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Abstract 

Companies collaborate with external partners in order to increase their performance, revenues 

and accelerate their ability to enhance innovation processes. Innovation with communities is a 

tool that has the ability to enhance existing products and creating new solutions and products. 

This paper was aimed to investigate how an approach of open innovation, called innovation 

with communities can be applied in a textile process of innovation. This qualitative study con-

sists of data collected from an online-forum and semi-structured interviews with companies 

that have been working on projects with open innovation. We conducted a study about run-

ning tights as a textile product, which was discussed on a platform where members shared 

their individual experiences with running tights. The theoretical framework of the thesis ex-

plains the definition of innovation, innovation with communities and the notion of user inno-

vation. Parallel to the study, we conducted semi-structured telephone interviews with four 

companies working with open innovation. 

 

The empirical data highlighted the centrality of innovation within social platforms. It showed 

the importance of social platforms in a various range of industries such as sports and outdoor 

industry, and that consumers can contribute with valuable information that can be used in de-

velopment processes. With the collected data, we have invented a model that distinguishes 

three categories of user innovation that occurred in the forum: additional innovations, en-

hanced innovation and existing innovations. 

 

The study resulted in an innovation model that explains that open innovation are not only 

leading to a product development but also as a market research and a brainstorming, but also 

brainstorming can lead to a product development and a market research can lead to product 

development. The conclusions of the study that was drawn about innovation with communi-

ties require communion, knowledge, trust, motivation, clear guidelines and time. 

 

Keywords: Open Innovation, Innovation with communities, User innovation 
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Sammanfattning 

Med innovationer kan företag som samarbeta med externa partners öka sina prestationer, 

intäkter och påskynda sina innovationsprocesser. Innovation med sociala plattformar är ett 

verktyg som har förmågan att förbättra befintliga produkter samt skapa nya lösningar och 

produkter.  

 

Denna uppsats hade som syfte att undersöka hur ett arbetssätt inom öppen innovation benämnt 

innovation med sociala plattformar kan tillämpas i en textil innovationsprocess. I följande 

kvalitativa studie utgjorde uppsatsens primärdata av insamlad data från ett nätverksforum och 

semi-strukturerade intervjuer med företag som jobbat med projekt om öppen innovation. Vi 

genomförde en undersökning om produkten löparbyxor via en plattform där medlemmar 

diskuterade sina individuella erfarenheter av löparbyxor. I uppsatsens teori förklaras 

begreppen öppen innovation, innovation med sociala plattformar och användarinnovation. 

Parallellt med undersökningen utfördes semi-strukturerade telefonintervjuer med fyra företag 

som jobbar med öppen innovation. 

 

Vi har sedan i empirin framförallt koncentrerat på innovation med sociala plattformar. 

Innovation med sociala plattformar har visats vara betydelsefulla inom en mängd olika 

branscher som till exempel sport- och friluftsindustrin, och genom denna studie har 

konsumenterna bidragit med värdefull information som kan användas i en textil 

innovationsprocess. Med hjälp av inlägg som skrevs av användare i forum, kom vi fram till en 

modell som urskiljer tre olika varianter av användarinnovation som uppstod i forumet: 

kompletterande innovationer, utvidgade innovationer och existerande innovationer.  

 

Studien resulterade i en innovationsmodell som förklarar att öppen innovation inte bara kan 

leda till en produktutveckling utan även en marknadsföring och idégenerering, men även 

att en idégenerering kan leda till en produktutveckling och en marknadsundersökning kan leda 

till produktutveckling. Genom studien drogs även slutsatser om att innovation med sociala 

plattformar kräver gemenskap, kunskap, förtroende, motivation, tydliga riktlinjer och tid. 

