör eller är det något som man kan lära upp? Studien hävdade 
att man till en tredjedel föds som en innovatör men de andra två tredjedelarna kan man 
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läras upp. De använder sig av ett exempel som förklarar teorin. Två tvillingar får i uppgift 
att under en vecka komma upp med en innovativ affärsidé. En av tvillingarna sitter enbart 
hemma och försöker utveckla en idé. Den andre tvillingen får i uppgift att: 
 

Nätverka: Prata med 10 personer med olika bakgrund om sina idéer. 
En ingenjör, en musiker, en designer, en hemmapappa 
och så vidare. 

 
Ifrågasätta: 

 
Besöka tre innovativa start-ups och observera hur de 
arbetar.  
 

Observera: Prova fem nya produkter på marknaden. 
 

Experimentera: Visa en prototyp som hen byggt för fem personer. 
 

Associera: Sammankoppla personer med olika bakgrund. Kreativitet 
är att förena människor. Fråga och lyssna på vad de har 
att säga om produkten/tjänsten. 

 
Fråga sig själv minst 10 gånger per dag: ”Varför gör jag det här?” och ”Om jag gör så här 
istället, vad händer då?”. Efter en vecka är det troligtvis tvillingen som fick vara ute och 
aktivera sig som kommer komma upp med det bästa resultatet på uppgiften (Dyer et al, 
2009). Vi återkommer senare i studien till Innovators DNA.  
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3.2	  Sociala	  Medier	  	  	  

3.2.1	  Internets	  utveckling	  	  
Internets utveckling och hur vi använder oss av dess funktioner kan beskrivas som en 
utveckling från Web 1.0 till Web 2.0. Om web 1.0 gick ut på att läsa så går web 2.0 ut på 
att skriva. Web 1.0 handlade mer om företag och om att bygga hemsidor medan web 2.0 
handlar om mötesplatser på nätet (Safko, 2012). Tim O´Reilly myntade begreppet Web 
2.0 och det kom att bli ett samlingsbegrepp för alla interaktiva webbtjänster där en hög 
grad av användarinteraktion och individanpassning har växt fram. Han beskriver 
begreppet som en plattform för applikationer och data som hela tiden uppdateras efter 
användarnas engagemang och kreativitet. Begreppet har många kopplingar till öppen 
innovation då plattformarna möjliggör skapande och spridande av gränsöverskridande 
kunskapsinnehåll (Remneland, 2012). De sociala medierna är utan tvekan Web 2.0´s 
mest använda fenomen. I storleksordning är det Facebook, LinkedIn, Twitter och 
Instagram som är de mest populära och tillsammans står de för 2,3 miljarder användare 
(Expanded Ramblings, 2013). Av dem har Facebook 1,15 miljarder användare i världen 
varav 4,8 miljoner befinner sig i Sverige (Facebookskolan, 2013). 
 
På grund av de sociala medierna existens har företagen fått ett indirekt större ansvar. 
Allmänheten förväntar sig att i princip alla företag åtminstone har en hemsida, en 
Facebooksida, Twitterkonto och ett LinkedInkonto där man kan få information om 
företaget men även möjligheten att kommunicera direkt med dem (Safko, 2012). Det som 
web 2.0 har möjliggjort är lättillgängligheten av effektiv information. Ett bra exempel på 
detta fenomen är kunskapsutbyten i form av Youtube-videos (kända som tutorials) som 
har möjliggjort en mer effektiv utlärning där man genom filmklipp lär ut och demonstrerar. 
Informationsspridningstekniken har utvecklats enormt och detta har lett till att människor 
inte längre är geografiskt bundna för att lära sig något (McKinsey, 2013).  
 
Kring begreppet web 3.0 har det redan börjat diskuteras. Det finns delade meningar om 
vad web 3.0 kommer att innebära och hur det skulle skilja sig från 2.0. De flesta verkar 
dock eniga om att det kommer innebära en mer ”intelligent” plattform som kan skapa en 
mer individuellt anpassad upplevelse för individen (Remneland, 2012). I de senaste 
versionerna av iPhone finns en röststyrd hjälpfunktion vid namn Siri. Siri fungerar som en 
robot i mobiltelefonen och kan svara på frågor, ge vägbeskrivningar, boka in möten i din 
kalender osv. Vissa anser att det här är början på den teknik som kommer gå som en röd 
tråd genom web 3.0 (N. Cabage, S. Zhang, 2013). 

3.2.2	  Vad	  är	  sociala	  medier?	  
Nästan ingen, varken företag, privatpersoner eller samhället har varit helt orörd av den 
sociala medierevolutionen (Safko, 2012). Sociala medier är webbplatser och mobila 
applikationer som integrerar mänskliga sociala nätverk. I traditionella medier har 
människor inte någon möjlighet att bidra med användargenererat innehåll på samma sätt 
som genom de sociala medierna (Carlsson, 2010). Genom de sociala medierna blir 
information lätt att sprida, enkel att publicera och kan riktas till utvalda målgrupper på ett 
effektivt sätt. Samtidigt har personer möjlighet att kommentera, skapa och dela innehåll 
för andra att delta i (Safko, 2012). Men de sociala medierna kan även innebära en risk 
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för företag då de förlorar kontrollen över informationsflödet rörande deras produkter. 
Därför är det extremt viktigt att företagen vet hur de kan använda de sociala medierna på 
bästa möjliga sätt.  

Populära	  teknologier	  från	  Web	  2.0:	  
Den så kallade Web 2.0-eran har introducerat många nya teknologier och 
publiceringsverktyg. Nedan följer en kort sammanfattning av de allra viktigaste: 
 

• Blogg – en öppen dagbok/logg på nätet där regelbundna skriftliga inlägg läggs 
upp tillsammans med bilder, videos och bifogade artiklar. 

• Microblogg – som en blogg men mycket kortare inlägg. Ett exempel på 
microblogg är Twitter där användaren endast kan uppdatera 140 stycken tecken i 
taget.  

• Chatt – att tillsammans med en eller flera kommunicera på olika digitala medier. 
• Streaming – är en leveransmetod av media där den presenteras för en 

slutanvändare samtidigt som den levereras av en leverantör. Till exempel kan en 
mediaspelare börjar att spela upp en film innan hela filen har överförts. Internet-
TV är den vanligaste formen av strömmande media.  

• Wiki – är vanligtvis en webbapplikation som gör det möjligt för vem som helst att 
lägga till, ändra och ta bort innehåll i ett samarbete med andra. Wiki skiljer sig 
från en blogg då innehållet kan skapar utan någon definieras ägare eller ledare. 
Wikis har börjat bli en naturlig metod för många att smala och bygga kunskap 
ihop. 

(Remneland, 2012) 

Ett	  urval	  av	  de	  sociala	  medierna	  från	  web	  2.0	  	  
Som ett resultat av dessa nya teknologier växte de sociala medierna fram och de 
fortsätter att växa i rask takt. Trots att många vet mycket väl vilka dessa företag och 
applikationer är så ges en kort beskrivning på de mest omnämnda för den icke insatta.  
 

• Facebook – social plattform för såväl 
privatperson som företag. Syftet är att enkelt 
kunna integrera med varandra över internet.  

• Twitter – en microblogg där användaren kan 
lägga upp korta meningar, länkar och bilder 
som ej får överskrida 140 tecken.  

• Instagram – är en microblogg med fokus på bilder.  
• LinkedIn – social plattform likt Facebook där man kan sköta sitt professionella 

nätverk. Många använder denna plattform för att hålla kontakten med gamla, 
nuvarande och framtida kollegor.  

• Youtube – en videokanal där användaren kan lägga upp filmklipp.  
• Yammer – En social plattform med ett onlineverktyg för extern men även intern 

företagskommunikation.  
! (Safko, 2012) 

 



 28 

3.2.3	  Sociala	  medier	  som	  ett	  verktyg	  
Egentligen är sociala medier en förlängning på vad vi alltid har gjort. Den stora skillnaden 
är bara att det nu går betydligt snabbare än innan. Kortfattat skulle man kunna beskriva 
de sociala medierna som en blandning mellan dessa ord:  
 

• Teknik 
• Egen produktion  
• Interaktion  
• Delaktighet för användarna  
• Mer jämställda villkor än tidigare 

Genom nätet har vi fått ett utökat fikabord. Hela världen kan delta i en diskussion som 
tidigare var begränsat till ett lite antal människor (Olsson, 2011). Det är ett fåtal av de 
sociala medierna som tar ut en avgift för sina medlemmar vilket gör att vem som helst 
kan bli medlem (Safko, 2012). Men vilken roll ska man ha på de sociala medierna och 
hur ska man bete sig? Som användare på de sociala medierna kan man ta olika roller 
beroende på syfte.  

Rapporten syftar på rollen som företag. Idag så förväntas det av ett företag att de finns 
exponerade på de sociala medierna. Företagen borde ha en tydlig strategi med hur de 
exponerar sig på dessa medier. Syftet kan vara allt från att kommunicera med och till 
kund, marknadsföring, kundtjänst men även att nätverka med både andra företag och 
privatpersoner (Safko, 2012). 
 	  

Figur 6 Användarna av sociala medier 
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3.3 Kombinationen	  sociala	  medier	  och	  innovation	  
Då konsumenterna idag i stor utsträckning har ändrat sitt konsumentbeteende mot 
sociala medier har det skapats ett högre krav på företag att engagera sig i dessa. Trots 
att förväntningarna på att företag ska vara kontaktbara och närvarande har ökat så är 
fortfarande många företag svåra för konsumenterna att kontakta (Edberg, 2013). Företag 
i de snabbast växande tillväxtländerna verkar ha förstått sig på den sociala teknikens 
styrka bättre än företag i Europa och USA. Runt 55 procent av alla företag i 
Latinamerika, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina är aktiva i sociala medier. I Europa 
har siffran endast uppmätts till 35 procent. I tillväxtländerna fokuserar företag på en 
kunddialog medan de i Europa fokuserar på kampanjer. En förklaring till varför Europa 
har en så mycket lägre procentandel är att de troligtvis har fastnat i gamla mönster och 
referensramar (Grant Thornton, 2012).  
 
Sociala medier förknippas ofta med teknik när fokus istället även borde ligga på nya 
affärsmöjligheter. Företag saknar strategier och mål för vad en kunddialog kan leda till 
och inget lärande eller återkoppling sker i verksamheten. Samtidigt som individer i resten 
av världen använder teknikens fulla potential för att samarbeta och organisera utveckling 
har många företag fastnat i kampanjtänket och lägger mycket fokus vid att mäta 
kampanjklick(Edberg, 2013).  
 
I och med den snabba utvecklingen har sociala medier blivit en självklarhet för företag att 
arbeta med när det kommer till innovation. Det finns många forum där privatpersoner och 
företag kan testa sina affärsidéer och få feedback, hjälp med utveckling och innovation. 
Ett av dem är Kickstarter. Där söker man finansiering till sina projekt och idéer. Man 
skriver vad man vill åstadkomma och hur mycket kapital men behöver för att genomföra 
det och sen är det upp till medlemmarna att avgöra om det är ett projekt de tror på och 
om de vill hjälpa till att finansiera. 44 % av alla projekt har nått sina mål och genomförts. 
Det här är ett utmärkt exempel på hur allmänheten kan hjälpa till att bedöma om de gillar 
och tror på idéer. Ett projekt som ingen väljer att finansiera är kanske ett tecken på att 
man behöver tänka om, formulera om texten, ändra och utveckla produkten eller att 
kassera den och börja om helt (Kickstarter, 2014). Det här är ett forum där många olika 
personer möts i alla olika slags branscher. Det finns affärsidéer i många olika kategorier 
och en specifik för just teknologi men även i teater, konst och mat. Plattformen är även 
perfekt för den som behöver inspiration och vill trendspana på vilka projekt som 
medlemmarna supportar mest. 
 