 

Nyckelord: Öppen innovation, Innovation med sociala plattformar, Användarinnovation 
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1. Inledning 

I Nielsens rapport ”The Nielsen Breaktrough Innovation Report” har 12000 produktlan-

seringar analyserats i hela Västeuropa mellan år 2011-2013. Rapporten avslöjade att ca 66 % 

av dessa produkter aldrig nått försäljningsvolymen på 10 000 objekt, medan 76 % av de nya 

lanseringarna aldrig överlevt det första året av deras marknadsföring livscykel (Nielsen 2014). 

Den främsta orsaken till dessa floppar har befunnits vara felaktig förståelse för 

konsumenternas behov. Många nya produktutvecklingsprojekt misslyckas på grund av dåliga 

kommersiella utsikter snarare än på grund av tekniska problem.  

Företag behöver forskning och utveckling (R&D), dels för att utveckla nya produkter och dels 

för att ligga steget före deras konkurrenter. Den traditionella R&D modellen bedrivs internt 

inom företag, där kunskap och företagsaktiviteter inte ska avslöjas för konkurrenter 

(Lichtenthaler 2012). Under det senaste århundradet har innovationsmodellen börjat förändras 

när företag vinner på samarbeten, en bland dem är företaget Threadless som tillverkar T-

shirts. Via en plattform lät Threadless individer runt om i världen designa nya T-shirt och 

ladda upp bidragen. Genom att låta kunderna delta i innovationsprocessen för att producera 

exakt vad kunderna vill ha, har man kunnat minska lager, eliminerat skalfördelningar och ökat 

kundlojaliteten (Piller 2010). Dessa innovationer skiljer sig från de klassiska modeföretagens 

vilka använder sig av marknadsundersökningar och arbetar i egna R&D avdelningar.  

Nutida produktutvecklingar förekommer i allt större utsträckning genom integrering av intern 

och extern kunskap. Öppen innovation, ett nytt paradigm innefattar i stora drag nya 

affärsmodeller, strategier och processer, där företagens målmedvetna inflöden och utflöden av 

kunskap påskyndar den interna innovationen och utvidgar marknaderna för externa bruk av 

innovation (Chesbrough, Vanhaverbeke & West 2006). 

 

1.1 Bakgrund 

Som ett nytt paradigm upptäcktes öppen innovation först i högteknologiska industrier, men 

används nu alltmer av olika typer av företag (Bughin 2008). Dagens moderna samhälle styrs 

av globalisering där teknologi är en drivkraft för trenden om att ”öppna upp” 

innovationsprocessen och finna nya samarbeten. Forskare har under det senaste årtiondet 

undersökt hur företag som samarbetar med externa partners kan öka sin prestation, öka sina 

intäkter och påskynda sina innovationsprocesser (Chesbrough et. al 2006). I en studie om 
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Peruanska företag har forskare därefter indikerat att företag som deltar i öppen innovation 

rapporterat högre försäljningstillväxt (Chaston & Scott 2012). 

Spetsanvändare-metoden (von Hippel 2005), crowdsourcing (Ahrweiler, Pyka & Gilbert 

2011) och innovation med sociala plattformar (Pénin, Hussler & Burger- Helmchen 2011) är 

olika innovationsmetoder bakom samarbeten för öppen innovation mellan företag, 

organisationer, forskning och utveckling institutioner och andra aktörer på marknaden. Bland 

dessa innovationsmetoder har sociala plattformar en stor potential och skapar framgångar 

inom den teknologiska världen som enligt forskare inte går att förbise (Dahlander, 

Frederiksen & Rullani 2008). Verktyget innovation med sociala plattformar, som ofta 

förekommer inom mjukvaruindustrin, är viktig för modifiering och förbättring av befintliga 

produkter och har förmåga att skapa nya lösningar och produkter. Sådan innovation drivs av 

många hängivna användargrupper som på frivillig basis deltar för utveckling av nya 

funktioner och förbättringar av befintliga produkter (Di Maria, Vladi Finotto & Rullani 2013).  

Öppen innovation har från få innovationsutövare utvecklats till att bli en omdiskuterad och 

genomförande metod i praktiken (Gassmann, Enkel & Chesbrough 2010). Det har fått noterat 

intresse bland forskare och praktiker under de senaste åren. Det har bland annat fått Åre 

skidfabrik, som skapat en av de mest innovativa produkterna, tillsammans med medlemmar i 

ett socialt forum har de utvecklat den ultimata skidan.  (Freeride.se 2013). Trots att det oftast 

behövs högre kunskapsnivå för att kunna utveckla funktionella produkter. 

Det behövs utökad forskning om innovationsprocesser (Dahlander et. al 2008) för att öka 

förståelse om samarbetet mellan företag och slutanvändare. Det behövs även empiriska 

studier för att undersöka om virtuell integration av slutanvändare i ett företags 

innovationsprocess (Füller, Jawecki & Mühlbache 2007). Vi valde därför att utföra denna 

studie för att bidra till detta relativt nya forskningsfält för öppen innovation av funktionella 

produkter inom den textila sektorn. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur ett arbetssätt inom öppen innovation benämnt 

innovation med sociala plattformar kan tillämpas i en textil innovationsprocess.  

 

1.2 Forskningsfrågor  

1. Hur har företag använt sig av öppen innovation? 

2. Hur kan innovation med sociala plattformar tillföras i en produktutveckling? 

3. På vilket sätt kan konsumenternas bidrag integreras i en textil innovationsprocess? 

 

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till att studera hur arbetet med öppen innovation fokus inom 

innovation med sociala plattformar ser ut i den textila innovationsprocessen. De andra 

innovationsmetoderna har inte studerats eftersom öppen innovation är ett omfattande begrepp. 

Det finns flera teorier och synvinklar om ämnet öppen innovation, då tiden inte räcker till har 

ämnet begränsats. Vi har valt att fokusera på användare inom innovation med sociala 

plattformar på grund av intresse om att studera innovationer genom ett internetbaserat 

verktyg, närmare bestämt nätverksforum. Uppsatsens synvinkel är ur ett företagsperspektiv 

där vi studerar om på vilket sätt öppen innovation kan användas som ett nytt verktyg i 

företagens innovationsprocess.  
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2. Metod 

I det här avsnittet beskrivs och motiveras valet av forskningsfilosofi, forskningsstrategi samt 

forskningsmetod som används i denna uppsats. Uppsatsen är kvalitativ, antar en interpretativ-

istisk forskningsfilsofi samt har en induktiv analytisk ansats. Studiens empiri är inhämtad 

delvis från nätforum, vilket innebär att den delvis är netnografisk, samt genom semi-

strukturerade intervjuer. Kapitlet avslutas med en diskussion kring etiska riktlinjer samt en 

kritik av valet av metoder.  

 

2.1 Introduktion   

Vi genomförde en undersökning på ett nätverksforum samt kvalitativa intervjuer med utvalda 

företag vilka har kunskap om produktutveckling och öppen innovation. En undersökning om 

en vald textil produkt utfördes i en social plattform eftersom uppsatsens syfte var att 

undersöka hur ett arbetssätt innovation med sociala plattformar kan tillämpas i en textil 

innovationsprocess. Som textil produkt valdes löparbyxor för detta arbete. Vi valde att skapa 

en forumtråd på Jogg.se där medlemmar diskuterade med varandra om löparbyxor. Parallellt 

med diskussionerna på forumet gjordes intervjuer med antal företag. 

 

2.2 Interpretivism 

Valet av interpretivistisk forskningsfilosofi motsvarar antaganden om den vetenskapssyn som 

har valts för denna uppsats. Vi utgick ifrån en interpretivistisk vetenskapssyn för att förstå 

problematiska upplevelser ur en undersökningsgrupps synvinkel, där löparbyxor valdes som 

textil produkt att skapa diskussioner om för datainsamling. Genom denna synvinkel 

studerades hur undersökningsgruppen fungerar under en innovationsprocess och till vilken 

utsträckning dessa människor kan skapa innovationer online. Även för intervjuerna med 

företagen har även denna vetenskapssyn tillämpats. Fördelen med intepretivitistisk 

forskningsfilosofi för denna uppsats är att man kan genom att göra en undersökning med ett 

mindre urval erhålla en mer detaljrik datainsamling (Saunder, Lewis & Thornhill 2009).  