Ett annat bra exempel på när sociala medier möter innovation är plattformar som Bright 
Idea. På Bright Idea finns en funktion för företag som heter ”The Bright Idea Innovation 
Suite” där företag kan få hjälp med hela innovationsprocessen från början till slut. Det 
börjar med en ”webstorming”-session istället för en ”brainstorming” där men väljer ut en 
grupp personer för att utveckla en idé eller produkt. De invalda gruppmedlemmarna kan 
välja ut de idéer och kommentarer som man vill ha med i nästa steg med hjälp av olika 
filterfunktioner. När idén/produkten är skapad så utvärderas den av en testpanel som blir 
invald och slutligen kommuniceras den ut på sociala medier. I det sista steget får 
företaget coaching i hur produkten ska kommuniceras på sociala medier (Brightidea 
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2014). Denna process är ett tydligt exempel på hur idéhantering, problemlösning, 
innovation och sociala medier kombineras och interagerar.  
 
Innocentive är en plattform där företag kan få hjälp att utveckla innovativa idéer och göra 
dem till verklighet. Med hjälp av olika utmaningar kan folk från hela världen engagera sig 
i projekt och produkter för att utveckla dem och göra dem bättre. Företaget kan välja att 
endast bjuda in ett antal personer i projektet eller att öppna upp det helt för allmänheten. 
Ofta erbjuds en viss summa pengar till den person/de personer som löser problemet eller 
delar av det. Många av Innocentives utmaningar ligger upplagda för allmänheten och 
delas frekvent på Facebook och andra sociala medier (Innocentive 2014). För mindre 
svenska företag är det här en plattform där man har mycket inspiration att inhämta då det 
är ett nytt sätt att hjälpas åt med problemlösning där båda parter vinner någonting på att 
engagera sig.  

3.3.1	  Oexploaterat	  användningsområde	  
Att som företag bevaka användarkommentarer till olika produkter på hemsidor som t.ex. 
Amazon är ett annat sätt att utnyttja sociala medier för innovation. Genom öppna 
kommentarsfält kan man hitta nya kundbehov och förbättringsområden på marknaden. 
Där kan även hämtas insikter i konsumentens beteende. Kommentarer och produktbetyg 
från hemsidor kan hjälpa företag att hitta nya marknadsmöjligheter och nya produktidéer. 
Idag på Amazon har en viss typ av miniräknare hela 900 kommentarer.  Många av dem 
är väl skrivna utvärderingar med förslag på förbättringsområden men även efterfrågan på 
mer innovativa lösningar. För den nyfikne innovatören är det här ett bra sätt att hitta nya 
trender och efterfrågningar på nya funktioner (Amazon, 2014).  
 
Googles verktyg Google Trends erbjuder statistik på både gamla och nya trender. Där  
kan man exempelvis se när sökordet ”iPhone 5” hade sin pik och hur länge den varade 
samt vilka andra ord som personer sökte på i kombination med den nya telefonmodellen. 
Google Trends är ett enormt användbart verktyg för innovatören. Statistiken är helt gratis 
och man kan förutse kommande trender genom kategorin ”mest sökta ord senaste 
veckan i Sverige/Globalt (Google Trends, 2014).  
 
I dagens nätverksekonomi får individen tillgång till obegränsat med information, kunskap, 
tillverkningsresurser och idéer. Även de små företagen har en chans mot de stora 
jättarna då internet har gjort att alla har i princip samma förutsättningar för 
innovationsinput. Den globala spelplanen gör att det har blivit mycket enkelt att testa nya 
affärsidéer och produkter och med hjälp av de sociala medierna kan 
innovationsprocessen och problemlösningen gå mycket fortare än tidigare (Edberg 
2013).  

 	  



 31 

4.	  Presentation	  av	  fallstudie	  
Nedan följer en tabell med intervjuobjekten för rapporten. I appendix 2 redovisas deras 
olika bakgrund.  
 
 
Namn Företag Datum  Ref 
Grupp 1    
Rasmus Fahlander Freebee 2 April – 2013 4.1.1 
Magnus Öhrn Berg Revibe 3 April – 2013 4.1.2 
Victor Siöösten ConnyCom 5 April – 2013 4.1.3 
Katja Lindvall  Moving Floor Concept 5 februari – 2014 4.1.4 
Sofia Ehlde Oatly 11 februari - 2014 4.1.5 
Fredrik Hamilton Sendus Fleet  25 februari – 2014  4.1.6 
Grupp 2    
Bobo af Ekenstam Berghs School of 

Communication 
15 mars – 2013 4.2.1 

Anders Lundkvist Vinnova/Stockholms 
Universitet 

13 juni – 2013 4.2.2 

Bengt Järrehult Lunds Universitet 30 augusti – 2013  4.2.4 
Olle Diers Munktell Science Park 18 februari – 2014 4.2.5 
Grupp 3    
Andreas Landsbo Crowding.se 14 juni – 2013 4.3.1 
Jacob Westerlund 
/Andreas Landsbo 

Crowding.se 5 februari – 2014  4.3.1 

Johan Mårtensson  OpenUp 4 februari – 2013 4.3.2 
Amanda Magnusson  OpenUp 17 juni – 2013  4.3.3 
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4.1	  Grupp	  1,	  Små	  till	  medelstora	  företag	  

4.1.1	  Rasmus	  Fahlander,	  CEO	  för	  freebee	  	  
 
Innovation 
Intervjuns fokuserade mest på ämnet ”teknikens snabba utveckling”. Rasmus hävdar att 
tekniken går snabbare fram än acceptansen för den nya tekniken.  
 

”Marknaden är inte mogen för dagens teknik med det mobila användandet.” 
 
Eftersom freebee ligger i framkant med denna typ av teknik så har de stött på naturliga 
begränsningar. Konsumenten anpassar sig snabbare än företagen men det är 
fortfarande inte alla som använder sig av mobiler och applikationer. Företag är större och 
långsammare och det många som är rädda för denna nya teknik och nöjer sig med de 
traditionella sätten att marknadsföra sina produkter eller göra 
marknadsundersökningar. Rasmus ansåg att det är viktigt för dem att tänka innovativt 
hela tiden så när han är ute och reser, nätverkar och träffar nya personer försöker han 
inhämta så mycket inspiration han kan. Alla intryck är värdefulla och de kan komma från 
de mest otippade håll. Alla idéer, influenser och inspiration som Rasmus får tag i både 
från sitt privatliv, kollegor och internet sparar han i en separat utvecklingsmapp som alla 
på företaget har tillgång till.  
 
Innovation med sociala medier 
På de sociala medierna figurerar freebee på Twitter, LinkedIn och Facebook. Främst i 
syftet ”damage control”, vilket menas med att om kund eller konsument har problem och 
kommunicerar det genom sociala medier följer freebee upp och löser problemet så fort 
de kan. I framtiden hoppas Rasmus att de använder sociala medier på ett strukturerat 
sätt för att driva innovation då han ser en stor potential. Eftersom freebee fortfarande är 
ett litet företag så anser han att möjligheten för dem att kommunicera och nätverka 
genom de sociala medierna är en stor tillgång. Både för att få inspiration till 
affärsutveckling och att driva innovationen i företaget framåt. Just nu håller företaget på 
att utforma en unik betatestargrupp som ska få ersättning för deras arbete. De kommer 
välja ut personer från hela Sverige och i olika målgrupper för att testa deras applikation 
och komma med feedback.   
 

4.1.2	  Magnus	  Örn	  Berg,	  CEO	  för	  Revibe	  
 
Innovation 
Intervjun fokuserade mycket på hur de interagerar med sina användare av tjänsten idag. 
De arbetar aktivt med att få folk engagerade genom att exklusivt skicka ut betaversioner 
av musiktjänsten till en utvald grupp för att testa och återkomma med feedback eller 
alternativa lösningar. De förvånades mycket i början om hur hjälpsamma personer på 
nätet var och att det har många ”fans” som gärna agerar testpersoner. Betatestarna gör 
stor skillnad. Det är dessa personer man vill åt för att få igång de innovativa idéerna: de 
som ifrågasätter ”Varför gör ni inte så här istället?” och ”Varför har ni gjort så här?”. Utan 
betatestarna hade inte företaget kommit så pass långt som de gjort idag. 
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Innovation med sociala medier 
Alla på företaget är alltid uppkopplade på Twitter, LinkedIn, Instagram och Facebook där 
de aktivt följer inspirerande företag och personer. Ofta är kommentarerna på dessa 
forum inte så givande utan de som aktivt driver utvecklingen framåt är deras fans som får 
testa betaversionerna. På företaget använder de sig av Podio, som är en plattform för 
teamet samt betatestarna, att kommunicera, organisera samt att följa upp varandras 
arbete och det fungerar bra. Magnus berättar dessutom att de har enormt mycket mer 
tillgång till information än vad de hade för bara några år sen. All statistik på Facebook om 
ålder, kön, hur ofta de är inne på hemsidan, geografiska aspekter och vad de ”gillar” får 
de helt gratis. Revibe arbetar hela tiden för att få mer respons på sociala medier. De vill 
gärna att fler ska engagera sig, kommentera och dela deras sida för att nå ut till fler 
användare. Det är när personer engagerar sig från olika bakgrund och geografiska 
platser som det uppstår intressanta nya vinklar så därför arbetar Revibe hårt med att 
försöka sprida information om företaget för att få fler betatestare världen över.  
 

4.1.3	  Victor	  Siösteen,	  försäljningschef	  på	  ConnyCom	  
 

”Mediabevakningen är viktigare än någonsin.” 
 
Innovation 
Victor tror att med teknikens framfart kommer det vara lättare att orientera sig i de 
enorma informationsflödena. Han tror att verktygen de använder kommer utvecklas och 
bli smartare och därför kommer det vara lättare att hitta de mer innovativa 
kommentarerna. Victor tror på en enorm potential i de sociala medierna för att driva 
innovation men i deras nuvarande produkt är det svårt för ”datorn” att skilja kommentarer 
med feedback från kommentarer med innovativa idéer. Med informationen från hans 
kunder som samlas in varje dag på sociala medier ser han ofta ett häpnadsväckande 
engagemang. Idag sorteras innovativa kommentarer manuellt av personer som aktivt får 
läsa, tolka och avgöra vilka kommentarer som är innovativa. Victor tror ju som sagt att 
detta kommer förändras och att deras egna verktyg kommer att bli ”smartare” och i 
slutändan kunna göra denna typ av kategorisering själv. 
 