 

2.3 Induktiv ansats  

En induktiv ansats har använts eftersom uppsatsen syfte är söka förståelse genom data som 

samlats in från urvalsgruppen. Fördelen med en induktiv ansats är att data från olika 
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synvinklar kan samlas in. Litteraturerna som har refererats i denna uppsats består inte av 

förutbestämda teorier eller begreppsmässiga ramar för just textil produktutvecklingsprocess 

med innovation med sociala plattformar (Saunders et al. 2009), men tar upp allmänt om 

innovation med olika användare online. Analysering av erhållen data från undersökningarna 

jämfördes med valda litteraturer. Med en induktiv ansats utvecklade vi sedan egna teorier om 

innovation med sociala plattformar och dess tillämpning i textil produktutvecklingsprocess. 

 

2.4 Kvalitativ metod  

För att få en mer djupgående förståelse om en undersökningsgrupp och möjlighet till att ställa 

följdfrågor i intervjuer för bättre klarhet, används den kvalitativa metoden (Saunders et al. 

2009). Med en kvalitativ metod kom teorier och antaganden att utvecklas och förändras under 

undersökningsförloppet (Harboe 2013). För denna uppsats är en kvalitativ metod ett bättre val 

trots begränsning av urval för undersökningsgrupp i nätverksforum och för intervjuerna. 

Fördelen ligger i att en mer detaljrik information erhålls från analyseringen. Därför har 

kvalitativ metod valts som forskningsmetod för denna uppsats för att senare i analysen kunna 

sätta fokus på urvalen och innovation med sociala plattformar (Saunders et al. 2009). 

 

2.5 Datainsamling 

I följande studie utgjorde insamlad data från ett nätverksforum och intervjuer med företag 

som uppsatsens primärdata. Primärdata hade som syfte att användas för att bygga vidare på 

empirier som återfinns i sekundärdata. Datainsamlingen genom nätverksforumet Jogg.se 

består av respons från 24 unika medlemmar som medverkade i forumtråden för denna 

uppsats. Tråden skapades den 21 april, innehåller 55 inlägg och har 2199 visningar. Sista 

inlägget som skrevs var 19 maj. Forumtråden hade pågått i cirka en månadstid. Vidare 

samlades primärdata in genom intervjuer som gjordes med fyra olika företag vilka är Åre 

skidfabrik, Haglöfs, Interactive Institute och Friskis & Svettis Stockholm.  

Sekundärdata för denna uppsats har använts i syfte till att bilda en uppfattning kring ämnet 

samt vad som framkommit ur tidigare analyser, tolkningar och beskrivningar i tidigare 

empirier (Harboe 2013). Uppsatsens insamling av sekundärdata består utav forskningspub-

likationer och facklitteraturer. Vi har även gjort kedjesökning för att hitta andra litteraturer 

genom litteraturförteckningarna och referenser och väljer ut de referenser som frekvent nämns 
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(ibid.). Dessa facklitteraturer och forskningspublikationer har tillhandahållits genom 

Högskolan i Borås bibliotek och databaser genom högskolebiblioteket; Emerald Insight och 

Google Scholar. 

Sökord som använts för att finna sekundärdata inom området har varit; Open Innovation, 

Öppen innovation, Innovation with communities, Innovation med sociala plattformar, User 

innovation, Netnografi, Netography och Research methods. 

 

2.6 Netnografisk studie 

För att studera möjligheterna med ett socialt forum har en netnografisk metod använts. 

Begreppet netnografi myntades av Kozinets (2002, 2010). Netnografin kan användas som 

marknadsundersökningsteknik för att identifiera och förstå online-konsumentgrupper genom 

den information som finns tillgänglig för allmänheten i online-forum (Kozinets 2002). Det 

kan bland annat avslöja konsumentbeteenden, åsikter och interaktioner (Kozinets 2010).  