Innovation och sociala medier 
Victor anser att företagen vet att det är viktigt att följa de sociala mediernas utveckling 
men de har inte tillräckligt med kunskap internt så därför tar det in extern hjälp så som 
ConnyCom. Det finns många företag som erbjuder samma tjänst som deras och 
dessutom har större företag utvecklat ett eget verktyg internt för att bevaka medierna. 
Därför arbetar företaget med mycket innovativa workshops för att hitta nya verktyg och 
funktioner som kan göra dem mer konkurrenskraftiga. Men han erkänner själv att de 
borde bli bättre på att inhämta inspiration från sociala medier och inte enbart fokusera på 
workshop internt.   
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4.1.4	  Katja	  Lindvall,	  Moving	  Floor	  Concept	  
 
Innovation  
Genom intervjun framkom att de har en enormt engagerad kundgrupp eftersom de 
består av lantbrukare som har en pågående verksamhet 365 dagar per år. De får 
feedback från sina nuvarande kunder genom telefon och personliga besök. De får ofta 
förslag på ändringar på produkterna men ofta är de inte tekniskt möjliga eller så blir det 
prismässigt för dyrt.  
 
Innovation och sociala medier 
De använder sig av referensgårdar när de utvecklar produkter där tekniken ofta justeras. 
Tommy får sin inspiration från bilindustrin där han tidigare varit verksam. 
Standardprodukter är en av hans stora inspirationskälla under utveckling av nya 
produkter eftersom han anser att det är enormt viktigt att ha enkel tillgång till reservdelar.  
Han har även IKEA som en förebild när det kommer till logistiklösningar med platta och 
smidiga paket att transportera. Deras kundgrupp är ofta väldigt engagerade på nätet så 
Katja hävdar att de borde använda de sociala medierna mer som en 
kommunikationskanal för sina kunder och potentiella kunder. Men just nu känner det en 
brist på tid och inspiration. Idag använder sig företaget av deras hemsida, Facebook, 
LinkedIn, Instagram och Twitter för att kommunicera och observera mot konsumenten. 
Men Katja känner att det borde utnyttja sociala medier mer. Främst för att välja ut 
personer, på olika platser runt om i landet för att bilda testgrupper på sociala medier. Det 
hade skyndat på innovationsprocessen eftersom de i dagsläget främst kommunicerar per 
telefon eller personliga möten.  
 

4.1.5	  Sofia	  Ehlde,	  innovationschef	  på	  Oatly	  	  	  

”Vi måste förnya oss hela tiden. Vi var först på marknaden med denna sortens produkt. 
Men nu vi är inte längre ensamma. ” 

”Världen är redan öppen. Nu gäller det bara att omfamna den.” 

Innovation 
När det kommer till innovation ligger Oatly i framkant. Sofia berättar att de har en 
mjukvara som är en idébank internt på företaget där man kan lägga upp egna idéer men 
även länka idéer från externa källor. Många av idéerna kommer från kunderna genom 
deras sociala medier men ofta är de inte radikala. De mer radikala idéerna anser Sofia 
kommer från personliga möten där människor möts med olika bakgrund och från olika 
branscher och tillsammans kommer in på mer ”think outside the box”-lösningar. Fokus 
just nu är att satsa på innovation mer än vad som någonsin gjorts tidigare på Oatly. 
Deras nyckelord är idag hållbarhet, hälsa och förtroende. De försöker samla ihop 
människor med olika kunskap och som inte sitter i huset (hon syftar då på Oatlys kontor i 
Landskrona).  
 
Innovation och sociala medier 
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Av egen erfarenhet så blir ett samtal i det verkliga livet mer dynamiskt än på nätet och 
det är oslagbart. 

”Brainstorma går bra på nätet. Men det är när man träffas i verkligenheten som de riktigt 
bra idéerna utformas. Jag tror på det personliga mötet i workshops!” 

Oatly vill vara öppna och transparenta och svarar därför alla som lägger upp offentliga 
frågor eller åsikter på deras Facebooksida. De vill inte undanhålla någon information och 
är raka och ärliga i sina svar. Men Sofia hävdar att hon vill att företaget ska bli ännu mer 
transparent och öppet mot marknaden så att kunderna ska få svar innan de hinner ställa 
frågorna. Men i framtiden hoppas hon att kunna använda sociala medier mer i 
workshops trots att hon är skeptisk. Hon inser hur mycket tid det kan spara istället för att 
ha workshops där alla är på samma geografiska plats.  

4.1.6	  Axel	  Warg	  och	  Fredrik	  Hamilton,	  grundare	  till	  Sendus	  Fleet	  	  
 
Innovation och sociala medier 
Trots att de är ett nystartat företag har Axel en tydlig struktur över innovations och 
utvecklingsarbetet. De arbetar efter listor där hela teamet kan lägga till potentiella 
utvecklingsområden. För att inhämta inspiration till affärsutvecklingen tar de hjälp av 
branschfolk, åkerier och investerare. Kontakten med dem är främst per telefon och mail. 
Men de använder sig även av studenter och bekanta som bollplank.  
 
”Vi har hög speed i det här bolaget. En inträdesbarriär i branschen är speeden, vi är små 

och har speed” – Axel Warg 
 
När det kommer till sociala medier arbetar Sendus Fleet mest internt med åkerierna på 
en egen plattform. De använder Facebook mest för att få en känsla för branschen och 
dess branschspråk. Att följa åkerierna och personer i branschen på sociala medier gör 
att det blir som Axel väljer att formulera ”en snabbresa till att bli lastbilschaufför”. Så 
sociala medier använder de främst för att få inspiration i början av innovationsprocessen.  
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4.2	  Grupp	  2	  Innovationsexperter:	  Forskare,	  konsulter	  och	  specialister	  inom	  ämnet	  
innovation	  

4.2.1	  Bobo	  af	  Ekenstam,	  omvärldsanalytiker	  och	  strategikonsult	  	  
 
Innovation och sociala medier 
Vi kom in på innovationsprocesser och att han hävdade att han såg en trend i nystartade 
företag och deras inställning till att våga öppna upp tidigt i sina processer. Han anser att 
det är en stor skillnad från hur det var för bara tre fyra år sedan innan sociala medierna 
hade blivit så accepterade som det idag är. Eftersom han är en så kallad ”early adopter”, 
alltså en person som vågar testa teknik när den är ny på marknaden, så har han från 
första början insett potentialen i sociala medierna för företagen. Men han har upplevt en 
enormt lång startsträcka för dem att inse detta så det är först nu han ser att de börjar 
användas mer strukturerat och integrerat redan tidigt i företagsprojekt.  
 

4.2.2	  Anders	  Lundkvist,	  forskare	  inom	  ämnet	  innovationsteknik	  	  
 
Innovation 
Anders fokuserade mycket på begreppet och arbetssättet öppen innovation och varför 
det ofta inte blir som företagen tänkt sig. Han berättade om sin egen erfarenhet med 
öppen innovation på företag där det både lyckats och misslyckats. Anders berättade om 
de främsta anledningarna till varför projekt med fokus på öppen innovation ofta rinner ut i 
sanden: 
 

- Ofta är uppgiften för smal eller att företaget inte vill eller kan ge ut för mycket 
information som behövs för att allmänheten ska förstå sig på problemet och bidra 
med sina idéer.  

- Företag vet inte hur man engagerar allmänheten på rätt sätt för att de ska vilja 
bidra till innovationsprocessen.  

- Om allmänheten väljer att engagera sig så vet inte företag hur man skall gå 
vidare med resultatet senare i innovationsprocessen. 

Anders berättade att ett lyckat resultat med öppen innovation kommer från företag som 
tror på arbetssättet från start till slut. En tydlig trend är tyvärr att projektet inte följs upp 
och avslutats då det bortprioriterar eller inte tar arbetssättet på allvar.  
 
Innovation och sociala medier   
Vi kom senare in på innovation i kombination med sociala medier. Anders ansåg att man 
borde tänka efter innan man börjar använda sig av sociala medier i sitt företag. Dessa 
två frågor han tycker man borde fundera kring: 
 

- Var finns människorna man vill ha kontakt med?  
- Var får dessa människor sin kunskap ifrån?  

Skulle svaret på dessa frågor passa för att arbeta genom sociala medier så kan man 
absolut testa det. Men det skall finnas ett genomtänk syfte innan man öppnar upp. 
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Avslutningsvis kom Anders med ett tips. Det viktigaste för att driva innovation framåt är 
mötet med det nya. Det är där inspirationen finns. Om ett företag har fastnat i sin 
innovativa process är det viktigt att sätta sig i en ny situation.  
 

”Ett tips för företagen som fastnat är att försöka få nya perspektiv på gamla saker.” 
 
Att enbart använda sociala medier som en inspirationskälla och en kanal till “mötet med 
det nya” kan räcka för att få igång nya tankar och driva innovationsprocessen framåt.  
 

4.2.3	  Bengt	  Järrehult,	  innovationsexpert	  och	  forskare	  inom	  innovationsteknik	  
 
Innovation 
Vi landade i en diskussion om innovation och pengar. Bengt hävdade att pengar inte 
bidrar till innovation alls. För att få effektiva resultat måste drivkraften vara 
utmaningsdriven snarare än att personen ifråga får en belöning i form av pengar.  
 

”Money talks, bullshit walks” 
 
Innovation och sociala medier 
Men ett sätt att involvera pengar och personer i en innovationsprocess kan vara att göra 
en tävling av det. För att kommunicera ut tävlingen kan sociala medier vara en bra kanal. 
Antingen kan man välja att öppna upp den helt för allmänheten eller till en 
slutengrupp/forum. Man samlar in ett antal personers idéer och sen får andra personer 
satsa pengar på den idén som de själva tror kommer att vinna. Man kan lätt urskilja vilka 
innovationer som troligtvis är mest lönsamma; Om både en kund, marknadsavdelningen 
och teknikavdelningen har satsat på samma så är det större sannolikhet att innovationen 
kommer vara genomförbar eftersom den kommer fungera på alla olika plan.  
 

4.2.4	  Olle	  Diers,	  Open	  Innovation	  manager	  på	  Munktell	  Science	  Park	  
 
Innovation  
Olle berättade om en intressant teori. Han anser att för små och medelstora företag i 
utvecklingsfasen kan ett öppet innovationsprojekt med inriktning design vara ett bra 
förstaprojekt. Att till exempel utarbeta en logotyp med hjälp av crowdsourcing kan hjälpa 
företaget att tränas i att ta beslut vilket senare i företagsutvecklingsprocessen kan vara 
en bra lärdom. Vid utvecklingsarbetet av själva produkten eller tjänsten så har då 
företaget redan gått igenom en process som kräver att ta ett liknande beslut. Olle menar 
alltså att en arbetsprocess med design samt produktutveckling liknar varandra mycket 
när det kommer till beslutsfattande.  
 
Innovation och sociala medier 
Olle anser att det är genom nätverksplattformarna som de mest geniala kopplingarna 
kan ske. Munktell Science Park använder Facebook och LinkedIn mest i 
marknadsförings och kommunikationssyfte. Basecamp är ett internt projektverktyg som 
de använder sig av mer internt i projekt. När man blir utvald att delta i en intern grupp för 
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ett visst projekt så kan det resultera i att personen engagerar sig mer än om det varit helt 
öppet anser Olle. I Basecamp kan man lätt dela filer med varandra och föra 
konversationer öppet inför alla i gruppen. Under ett av Munktell´s senaste projekt har 
Youtubekanalen blivit de senaste mest uppmärksammade tillskottet. Just nu genomför 
de en tävling där man genom en 60 sekunders film får pitcha sina idéer vilket har 
resulterat i en enorm spridning av projektet. Han beskrev sin syn på vad människor har 
för incitament i att vilja engagera sig i öppna innovationsprojekt. Han anser att största 
incitamenten bör vara att det är roligt och givande. Samtidigt som han tror att om det 
finns en ekonomisk belöning till bästa idén så tar man kanske risken att offra mer av sin 
tid på ett projekt. Olle anser att det är svårt att övertyga människor om öppen innovation. 
Det är nästan inte värt att lägga energi på de företag och personer som tvivlar. Det är 
mycket bättre att hitta företag som har incitament att vilja börja arbeta med öppen 
innovation och som naturligt har det i företagskulturen. Men för de företags om vill 
engagera personer utanför företaget är sociala medier ett oslagbart alternativ. Ofta är 
företag som är nyfikna på att öppna upp även nyfikna på att arbeta med det nya; sociala 
medier. Det måste finnas en drivkraft i att vilja följa utvecklingen och engagera sig 
annars blir det inget bra resultat i slutändan.   
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4.3	  Grupp	  3	  Crowdsourcingexperter:	  Företag	  med	  fokus	  på	  öppen	  
innovation/crowdsourcing	  	  
 

4.3.1	  Andreas	  Landsbo	  och	  Jacob	  Westerlund,	  grundare	  och	  VD	  till	  ett	  internetbaserat	  företag	  
som	  utmanar	  allmänheten	  att	  hitta	  innovativa	  idéer	  till	  deras	  kunder	  

Intervju	  1,	  Andreas	  Landsbo	  
Företag kan sprida sitt problem/utmaning på hemsidan och vem som helst som är 
medlem kan komma men förslag på en lösning eller produktutveckling. Den bästa 
lösningen får oftast ett ekonomiskt bidrag som är bestämt i förväg. Mindre företag kanske 
inte har en avdelning som arbetar aktivt med affärsutveckling, produktutveckling och 
trender och där är denna plattform helt rätt  att använda om företaget känner att det 
behöver hjälp på traven i innovationsprocessen. Andreas hävdar dock att företag som 
testar att arbeta med öppen innovation i början kanske sätter för höga förväntningar på 
vad det kan ge. Det gäller att ge det lite tid och kanske inser att arbetssättet inte 
genererar en direkt lösning i början. Men Andreas tror att sociala medier har öppnat upp 
många nya dörrar för både små till stora företag.  
 

”Förr var vårt laboratorium vår framtida värld, nu är världen vårt laboratorium.” 

Intervju	  2,	  Andreas	  Landsbo	  och	  Jacob	  Westerlund	  	  
Efter lanseringen av deras plattform kände jag att en till intervju var på sin plats. Denna 
gång var även VD Jacob Westerlund med. Vi träffades på deras kontor i Stockholm över 
en kopp kaffe. De berättade att företagen som använder tjänsten idag är mycket spridda. 
Många olika branscher och storlekar på företag. Deras mål är att få med sig välkända 
varumärken då det lockar ännu fler företag. Förut satsade de mer på de mer innovativa 
företagen men nu vill de verkligen få igång verksamheten och har därför valt att inte 
begränsa sig. Men Innovation är brett och alla utmaningar som har med att utveckla en 
ny produkt eller en befintlig tjänst anser de vara innovativt. Generellt sett så hävdar dem 
att start-ups är bättre på att våga öppna upp. Idag använder sig crowding.se mest av 
sociala medier för marknadsföring. De anser att det ger mycket mer för dem att träffa 
både användarna och kunden direkt i verkligheten än att engagera sig för mycket i de 
sociala medierna. 
 

4.3.2	  Johan	  Mårtensson,	  en	  av	  grundarna	  till	  en	  hemsida	  som	  beskrivs	  som	  ”en	  öppen	  
plattform	  med	  syfte	  att	  ändra	  mat	  och	  förpackningsindustrin”	  
Johan beskrev öppen innovation som ett komplement i innovationsprocessen och att det 
ger bäst resultat när man på ett strukturerat sätt väljer att ta in en extern kunskap från 
allmänheten. Vi pratade också mycket om vad han ansåg svårigheterna är med att 
öppna upp sitt företag. Att formulera sitt problem så att externa personer förstår är svårt 
eftersom företagen ser en risk i att exempelvis förlora patenten på sin tjänst/produkt. Han 
hävdade att fysiska möten med människor för att driva innovation inte är tillräckligt och 
han tror att det finns en enorm potential i att kunna nätverka, diskutera och upptäcka 
genom de sociala medierna. Vi pratade mycket om vilket intresse som personer har för 
att komma med åsikter på de sociala medierna om man väljer att ta hjälp av dem. Han 
valde att kategorisera dem i tre olika grupper: 
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Grupp 1 – Fans som kan ha extremt värdefull feedback från riktiga entusiaster som 
lägger ner tid för att de gillar produkten eller tjänsten. De vill företaget väl och vill hjälpa 
till med utvecklingen.  
Grupp 2 – Affärsorienterade som vill skapa sig ett rykte och ett nätverk för sitt egna 
företag.  
Grupp 3 – Partnerskap. Investerare kan få upp ögonen för företaget och väljer att 
investera.  
 

4.3.3	  Amanda	  Magnusson,	  projektledare	  OpenUp	  	  
 

”Livsmedelsbranschen och förpackningsbranschen borde ha en mer integrerad 
produktutveckling” 

 
Innovation 
Amanda relaterad mycket till en analys av deras målgrupp i projektet OpenUp – 
företagen inom livsmedelsindustrin samt förpackningsindustrin. Amanda berättar att 
företagen generellt sett är intresserade av projektet då de ser ett behov av mer 
kommunikation mellan dessa två branscher. Amanda hävdar att det tyvärr är mycket prat 
från företagen sida och det är därför finns OpenUp för att stötta dem och hjälpa dem att 
våga arbeta med öppen innovation och att kommunicera branscherna i mellan.  
 
Vi pratar också om varför företagen anser att det kan vara en nackdel med att öppna upp 
och så här väljer Amanda att sammanfatta det:  
 

- rädd för att konkurrenter ska sno deras idé 
- vill inte visa sig svaga på marknaden och gå ut med att de behöver hjälp  
- Företagen tror att de behöver öppna upp för alla men så är inte fallet. De kan 

självklart välja att öppna upp för en utvald grupp.  
- Resursfråga - det finns varken tid eller tillräckligt engagemang från företagen.  

Hon berättar även att branscherna är väldigt industritunga vilket gör att även små 
ändringar ofta blir mycket dyrt och kostsamt vilket även gör att de inte tar tag i att arbeta 
mer öppet – även fast branschen verkligen har ett behov av det.  
 
OpenUp har en strategi om hur de ska få företagen att engagera sig: 

- Strategi 1: de börjar med de företagen som vill och har ett gediget intresse i att 
arbeta med öppen innovation sen får de andra komma efter 

- Strategi 2: Handpåläggning - de hjälper de som engagerat sig och agerar som 
guider genom processen med att öppna upp.  
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Innovation och sociala medier 
Open Up är ett innovationsforum på nätet där företagen öppnar upp och vågar ta hjälp av 
de andra medlemmarna i sitt forum. Men vad vinner man på att hjälpa till egentligen?  
Incitamenten är olika från person till person men Amanda hävdar att uppskattningen som 
företagen ger är ofta mer värt än pengar. Blandas pengar in som en slags belöning så 
begränsar sig personer direkt. Även ett incitament så som ”jag har gjort skillnad” är ofta 
värt mycket. Amanda tar ett exempel om Flashback, ett forum på nätet där man kan 
fråga vad som helst och få användarnas svar. Här diskuteras det vilt om olika företag. 
När två personer diskuterar om ett företag blir diskussionen mer greppbar och inte lika 
prestigefylld som om man skulle skriva direkt till ett företag. OpenUp riktar sig just till små 
till medelstora företag som kanske inte har ”den typen av muskler” och inte har egna 
resurser att skapa en egen plattform. Hon hävdar att många företag redan har börjat 
arbeta öppet men de vet inte om det själva än då det inte hört ord och uttryck så som 
öppen innovation och crowdsourcing.  
 

4.4	  Sammanfattning	  av	  fallstudie	  
 
Syftet med en kvalitativ studie är att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt 
av rapportens ämne. En fördel kan därför vara att välja personer med så olika bakgrund 
som möjligt (Ahrne, 2011). Efter intervjuerna kände jag att resultatet inte riktigt blev det 
som jag hade förväntat mig. Användningen av sociala medier för innovation i grupp 1 var 
mindre än förvänat. I efterhand så känns det som att antingen speglar dessa företag 
verkligheten eller så är det ett tecken på att för få företag valdes ut. Eftersom 
litteraturstudien belyser företag, främst större, som på ett strukturerat sätt använder sig 
av sociala medier i innovationssyfte så skulle även större företag varit bra att ha 
intervjuat.   
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5.	  Analys	  	  
I kapitlet redovisas en analys av resultaten från både fall och litteraturstudien. Kapitlet 
kommer att svara på uppsatsens frågeställning samt ta upp relevanta diskussionsämnen. 
Analysen utgår därför från en sammanfattad bild av intervjuerna samt litteraturstudie som 
kommer att redovisas i följande kapitel.  

5.1	  Syfte	  	  
Rapportens syfte var att försöka belysa potentialen i sociala medier. Frågeställningen 
löd:  

 
 
 
 

För att sammanfatta fallstudien har jag hittat olika teman för de olika intervjugrupperna.  

Grupp	  1	  –	  Små	  till	  medelstora	  företag	  
 
Outnyttjad potential 
Företagen använde inte de sociala medierna på det sättet som jag hade förväntat mig. 
Jag hade en tro om att företagen hade koll på verktygen som finns integrerade i vissa 
sociala medier och att de utnyttjade dem mer. De flesta företagen använde dem som en 
envägskommunikation i främst marknadsföringssyfte.  
 

”Vi vill engagera fler av våra följare på sociala medier men vi vet inte hur. 
Men just nu använder vi mest dem för marknadsföring.” - Magnus Öhrn 
Berg 

 
Därför var det extra intressant att lyfta frågan om att använda de sociala medierna för att 
driva innovation. Ofta är inte problemet att det finns för lite information eller statistik på 
hemsidorna. Problemet är snarare att veta hur man använder och orienterar sig bland all 
befintlig information. Efter att ha intervjuat grupp 1 blir det tydligt att få har koll på hur 
sociala medier fungerar och hur mycket information de faktiskt har tillgång till samt vad 
de kan göra av den. Revibe var det enda som hade bra kolla på statistiken de kunde 
utnyttja på sociala medier.  
 