För att genomföra undersökningen för innovation på textil produkt genom sociala plattformar 

valdes produkten löparbyxor därför att det är en lätt relaterad produkt och som ett 

funktionsplagg har många funktioner med möjligheter för innovation. Vi valde att skapa en 

forumtråd i nätverksforumet Jogg.se där forumets medlemmar diskuterade med varandra om 

de individuella erfarenheterna kring löparbyxor. Genom att studera innovation med sociala 

plattformar, medverkade vi i forumet för att få svar om olika typer av användarinnovation och 

undersöka vilka faktorer det är som driver användarnas motivation. Utöver det undersöktes i 

största möjliga mån huruvida företag kan dra nytta av användarnas innovationer. 

 

I uppsatsen följs de första fyra av fem steg från Kozinets (2002) netnografi. 

Först gjorde vi entré genom att identifiera Jogg.se som ett lämpligt online-forum för studien 

och registrerade för medlemskap. Därefter planerades formuleringen av ämnet och frågorna, 

skapade en tråd i forumet och publicerade ett inlägg. Nästa steg var datainsamling efter att ha 

gjort observationer av medlemmarnas inlägg och interaktioner i forumtråden för att senare ge 

respons. Det tredje steget var analys och tolkning för att klassificera och analysera innehållet i 

användarnas inlägg (Kozinets 2002). Här emellan tillfördes ett steg där vi bidrog med en 

”gillaknapp” och ett inlägg med en följdfråga när vi ansåg att svaret hade blivit löst. Därefter 

upprepades steg två och tre. Det fjärde och sista steget i metoden berör forskningsetik. Med 

argument enligt Langer och Beckman (2005) presenterades projektet för användarna som en 
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tråd för idégenerering för produktutveckling, säkerställde sekretess och anonymitet för 

medlemmarna i datainsamlingen samt tog in feedback från medlemmarna (ställningstaganden 

för uppsatsens etiska riktlinjer tas upp i kapitel 2.12).  

 

För referering till användarnas foruminlägg har vi utgått från unika nummer som finns för 

varje inlägg på Jogg.se. På vänster sida om inläggen finns ett nummer som representerar 

inläggets ordningsföljd i tråden. Exempelvis skrev innovationsanvändaren det första inlägget 

och refereringen för denna skrevs som (Jogg.se forum #1), vilken referar till det unika 

inlägget och inte till en unik användare.  

 

2.7 Nätverksforum urval   

Som en social media valdes nätverkesforumet Jogg.se som är löparsidan av SVETTIG. Den 

startades för att användas som en träningsdagbok för att inspirera varandra och hålla koll på 

varandras träning. Den består av aktiva löpare som tillsammans som medlemmar bildar en 

träningsfamilj och fungerar idag också som ett forum (Jogg u.å). Det är en sida för användare 

som kan publicera inlägg om hjälp med sina problem eller andra förfrågningar om allmänna 

eller specifika löpaktiviteters frågor som kan beröra allt möjligt, från sportprodukter till att 

vara med i Göteborgsvarvet. 

 

Vi såg Jogg.se som ett forum med potential därför att dess medlemmar har en varaktig social 

interaktion i forumtrådarna. Det syntes att forumets medlemmar känner gemenskap då de 

bland annat kontinuerligt postar inlägg under samma forumtråd, visar förståelse och stödjer 

varandra och delar kunskap utifrån egna erfarenheter. Framförallt kunde vi avläsa att 

medlemmarna i Jogg.se är engagerade under många forumtrådar (Kozinets 2009). Fördelen 

med att utföra en undersökning under detta forum var att det kunde tillhandahållas en 

verklighetsbaserad och detaljrik kvalitativ data. Jogg.se ansågs som det högst relevanta för en 

undersökning om löparbyxor för aktiva löpare och för den netnografiska forskningsmetoden.  