”Vi har tillgång till så mycket mer information nu än för 5-10 år sedan. Vi vet 
allt om användarna på våra sociala medier. All statistik på Facebook om 
ålder, kön, hur ofta de är inne på vår sida, geografiska aspekter och vad de 
likear får vi helt gratis.” - Magnus Örn Berg 

 
Inspiration  
Få i grupp 1 kunde påstå att det aktivt arbetade med innovation genom sociala medier 
vilket var ett oväntat resultat. Men jag tror att intervjuobjekten i grupp 1 inspireras 
omedvetet till innovationsprocessen. Som anställd på ett mindre företag där enda sättet 
att hålla sig kvar på marknaden är att utveckla deras produkt/tjänst kontinuerligt, har jag 
svårt att tro att de inte påverkas om vad som sker på sociala medier. Alla är i dagens 

Hur används sociala medier i innovationsprocesser av små till 
medelstora företag? 
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samhälle är uppkopplade och jag tror att man påverkas vare sig man vill eller ej. Skulle 
företag mer aktivt söka inspiration på sociala medier så har de inget att förlora. Men Axel 
Warg berättade hur han aktivt följer företag inom åkeribranschen på de sociala medierna 
för att bilda sig en uppfattning om hur den fungerar. Han säger att det är som att få en 
snabbkurs i att förstå sig på företagskulturen vilket hjälper deras företag i utvecklingen. 
Även Magnus på Revibe hävdar detsamma: 
 

”Vi som är ett mindre företag använder sociala medier för att snoka runt lite. 
Vi går liksom runt och minglar, väljer ett rum, lyssnar och kanske lägger oss 
i diskussionen.” - Magnus Öhrn Berg, Revibe 

 
 
Inte tillräcklig kunskap 
Ett företag tyckte att det var onödigt att öppna upp företaget på sociala medier eftersom 
personer utanför branschen inte har tillräckligt med kunskap inom ämnet. Men det verkar 
som att det även är svårt för företagen att gå ifrån gamla arbetssätt och att de fortfarande 
är skeptiska till vad de kan få ut av att vara mer aktiva på SM. 
 

”Våra användare besitter inte tillräcklig kunskap för att kunna bidra till 
innovationsprocessen.” Rasmus Fahlander, freebee 
 
”Många som har datorer och smartphones idag använder inte alla funktioner 
som till exempel Facebook, Instagram och Twitter. Därför blir inte alla våra 
målgrupper representerade genom sociala medier. Därför måste vi arbeta 
med en konsumentpanel och fokusgrupper för att nå ut till alla olika 
kundsegment.” – Rasmus Fahlander, freebee 

 
Alla har ett intresse av sociala medier och är nyfikna på hur man kan ta hjälp av dem mer 
än vad som görs idag. Okunskap och skepsis gör att det inte utnyttjar dem mer. I 
framtiden verkar flera i grupp 1 tro att man kommer kunna använda de sociala medierna i 
innovationsprocessen men jag tror att de mindre företagen vill se fler stora företag föregå 
som ett gott exempel.  

Grupp	  2	  –	  innovationsexperter	  
 
Outnyttjad potential 
Efter att ha intervjuat denna grupp var det tydligt att företag generellt sätt borde använda 
sociala medier på fler sätt än vad som görs idag. Det finns många nya och spännande 
sätt som är helt gratis som SME kan utnyttja för att få inspiration till 
innovationsprocessen. Många av experterna hävdade att företag som vill öppna upp och 
använda sociala medier i innovationsprocessen måste ha ett eget driv, vilja och våga 
vilja se resultat. Att läsa in sig på ett ämne har blivit enklare i och med sociala mediernas 
utveckling hävdar Anders Lundqvist. Genom exempelvis ”Youtube-handledningar”(på 
engelska tutorials) kan vem som helst få sig en utbildning eller genomgång av det mesta: 
Hur man lär sig spela gitarr, hur man lagar mat eller hur man lär sig jonglera. Detta bidrar 
till att allmänheten blir mer kunnig på många områden än vad de tidigare var då 
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tillgången av information inte varit lika lättillgänglig. Konsumenterna kräver mer av 
företagen i och med denna utveckling. Ett tydligt exempel på att det här att sjukhusen 
märker av denna effekt. Doktorer möter ofta patienter som redan är extremt pålästa av 
sin sjukdom/symptom innan de ens blivit undersökta eller fått en diagnos av doktorn.  
 

”Sociala medier bidar till egenmakt.” – Anders Lundqvist 
 
Tillgängligheten av information och lättheten att sprida den genom sociala medier har 
gjort att möjligheter skapats. Företag måste bli bättre på att ta tillvara på detta 
informationsutbud.  
 
Våga testa 
Bengt Järrehult talade mycket för att det viktiga inte är att allt görs på helt rätt sätt och i 
rätt ordning i innovationsprocessen. Det viktiga är att det blir någonting av det. Om man 
har tappat inspirationen så måste man ut och få nya intryck. Detta anser jag att man till 
viss del kan göra genom de sociala medierna. I och med det enorma informationsflödet 
kan man var som helst och när som helst komma åt en helt öppen värld full av 
inspiration. Olle Diers hade en intressant teori. För småföretag som vill öppna upp 
genom exempelvis sociala medier kan en bra träning vara att testa att använda crowden 
för att exempelvis få hjälp att designa en företagslogga. Olle hävdar att processen som 
företaget går igenom genom för att välja ut en passande logga är relativt likt ett 
crowdsourcingprojekt när man istället för design väljer ut inspirerande idéer och 
synvinklar till en företagstjänst/produkt. För ett företag som är helt ovan vid att arbeta 
med allmänheten kan ett så enkelt uppdrag som att få hjälp med en företagslogga 
inspirera till hur man senare kan ta hjälp med utvecklingsrelaterade frågor. Att våga testa 
nya arbetssätt kan resultera i så mycket mer än bara en snygg företagslogga – det 
öppnar upp nya tankebanor som kan få personer att våga öppna upp och tänka nytt.  

Grupp	  3	  –	  Crowdsourcingexperter	  
 
Omedvetenhet 
Crowdsourcing kanske är ett nytt ord för många företag och man blir skrämd av den nya 
termen. Men efter att ha pratat med personer som är väl insatta i ämnet så hävdar dem 
att många företag arbetar öppet och med crowdsouring helt omedvetet redan. Om en 
anställd brinner för sitt företag så är ”radarn” för att inhämta inspiration påslagen hela 
tiden även i privatlivet och på sina privata sociala medier.   
 
Åsikter är ibland viktigare än kunskap 
Amanda Magnusson på Open Up exemplifierar Flashback som är ett forum på nätet där 
allt möjligt diskuteras. Flashback kanske anses som en oseriös hemsida i mångas ögon 
där användarna inte har tillräcklig kunskap om teknik eller om produkten. Men är det 
kunskapen hos allmänheten som är det intressanta? Är det inte åsikterna som är mest 
relevanta. Hur produkten används fel? Vilka känslor som förknippas med en 
nyutkommen produkt? På plattformar som dessa där privatpersoner diskuterar med 
varandra om företag blir dialogen mer avslappnad och ärlig än när privatpersoner skriver 
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direkt till företag. För småföretagen är detta en perfekt plattform att hålla sig uppdaterad 
kring då man både kan inhämta inspiration och inflika med privata argument eller frågor.  
 
Sociala medier – inte accepterat än 
Det var intressant att diskutera sociala medier med denna grupp eftersom de flesta 
crowdsourcingaktiviteter sker på ett digitalt plan idag. Trots detta så använde de flesta 
sociala medier mest som en marknadskanal för att få personer/företag till deras 
plattformar vilket var en oväntad insikt. De var alla överens om en sak och det var att 
både industrin och många företag ligger efter i utvecklingen när det kommer till sociala 
medier. Företag vill gärna arbeta mer med sociala medier men den generella bilden är 
att det antingen inte finns resurser, tillräckligt med engagemang eller en tro på att de kan 
ge resultat.  
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5.2	  Varför	  används	  inte	  sociala	  medier	  mer	  av	  SME	  i	  innovationssyfte?	  	  
Uppfattningen från experterna inom innovationsområdet, främst grupp 2 och 3, var att 
företagen inte innehar tillräckligt med kunskap om de sociala medierna än. Många 
företag vill arbeta mer öppet och med crowdsourcing men efter att ha intervjuat, främst 
grupp 2, är uppfattningen att många företag påbörjar ett projekt men slutför det aldrig på 
grund av brist på kompetens och vilja. En annan anledning till att företag väljer att inte 
engagera sig mer i sociala medier idag är för att de värderar mötet ansikte mot ansikte 
väldigt mycket fortfarande. Det är även svårt att hantera anonyma kommentarer från 
personer och jag tror att många företag är osäkra på hur den interaktiva dialogen med 
dessa ska hanteras.  
 

”Sociala medier skapar förändrad maktbalans i B2C-relationen. Arga kunder 
och anställda kan få stor spridning på sitt missnöje. Anonymiteten är det 
obehagligaste inslaget.” – Bengt Järrehult 

 
Företagen har inte accepterat sociala medier i samma takt som privatpersoner. 
Marknaden är inte mogen än samtidigt som utvecklingen av sociala medier går ännu 
fortare fram.  
 

”Industrin är fortfarande för mossig. De förstår att man kan vinna mycket av 
att vara aktiv på de sociala medierna men industrin har fortfarande inte 
accepterat det.” – Rasmus Fahlander 
 

Jag anser att generellt så tar inte företagen och marknaden sociala medierna på allvar 
än. De inser inte hur mycket det finns att inspireras av och hur mycket människor som 
faktiskt finns där för att hjälpa till. Ibland helt gratis. Företagen har haft en mycket längre 
startsträcka att acceptera sociala medier än vad privatpersoner har haft. Anledningen till 
varför företagen inte använder SM för innovation är för att det är svåra att övertyga.  
Företagen måste vilja fullt ut och tro på arbetssättet från start till slutför att det skall ge ett 
resultat. Ofta har företag för höga förväntningar på vad SM ska bidra med. Man blir blind 
och tänker att det inte kommer att generera någonting.  
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5.3	  Potential	  
Efter både fall och litteraturstudie står det klart för mig att det finns en underutnyttjad 
potential för SMEs på de sociala medierna när det kommer till innovation. 

 
”Förr var vårt laboratorium vår framtida värld, nu är världen vårt 
laboratorium” - Andreas Landsbo 

 
Man behöver inte alltid lägga en massa energi på att höras och synas på sociala medier. 
Som Andreas ovan väljer att formulera det så finns en stor potential i att hitta nya 
kundbehov, nya affärsmöjligheter, spana in konkurrenter och leta efter nya kundsegment 
bara genom att företaget själv klickar sig runt på sidor, plattformar och forum. Att även 
läsa kommentarer från kund till kund kan vara enormt givande för ett företag som 
försöker förstå sig på olika kundsegment för att hitta de bästa lösningarna. 
 
Sociala medier kan användas som en inspirationsplattform där man går in i ett rum, 
väljer en grupp, säger ingenting utan bara lyssnar in, förstår vad som sägs och sen 
kanske man väljer att gå in i konversationen(Safko, 2012). Nätverken blir bara större och 
större och potentialen är enorm. Ett exempel på ett nätverk som verkligen har lyckats: 
TED-talks Technology + Entertainment + Design. Dessa tre förenas i en lokal med en 
talare och en mängd olika personer från olika bakgrund och arbetsuppgifter. När alla 
samlas och man vågar ta för sig, fråga och kopplas ihop – det är då otippade innovativa 
idéer väcks(TED, 2014).  

5.3.1	  Rekommendation	  till	  SME	  
Sociala medier är ju egentligen ingenting nytt utan tekniken har egentligen ”bara” 
effektiviserat kommunikationen mellan människor världen över och är numera ett utökat 
fikabord så det gäller att utnyttja det fullt ut. Rapportens syfte var inte att komma med en 
konkret lösning på hur små till medelstora företag använder sociala medier till 
innovationsprocessen men jag har valt att presentera några tips ändå.  
 