 

2.8 Semi-strukturerad intervju 

Vi har gjort semistrukturerade telefonintervjuer med företag som jobbar med öppen 

innovation på olika sätt, i syfte att på ett anpassningsbart sätt undersöka de olika synvinklar 

(Bryman & Bell 2011) om innovation med sociala plattformar och öppen innovation. Denna 

intervjuform valdes även för att studera konsekvenserna som uppstod i företagens projekt.  
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Intervjufrågorna för frågeguiden (se bilaga 1) var öppna för att och ge respondenten möjlighet 

till att fritt formulera sina svar med egna ord. Frågorna hade som syfte att motverka reduktion 

av relevant data, som vid fallet av en intervju med slutna frågor (Harboe 2013). Frågeguiderna 

för dessa intervjuer hade en ordningsföljd som ledde intervjuaren och respondenten från 

enklare frågor till mer specifikt inriktade frågor. Det innebär att det ibland togs upp frågor 

som inte var formulerade på förhand (Harboe 2013). Dessa oplanerade följdfrågor togs upp 

när intervjuaren såg det relevant att ställa de till respondenten för att kunna erhålla mer 

specifika svar (Bryman & Bell 2011).  

Företagen intervjuades under skilda tidpunkter och datum då beslut om intervju skedde efter 

den ordning vi kom i kontakt med företagen. På alla intervjuer närvarade vi båda för 

uppsatsen, varav en var intervjuare och en antecknade. Det blev mer struktur att föra ett aktivt 

samtal när en antecknade och en ställde frågor samt följdfrågor relaterade till ämnet. De fyra 

intervjuerna varade i mellan 30 minuter och 40 minuter. Intervjuerna utfördes genom direkt-

samtal från mobiltelefon och inspelning gjordes med hjälp av en inspelningsapplikation som 

fanns i telefonen. När intervjuerna var klara transkriberades de och sedan valdes dem citaten 

som ansågs relevant för arbetet. Transkriberingar av inspelningarna vilka vi tillhandahåller 

kan fås vid förfrågan. 

 

2.9 Intervju-urval 

 

FÖRETAG 

 

BEFATTNING 

 

Åre skidfabrik  

 

VD och delägare - Marknads-och utvecklingsansvarig  

 

Haglöfs  

 

R&D ansvarig och teknisk rådgivare 

 

Friskis & Svettis Stockholm 

 

Områdeschef 

 

Interactive Institute 

 

Senior forskare och studio direktör 

Fig.1 Förteckning över respondenter i intervjustudien 
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För att hitta företag till studien genomfördes en sökning på internet och kontakter som tipsat 

på företag om öppna innovationsprojekt, varav vissa företag fick uteslutas eftersom de inte 

hade tillämpat en komplett innovation med sociala plattformar. Ett av verksamheterna som  

kontaktades var Interactive Institute som beskriver sig själva som en institution som jobbar 

med öppen innovation, därmed uppfyllde de kriterierna för intervjuobjekt. 

Flera företag kontaktdes via telefon och sju av dem gav positiv respons, dock bedömde vi att 

tre företag inte passade för uppsatsen då dessa inte hade den typen av öppen av innovation 

som vi sökte efter. Ett av dem erbjuder tjänster och plattformar till andra företag som vill 

arbeta med öppen innovation, men som inte själva tillämpar öppen innovation.  De andra hade 

vid den tidpunkten inte slutfört projekt med öppen innovation eller fullkomligt utfört öppen 

innovation. Vi ansåg därför att dessa företag inte kunde bidra till uppsatsens datainsamling 

och forskningsfrågor. Motiveringen till varför vi valde att gå vidare med fyra intervjuer som 

dataunderlag är att det ansågs skapa en god tillförlitlighet, vilket skulle vara tillräckligt för att 

dra slutsatser. De utvalda företagen skapade en variation för den primära datainsamlingen. 