”Innovation kommer inte bäst från crowden.” - Steve Jobs 
 
Jag håller inte med Steve Jobs. Trots att allmänheten kanske inte har bra inblick i 
företaget, produktionen och tillräcklig kunskap inom ämnet så kan den bidra med 
betydelsefulla åsikter. Allmänheten kan beskriva känslor om en viss produkt som 
exempelvis kan hjälpa utvecklarna att inspireras. En dialog mellan två användare av en 
viss produkt kan göra att företaget får upp ögonen för att behov som behöver täckas. Om 
ett företag vill börja använda sig av sociala medier i innovationssyfte borde de svara på 
dessa frågor först: 

- Vilken marknad jobbar företaget på? 
- Vad är syftet med att använda sociala medier? 
- Var finns kunskapen? Hos kunder? Andra företag? Forskning och utveckling?  
- Vilka påverkar företaget och vilka vill företaget påverka? 
- Vad vill företaget åt?  
- Vad vill företaget åstadkomma? 
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När man svarat på dessa blir det enklare att avgöra vilka sociala medier företaget borde 
använda(Remneland, 2012).  

Gratis	  inspiration	  	  
Det handlar inte längre om att kommunicera till marknaden utan med den. En aktiv 
konsument kan vara en värdefull tillgång för ett företag – det gäller bara att företaget vet 
hur de kommunicera(Andersson, 2013). Denna rapport riktar sig främst åt små till 
medelstora företag. Det jag vill belysa är att potentialen för sociala medier som en 
inspirationskälla är stor för dessa företag. Jag har under rapportens gång exemplifierat 
på hur men kommer även ge konkreta tips nedan. I kapitel 3 beskrevs ”Innovators DNA”. 
Jag gillar teorin och upplägget som forskarna tagit fram i den studien och min teori är att 
det skulle gå att använda teorin för SMEs i sociala medierna för att driva innovation 
framåt. Att applicera teorin genom de sociala medierna för att hämta inspiration till sitt 
företag kan vara en bra början på att testa att öppna upp. Innovators DNA har fem olika 
delar och här följer exempel på hur de kan användas i sociala medier: 

1. Nätverka	  
Att resa genererar innovativa idéer hävdar studien av Dyler, Gregersen och Chritensen. 
Att resa så långt ifrån sin vardag som det går är mest effektivt. Det är så kreativiteten 
flödar och man hämtar in helt ny inspiration. För företag som inte har möjlighet till detta 
så är sociala medier ett bra substitut eftersom där kan du ”åka på resa” en liten stund 
varje dag och nätverka med nästan vem som helst. Att till exempel titta ”de mest 
populära klippen” på Youtube kan ta en på en resa i några minuter och inspirera 
tillräckligt.  

2.	  Ifrågasätta	  	  
Att formulera frågan är en mycket viktig del i processen med att öppna upp. Stressa inte 
igenom denna process. Ett exempel på hur företag som inte är innovativa väljer att 
formulera en fråga: Hur kan vi öka försäljningen på vår produkt nästa år? Ett innovativt 
företag ställer istället en fråga i stil med: Om vi gör så här istället, vad händer då? Ett tips 
för företag som vill bli mer kreativa är att försöka använda ordet ”Varför?” istället för 
”Hur?”. Kreativitet blir bättre med begränsningar. Försök att rama in problemet så mycket 
som möjligt för att på en mer exakt lösning. Fråga även det helt motsatta för att komma 
med helt nya och annorlunda insikter. Detta sätt kallas ”föreställ er motsatsen”. Så om 
företaget väljer att fråga öppet på sociala medier; lägg tid på att formulera 
frågeställningen. Detta är extra viktigt då man inte ses i verkligheten och inte kan förklara 
på samma sätt som genom text. Gå även in på inspirerande hemsidor/start-ups så som 
Kickstarter och ifrågasätt produkter. Att vara nyfiken är bra för tankesättet.  

3.	  Observera	  	  
Att observera människors beteende kan man lära sig mycket av. Det är där man ser 
behoven som kan hjälpa företaget i sin utveckling. Har man inte tid eller möjlighet att 
göra detta i verkligheten så kan man använda sociala medier som en inspirationskälla. 
Här finns nästan ingen begräsning på hur mycket man kan observera. Följ aktivt företag 
på sociala medier observera dem någon gång varje dag. Följ företag förslagsvis på 
Facebook, Youtube, LinkedIn och Instagram. Men observera inte bara företag i 
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branschen utan även i andra branscher. Allt för att få inspiration till innovationsprocessen 
från olika håll.  

4.	  Experimentera	  
I kapitel 3 beskrevs även begreppet ”användardriven innovation”. När personer får testa 
produkten/tjänsten så hittar de ofta ändringar som utvecklarna själva inte har tänkt på. 
Genom sociala medier kan man hitta samt skicka ut betaversioner till testgrupper. Då 
kan man få en bra spridning på testarna både geografiskt samt olika branscher och 
åldrar. Eftersom de flesta har smartphones är det lätt för betatestare att testa produkten, 
spela in en video/ta en bild och skicka iväg en utvärdering. Personer på nätet är ibland 
förvånansvärt nyfikna och villiga att hjälp till och testa. Ibland helt gratis. Känslan att man 
har varit med och påverkat kan vara tillräcklig.  

5.	  Associera	  	  
Steve Jobs sa en gång att ”kreativitet är att förena människor”. Att enkelt relatera saker 
till varandra. Det kallas även Medicie effekten, när flera olika personer kopplas ihop: 
poeter, forskare, arkitekter, mammor och ingenjörer. Vid dessa möten kan en kreativ 
explosion uppstå (Johansson, 2004). Genom de sociala medierna kan man förena 
människor från olika utbildning, bakgrund, land, religion på ett enkelt vis eftersom de 
geografiska barriärerna inte finns längre. Man kan dels kolla runt på de öppna sociala 
medierna men även skapa stängda grupper, som en fokusgrupp, där man bjuder in folk 
från olika bakgrund. 
 
Slutligen, detta är enbart en mall för företag som inte vet var de ska börja. Att ha i åtanke 
är att det ska kännas okomplicerat att använda sociala medier och måste inte bli helt 
perfekt alltid. Syftet är att få igång tankar och öppna nya kanaler och att inte direkt hitta 
en lösning. Man måste vänja sig vid den tanken. Att använda sociala medier i en 
innovationsprocess är främst för att inspirera och inte hitta en helt ny innovation utan se 
det som en del i innovationsprocessen. Thomas Edison sa en gång ”Jag har inte 
misslyckats. Jag har bara hittat 10 000 sätt som inte fungerar”.  
	  

5.3.2 Var	  uppkopplad	  –	  lite	  varje	  dag	  
I kapitel 3.1 beskrevs innovation och en av definitionerna var att ”innovation är bland 
annat en ny metod för att producera en ny vara/tjänst”. Att använda sociala medier för att 
inspireras behöver inte vara mer komplicerat än så. Människor spenderar timmar framför 
datorer och mobiler idag. Är det någonstans som ett företag kan inhämta inspiration, hitta 
ett nytt behov eller förutse en ny trend så är det där. De mindre företagen har samma 
förutsättningar som de större idag. En ”user innovation” är ofta de som blir mest lyckade 
och vem som helst kan idag lyckas hitta det perfekta behovet. 
 
I boken ”Tipping Point” hävdar Gladwell att för att en innovation ska bli lyckad krävs tre 
olika personligheter: en expert, en sammanlänkare och en säljare. Sociala medier 
möjliggör även här för en ensam entreprenör att hitta sina följeslagare. Kanske sitter det 
på andra sidan jorden men de kommer att kunna kommunicera med varandra och nå 
nya insikter som för 5 år sen aldrig skulle varit möjliga. SM möjliggör möten med vem 
som helts, när som helst. Det gäller bara att visa att man är engagerad och har tid.   
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5.4 Efterstudie	  
 
För att validera rapporten så skickades resultatet ut till intervjuobjekten för att ge dem 
möjlighet att lämna kommentarer. Responsen var intressant då den påvisade att de 
intervjuade berördes av rapportens innehåll på olika sätt. Frågan som ställdes var: 
”Skulle resultatet kunna användas i praktiken för SMEs?”. Den generella uppfattningen 
var att många är intresserade utav att utnyttja sociala medier i innovationssyfte och med 
denna rapport har de nu fått lite mer kött på benen. En kommentar handlade om 
nyrekrytering i företaget. Han hävdade att alla nyanställda på företaget borde direkt läras 
upp i det nya tänket kring innovation, inspiration och sociala medier i en kombination nu 
när världen har blivit så pass transparant genom sociala medier. Ett företag beskrev hur 
de redann använder sig av sociala medier för att inspireras:  
 

”Vi tar stor inspiration från exempelvis Ny Tekniks nyhetsutskick. Där får 
man alltid uppslag om vad som görs i andra branscher och som man kan ta 
in i vår bransch. Detsamma gäller för LinkedIn där vi hämtar potentiella 
kunder och är medlemmar i olika grupper som diskuterar varierande ämnen 
som ger oss uppslag på nya produkter/projekt. Vi ska även börja bli aktiva 
och lägga ut mera diskussionstrådar på LinkedIn i tex. ”Dairy Experts”-
gruppen och få forskare/lantbrukares input. Vi följer även våra konkurrenter 
på sociala medier för att ha koll på vilken riktning de går. ” (Grupp 1) 

 
Syftet med rapporten var att inspirera. Att då få responsen att man blev inspirerad av 
resultatet blir en direkt bekräftelse på att det är användbart i praktiken:  
 

”Vi blev inspirerade efter vår intervju med dig och har försökt att öka vår 
aktivitet på sociala medier och främst genom Facebook och nyhetsutskick. 
Känner igen din punkt med att ifrågasätta. Vi ska nu börja göra tillfälliga 
hemsidor för kampanjer i stil med ”www.norgesbästastallsökes.no” för att 
finna de bästa referensgårdarna, vi kommer att annonsera både i tryck och 
sociala medier för att nå ut och ifrågasätta våra kunder/potentiella kunder. 
]…[ Vi känner att vi måste prova lite nya metoder och har börjat ifrågasätta 
våra befintliga metoder.” (Grupp 1) 

 
Det är både tidsbesparande och kostnadseffektivt att använda sig av sociala medier i 
innovationssyfte för SMEs:  
 

”Att inhämta information från andra konkurrenter, underleverantörer, 
forskare etc. genom att följa dem via sociala medier är superbra då det 
sparar tid och sker kontinuerligt vilket gör att man inte måste anstränga sig 
för att hänga med.” (Grupp 1) 

 
”Jag tror det är, precis som du beskriver, mycket viktigt, främst för SMEs att 
ta intryck från sociala medier inom produktutveckling då det är så pass 
kostnadseffektivt.” (Grupp 2) 
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”Youtube kan ju verkligen beskriva och lära ut något som annars skulle 
kosta x antal kronor att resa och besöka. Det ska vi börja utnyttja 
mer!” (Grupp 1) 
 

Att få respons från personer känns som ett kvitto på att resultatet kommer att tillföra 
något för SMEs.   
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6	  Slutsats	  	  

6.1	  Resultat	  	  
För att kortfattat svara på frågeställningen igen ”Hur används sociala medier i 
innovationsprocesser av små till medelstora företag?”. Efter både litteratur och fallstudie 
så är uppfattningen att rädslan för det nya (som dessutom låter komplicerat) som gör att 
dessa medier inte används mer. Varje företag är unikt och har sina egna mål och sina 
egna ambitioner. Alla företag är olika och finns det inget intresse för sociala medier så 
kan det inte påtvingas. Det måste finnas en ambition i att vilja engagera sig. Men man 
behöver inte se så objektivt på sociala medier och innovation. Det sker till viss del redan 
på de flesta företagen omedvetet. De flesta använder redan sociala medier som en 
inspirationskälla till innovationsprocessen men skulle kunna göra det ännu mer aktivt. 
Jag tror att en av de största barriärerna för SMEs är att det låter komplicerat att börja 
arbeta aktivt med sociala medier för att driva på innovationsprocessen. Det räcker att 
man har ett intresse. Sen exakt hur man väljer att göra är inte så noga. Det viktiga är att 
man gör något. I kapitel 3 beskrevs olika innovationsprocesser och i kapitel 5 beskrivs 
några enkla sätt att börja. Det är inte meningen att man nödvändigtvis ska använda sig 
av sociala medier i en viss del av processen utan mer som en inspiration under hela den 
löpande processen. Sociala medier kan vara med och påverka under både 
idégenerering, idéutvärdering och innovationslanseringen.  

6.2	  Vidare	  forskning	  	  
Nästan alla privatpersoner idag använder sig av sociala medier men företagen har inte 
accepterat det lika snabbt. Marknaden är inte mogen men med tiden kommer även 
företagen öppna upp sig mer och det kommer vara en självklarhet att arbeta med SM 
och innovation ihop. Web 3.0 är på väg att utvecklas och vi vet inte än vad det kommer 
innebära. Men vi vet att en ”smart generation” av teknik är på väg och i och med det så 
kommer nya funktioner och möjligheter att öppnas upp för både privatpersoner och 
företag.  
 
Generation Y är individer födda år 1984 och senare och de är uppvuxna med internet 
som en integrerad del i deras vardag. De är generellt mycket vana med att hantera och 
sortera ut i stora datamängder. Om några år när företagen består enbart av människor 
från generation Y tror jag att acceptansen och närvaron för företagen kommer bli enormt 
mycket större på sociala medier.  
 
Studien har syftat på att undersöka företagens användning idag samt att lyfta potentialen 
i sociala medier och dess användningsområden. Jag anser att vidare forskning borde 
göras med ett liknande syfte men att involvera fler företag och genomföra en kvantitativ 
studie för att få mer statistiskt bevis. Att beskriva hur företag i olika branscher kan 
använda sig av sociala medier för att skapa olika typer av relationer på ett mer 
strukturerad sätt skulle göra att företag får en tydlig bild och den faktiska potentialen kan 
fastställas.  
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6.3	  Avslutande	  ord	  
Steve Jobs hävdar att innovation är att hitta tillräckligt många punkter som 
sammanlänkas (Steven Sharpio, 2013). Expertis är ibland kreativitetens och 
innovationens värsta fiende. Ibland gäller det att sänka garden och lyssna och ta in 
åsikter från olika håll. För de små till medelstora företag i en innovationsprocess – 
inspirationen finns delvis på SM! Ut och upptäck världen genom sociala medier en stund 
varje dag. Använd Google Trends, kolla kommentarer på Amazon eller besök olika forum 
och grupper på Facebook.  
 
Innovation är ett ämne som låter komplext för många men gör det inte så svårt utan det 
viktiga är att man gör något. Varje dag.  
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8.	  Appendix	  	  
 

8.1	  Appendix	  1	  -‐	  Intervjuguide	  

8.1.1	  Grupp	  1	  -‐	  SMEs 
 

• Berätta lite om företaget. Produkten/tjänsten? När de startade? 
• Hur många anställda? 
• Vilken är er målgrupp riktar ni er? 
• Hur arbetar ni för att förbättrar era produkter/tjänster?  
• Hur hämtar ni inspiration till er produkt/affärsutveckling? 
• Hur arbetar ni med innovation?  
• Hur samlar ni in information/idéer till innovationsprocessen?  
• Arbetar ni med social medier idag? 

 
Om JA 

- Hur använder ni sociala medier?  
- Använder ni sociala medier internt/externt? 
- Hur gör ni för att bevaka vad som skrivs om företaget och dess produkter i 

massmedia/sociala medier? 
- Använder ni sociala medier för att identifiera användarbehov?  
- Vad får ni för respons av sociala medier idag? Hur använder ni den 

responsen? Hur samlar ni in och lagrar den? 
- Hur gör ni med värdefulla kommentarer från alla olika sociala medier?  
- Har du själv arbetat med kommentarer/åsikter från de sociala medierna som 

har bidragit till innovationsprocessen? 
- Tycker ni att sociala medier bidar till innovationsprocessen? På vilket sätt? 

Om NEJ 
Varför ser ni inte potentialen? Brist på kapital? Tid? Kompetens? 
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8.1.2	  Grupp	  2	  	  -‐	  ”Specialister”	  inom	  innovationsteknik 
 

• Generella frågor 
- Vem är du?  
- Vad arbetar du med idag?  
- Hur arbetar du med innovation idag?  

• Öppen innovation 
- Känner du till begreppen öppen innovation? Hur skulle du själv definiera det? 
- Hur har du arbetat/arbetar med det?  
- Anser du att det blir vanligare att företag arbetar mer öppet?  

Om JA 
En viss typ av företag/företagsstorlekar/bransch? 
Om NEJ 
Varför inte? 

• Crowdsourcing 
- Hur beskriver du begreppet crowdsourcing? 
- Vad är dina erfarenheter av crowdsourcing?  
- Hur har du arbetat med/i en crowdsourcingprocess?  

Om JA  
Berätta om resultatet? 
Om NEJ 
Varför inte? 

- Finns det en typ av företag/bransch/storlek på företag där du anser att 
crowdsourcing lönar sig?  

- Vilka nackdelar kan en crowdsourcingprocess ge anser du? Egna 
erfarenheter? 

• Sociala medier 
- Vilka sociala medier tror du är vanligast att företag använder sig av?  
- Vilka sociala medier tror du är viktigast för företag generellt? 
- Vilka har du själv erfarenhet av?  
- Tror du en viss typ av företag vinner mer på att vara aktiva inom sociala 

medier? B2B eller B2C företag?  
- På vilket sätt tror du att man kan engagera människor bäst på sociala medier i 

syfte att bidra till innovationsprocessen? (Helst utan att direkt be om den) 
- Hur anser du att exponering vi sociala medier kan påverka företag negativt? 
- Hur tror du att man på bästa sätt kan komma åt de människor som har mest 

åsikter om produkter/tjänster? 
- Vilket råd skulle du vilja ge till småföretagare som fastnat i sitt 

innovationsarbete?  
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8.1.3	  Grupp	  3	  -‐	  Företag	  med	  fokus	  på	  Crowdsourcing/Öppen	  innovation	  
 

• Företaget 
- Berätta lite om företaget. Om Produkten/tjänsten? 
- Hur många anställda? Ålder? 
- Vilken är er målgrupp? B2B/B2C? 
- Hur arbetar ni när ni förbättrar era produkter/tjänster?  
- Hur hämtar ni inspiration till er affärsutveckling? 
- Hur gör ni för att ta reda på kundbehovet? Hur involverar ni kunder? 

• Öppen Innovation 
- Hur skulle ni beskriva begreppet Öppen Innovation? 
- Hur länge har ni arbetat med öppen innovation? 
- Generellt har jag hört att företag arbetar mer öppet nu förtiden. Stämmer det? 

Hur anser ni att företag arbetar mer öppet? Exempel? 
Om JA 
En viss typ av företag/företagsstorlekar? 
Om NEJ 
Varför inte? 

• Crowdsourcing  
- Ni arbetar med crowdsourcing. Berätta lite om processen? Varför inriktar ni er 

på det just?  
- Vilka forum använder ni er av är ni arbetar? Hur kommer ni åt ”crowden”? 
- Anser ni att det är en viss typ av företag som det lönar sig mer för att använda 

crowdsourcing som ett verktyg i sin innovationsprocess? 
- Nackdelar med crowdsoucing? Typ av företag/branscher/storlek där det är 

mindre effektivt? 
• Sociala Medier 

- Hur arbetar ni med social medier? I vilket syfte? Internt / externt arbete? Vilka 
sociala medier? 

- Hur anser du att exponering i sociala medier kan påverka företag negativt? 
- Tror du en viss typ av företag vinner mer på att vara aktiva inom sociala 

medier? B2B eller B2C företag?  
- Vad tror du om möjligheten att ta hjälp av sociala medier i 

innovationsprocessen?  
- Hur tror du att man på bästa sätt kan komma åt de människor som har mest 

åsikter om produkter/tjänster?  
- På vilket sätt tror du att man kan engagera människor bäst på sociala medier i 

syfte att bidra till innovationsprocessen? (Helst utan att direkt be om den) 
- Har du själv arbetat med kommentarer/åsikter från de sociala medierna som 

har bidragit till innovationsprocessen?  
- Vad har ni för generellt tips för småföretagare som har fastnat i sitt 

innovationsarbete? 
  



 60 

8.2	  Appendix	  2	  –	  Intervjuobjektens	  bakgrund	  
 

4.1.1	  Rasmus	  Fahlander,	  CEO	  för	  freebee	  	  
Så här väljer företaget att sammanfatta sin tjänst på hemsidan:  
 

”freebee är en smartphone-baserad lösning för att få konsumenter att prova 
din produkt, och den enda kupongappen som är specialiserad på 
dagligvaruhandeln. freebee gäller på 7-Eleven, Pressbyrån, Coop, Hemköp, 
PrisXtra, Willy:s, City Gross och Direkten, och hjälper dig att snabbt öka 
kunskapen om din produkt och ditt varumärke. Med mobilen som medium 
skapas dessutom möjligheter att bättre förstå dina kunder, och på det 
området erbjuder vi flera spännande tjänster baserade på våra 
mobilanpassade marknadsundersökningar.” (freebee, 2014) 

 
Jag och Rasmus talades vid per telefon i mitten av juni 2013. Han är en ung entreprenör 
som för tre år sedan startade upp företaget freebee som idag har runt 10 anställda. De 
har utvecklat en mobilapplikation som idag används för att marknadsföra produkter samt 
att samtidigt genomföra marknadsundersökningar. De arbetar tillsammans med 
företagsjättar så som Coca Cola och Arla. 

4.1.2	  Magnus	  Örn	  Berg,	  CEO	  för	  Revibe	  
Entreprenören Magnus Örn Berg startade för 5 år sedan denna musikstreamingtjänst 
Revibe i en studentkorridor i Lund tillsammans med två vänner. Idag sitter han och fyra 
anställda på ett kontor i centrala Stockholm. Anledningen till att detta företag kändes 
relevant att intervjua var för att det har en innovativ digital teknikprodukt. Intervjun 
skedde per telefon och varade i cirka en och en halv timme. 

4.1.3	  Victor	  Siösteen,	  försäljningschef	  på	  ConnyCom	  
För fem år sedan startades detta företag och idag är de tio anställda som sitter på ett 
kontor på Södermalm i Stockholm. Jag träffade Victor på deras kontor i april 2013. Det 
kändes relevant att intervjua detta företag då de arbetar genom de sociala medierna för 
att hjälpa företag att ta reda på vad som skrivs om dem – kort sagt social 
mediabevakning. Samtalet handlade mycket av deras verktyg som de använder för att 
bevaka vad som skrivs om deras kunder på sociala medier och hur dessa skulle kunna 
förbättras.  

4.1.4	  Katja	  Lindvall,	  Moving	  Floor	  Concept	  
Katja beskriver företaget som ett klassiskt innovationsföretag som älskar att ta fram nya 
produkter. Hon driver tillsammans med sin familj företaget ”Moving Floor Concept”.  Det 
kändes intressant att intervjua detta företag då det är ett teknikinriktat företag som 
verkligen brinner för innovation. Idag är de sex heltidsanställda. Det var hennes pappa 
Tommy som började spåna på produkten år 1995. Han är lantbrukare med 
djuruppfödning och har under sin tid på gården märkt ett behov av att arbeta i en renare 
miljö. Eftersom djuren lever på en begränsad yta i ladugården under vinterhalvåret så är 
det svårt att hinna med att rengöra i den takt som det egentligen behövs vilket är 15-20 
gånger per dygn. Många djur blir sjuka om de får ligga i sin egen avföring för länge och 
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måste gå på antibiotika. Tommy hade en bakgrund i gruvindustrin och där arbetar man 
mycket med rörliga golv. Detta fick honom att tänka till att applicera samma teknik i 
ladugården. Så år 1998 tog företaget patent på en teknik med golv som efterliknade 
naturens sätt att rengöra sig själva. Under 2000-talet testades den nya tekniken på 
universitetet på Gotland och 2009 kom den första produkten ut till försäljning på 
marknaden.  

4.1.5	  Sofia	  Ehlde,	  innovationschef	  på	  Oatly	  	  	  
Sofia Ehlde läste kemiteknik vid Lunds tekniska högskola och har alltid varit intresserad 
av produktutveckling. Efter sina studier började hon arbeta på Nestle i ett 
traineeprogram. Efter några år började hon arbeta tillsammans med sina tidigare 
universitetslärare i ett nystartat företag med en uppfinning som tillslut visade sig bli en 
succé. Företaget som de skapade är idag det välkända dryckesmärket Oatly.  

En intervju med Sofia kändes självklar då Oatly är ett företag som idag satsar stenhårt 
på innovation och hon är deras innovationschef. Hon arbetar tätt med produktutvecklarna 
och forskningsansvarig och sammanför dem samtidigt som hon försöker ta in extern 
kunskap som kan bidra till att driva innovationen framåt i företaget.  

”Vi måste förnya oss hela tiden. Vi var först på marknaden med denna sortens produkt. 
Men vi är inte längre ensamma. ” 

Hur affärsutvecklingen gick till på Oatly är intressant. Först hade de en tanke om att sälja 
deras mjölkfria havrebas till andra livsmedelsföretag som ingrediens för att göra mjölkfria 
mejeriprodukter av, men inget företag nappade på deras produkt trots att efterfrågan var 
stor för laktos och sojafria produkter. I stället bestämde man sig för att satsa på ett eget 
sortiment. Man hittade två stora investerare och kunde skapa varumärket Oatly 2001. 
Sofia fascineras av att en lösning från ett område kan användas på ett annat. Så som 
Oatly: Det behövdes en mjölkfri produkt och samtidigt behövde lantbrukarna fler 
användningsområden för spannmål. Kopplingen mellan dessa två behov var inte 
självklar men grundarna på Oatly gjorde den och idag är de marknadsledande på sitt 
område.  

”Världen är redan öppen. Nu gäller det bara att omfamna den.” 

4.1.6	  Axel	  Warg	  och	  Fredrik	  Hamilton,	  grundare	  till	  Sendus	  Fleet	  	  
Jag träffade grundarna till Sendus, Axel Warg och Fredrik Hamilton över en kopp kaffe i 
mars 2014 och intervjun tog cirka en och en halv timme. Under våren 2013 startade de 
företaget Sendus Fleet tillsammans som i juni i år kommer att ha 13 heltidsanställda. 
Idén väcktes av Fredrik när han skulle sälja ett löpband och försökte hitta ett rimligt pris 
att skicka det till köparen. Han märkte då en extrem prisskillnad åkerierna emellan. De 
såg ett behov och då kom nästan det självklara men otippade valet att gå mot 
logistikhållet.  
 

”Ren slump att vi kom in på logistikspåret” – Fredrik Hamilton 
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Kortfattat kan man beskriva tjänsten som ett komplett verktyg för ett åkeri som hjälper 
chauffören och transportledningen att hålla reda på sina körningar via telefonen och 
webben. Idag har de 150 lastbilar i systemet och de växer fort. 

 
”Jag och Fredrik definierade produkten. Gav teamet korta delmål. Men vi visste inte 

riktigt det långsiktiga målet. ” – Axel Warg 

4.2.1	  Bobo	  af	  Ekenstam,	  omvärldsanalytiker	  och	  strategikonsult	  	  
Bobo berättade om sin arbetslivserfarenhet och sina pågående projekt. Men i efterhand 
så inser jag att diskussionsämnena var avgörande för mitt ämnesval och därför ville jag 
gärna sammanfatta samtalet. Under denna intervju så utformade jag och Bobo 
rapportens riktning. Det var så pass inspirerande att jag efteråt valde att skriva om de två 
ämnen vi kom att diskutera kring: innovation och sociala medier. Han beskrev hur han 
arbetar med innovation idag och hur han tror på de sociala medierna i sina projekt. 
Projekten går ut på att ta hjälp av invånarna i en stad genom sociala medier för att så 
tidigt som möjligt få in deras åsikter i processen när man nu planerar att bygga om hela 
staden. Man låter invånarna vara med från början av planeringsfasen och använder sig 
av mobilappar, Facebook och en specialdesignad hemsida för att involvera så många 
olika målgrupper som möjligt engagerade.   

4.2.2	  Anders	  Lundkvist,	  forskare	  inom	  ämnet	  innovationsteknik	  	  
Jag fick ett tips av en bekant att kontakta Anders. Efter upprättad mailkontakt så fick jag 
möjlighet till en och en halv timmes Skypeintervju. Att få intervjua Anders var av stort 
intresse då han är forskare inom ämnet innovationsteknik.  

4.2.3	  Bengt	  Järrehult,	  innovationsexpert	  och	  forskare	  inom	  innovationsteknik	  
Bengt var en given intervjukandidat då han är forskare på Lunds Tekniska Högskola 
inom ämnet ”Innovation Management”. Telefonintervjun tog ungefär två timmar och 
under den tiden hann Bengt berätta mycket om sina egna erfarenheter inom ämnet 
innovation. Både de bra men också där innovationsarbetet inte fungerat. Jag inledde 
med att fråga Bengt om hur han väljer att definiera innovation:  
 

”Det viktiga är inte att ha samma definition på innovation utan att det blir något av det.” 
 
Intervjun fokuserade vi nästan enbart på öppen innovation. Bengt hade många bra 
erfarenheter att dela med sig av. Vill man arbeta med öppen innovation är den viktigaste 
aspekten att våga göra det fullt ut. Det är allt för många företag som gärna vill men inte 
vet hur de ska gå tillväga när de ska öppna upp. När man går ut med en frågeställning 
helt öppet så är en av de viktigaste aspekterna att formulera själva frågan. Misslyckade 
projekt inom öppen innovation kan ha en grund i att frågan är felformulerad. Att skriva en 
generell fråga som exempelvis ”Har någon ett förslag på hur vi skulle kunna utveckla vår 
produkt?” är fel sätt att kommunicera till allmänheten. Om man ska använda sig av 
”crowden” i ett innovationssyfte måste man vara mer specifik i sin problemformulering. 
Ett bättre sätt är att använda ordet förbättra istället i sin formulering då det låter mer 
innovationsvänligt. 
 
Här är några enkla tips till företag som vill öppna upp:  
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- Våga vilja se resultat 
- Våga erkänn att man har ett problem som företaget inte kan lösa själva 
- Anpassa frågeställningen internationellt så att olika kulturer kan förstår sig på 

problemet 
- Bjud in personer från olika specialiseringsgrupper. Låt forskare, experter på 

sociala medier och experter på marknadsföring angripa problemet.  

4.2.4	  Olle	  Diers,	  Open	  Innovation	  manager	  på	  Munktell	  Science	  Park	  
Under ungefär en timmes lång telefonintervju hann jag och Olle prata igenom hans syn 
på innovation och sociala medier som medförde nya infallsvinklar för min rapport. Med 
en utbildning från Handelshögskolan i Göteborg i ryggen började Olle sedan sin karriär i 
Oslo där hans intresse för öppen innovation väcktes. Idag arbetar han i Eskilstuna som 
öppen innovationschef på Munktell Science Park. Hans arbetsuppgifter är att 
sammanlänka entreprenörer, näringslivet och kommuner med högskolan. Intervjun 
inleddes med en diskussion om hur man engagerar personer i öppna innovationsprojekt. 
Munktell attraherar entreprenörer med inriktning mot digitala teknologier bland annat 
genom tävlingar. Detta för att engagera rätt personer som de sedan hjälper att länka ihop 
med konkreta projekt i Muktells Science Park. Det här är ett av deras sätt att arbeta med 
öppen innovation. 
 

4.3.1	  Andreas	  Landsbo	  och	  Jacob	  Westerlund,	  grundare	  och	  VD	  till	  ett	  internetbaserat	  företag	  
som	  utmanar	  allmänheten	  att	  hitta	  innovativa	  idéer	  till	  deras	  kunder	  
Efter att jag hört talas om namnet på deras hemsida så visste jag att dessa grundare är 
en självklarhet för mig att intervjua. Företaget startades i januari 2013 och grundidén är 
att vara ett socialt crowdsourcingforum för företag som behöver hjälp att driva 
innovationen framåt. Under en telefonintervju träffade jag en av grundarna Andreas 
Landsbo. Intervjun handlade mycket om företagens storlek och vilka företags om det 
lönar sig mest för att våga öppna upp och använda sig av en crowdsourcingplattform. 
Plattformen kan hjälpa små till medelstora företag när det kommer till öppen innovation 
på ett inte allt för kostsamt sätt.  

4.3.2	  Johan	  Mårtensson,	  en	  av	  grundarna	  till	  en	  hemsida	  som	  beskrivs	  som	  ”en	  öppen	  
plattform	  med	  syfte	  att	  ändra	  mat	  och	  förpackningsindustrin”	  
Johan kändes relevant för min rapport för att han arbetar dagligen med öppen innovation 
genom deras hemsida Letsopenup.com där de hjälper företag att arbeta med öppen 
innovation. Intervjun utfördes per telefon och tog cirka en timme.  

4.3.3	  Amanda	  Magnusson,	  projektledare	  OpenUp	  	  
Amanda Magnusson och jag talades vid per telefon under cirka en och en halv timme. 
Hon arbetar med trendspaning och framsynsprocesser åt både offentlig sektor, 
småskalig produktion och dagligvaruhandeln. Hon är involverad i projektet OpenUp som 
även Johan Mårtensson är med och driver. Det kändes relevant att även intervjua 
Amanda efter hon kommer från Livsmedelsakademin till skillnad från Johan Mårtensson 
och därför har en annan bakgrund.  
 

”Livsmedelsbranschen och förpackningsbranschen borde ha en mer integrerad 
produktutveckling” 