Företagen arbetade i samma inriktning fast på olika håll, inom sport- och friluftssektorn: två 

från klädsportindustrin,  en från sportanläggning, och en från en institution som hade arbetat 

med projekt med IKEA inom cykling.  

I sökande efter intervjuobjekt resulterade i att alla företag verkar i sport- och frilufts-

branschen. Beslut togs också om att göra intervjuer med företag som använder sig av öppen 

innovation i sin verksamhet, trots att man inte talade högt om begreppet utan mer hade gjort 

exakt som den öppen innovationmetod. Tre av företagen visste att de använde öppen inno-

vation, men det fjärde företaget Friskis & Svettis Stockholm har tillämpat ett system som var 

en öppen innovation. 

Respondenterna som valdes för intervjuerna hade tjänst inom produktutvecklings, innova-

tions, eller utvecklingsavdelningar på företagen. I dessa R&D avdelningar skapas innovation-

er och det är här processer kan ta sig i olika former. Vi ställde krav på att respondenterna har 

erfarenhet med öppen innovation, har kommit i kontakt med innovation med sociala 

plattformar och kunde dela med sig av sina projekt. 
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2.10 Utvalda företagen 

Åre skidfabrik grundadades 1981 av Patrik Söderlund och Stefan Cederberg och är Skandi-

naviens enda alpina skidfabrik. Företaget tillverkar snowboards och skidor vilka har ut-

vecklats och byggts för hand till de egna märkena Extreme, Cmd, Henrdyx och Åsnes. Med 

egen fabrik har Åre skidfabrik möjlighet till att hela tiden produktutveckla och ligga i 

framkant med teknik och trender (Åreskidfabrik u.å). 

Haglöfs har funnits sedan 1914 och startades i Torsång i Sverige. Grundaren Wiktor Haglöf 

var en skogsarbetares son som designade och skapade en ryggsäck för arbetare. Idag har 

Haglöfs över 500 olika produkter för målgruppen som består av klättrare, pendlare, cyklister, 

skidåkare och alla användare där emellan. Deras produkter är alla avsedda att komplettera 

varandra, lager-på-lager, för olika typer av aktiviteter och ska spegla deras affärsidé om “att 

vara ett ansvarstagande varumärke som uppfyller moderna krav för användare som investerar 

i ett aktivt uteliv” (Haglöfs u.å).  

Friskis & Svettis Stockholm grundades 1978 och är Sveriges största idrottsförening. Som 

ideell medlemsförening har de cirka 150 anställda och minst 1 600 ideellt engagerade ledare, 

tränare och värdar vilka erbjuder ett varierat träningsutbud, kurser och föreläsningar. De har 

en vision om att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet och värderar därför 

tankar och idéer som ska säkra upp att de fortsätter vara en idéburen organisation. Med värde-

ringarna har föreningen även skapat medlemsdemokrati där de är öppna för medlemarnas 

idéer (Friskis & Svettis Stockholm u.å). 

Interactive Institute grundades 1998 och är en experimentell IT och design-forskning institut 

som skapar uppseendeväckande användarupplevelser. Systematiskt arbetar de med att 

identifiera nya forskningsområden och skapa projekt med stor potential för innovation. Med 

kunskap om deltagande innovation och kreativ visualisering utforskar de gränserna mellan 

design och teknik i industriella och akademiska miljöer samt offentliga och privata sektorn 

(Interactive Institute u.å) 

 

2.11 Etiska riktlinjer 

I uppsatsen har vi fått ta ställning till två huvudfrågor för att utföra den netnografiska studien 

etisk korrekt i forumet: (1) anses online-forum vara en privat eller offentlig plats? och (2) vad 

utgör ”informerat samtycke” i cyberspace? (Kozinets 2002). Vi har använt oss av ett annat 
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aliasnamn och valt att inte fullt ut avslöja närvaro, tillhörighet och avsikter till medlemmar 

under forskningen samt kontakta medlemmarna för att få deras samtycke för att använda 

specifika inlägg (Kozinets 2002). Enligt Langer och Beckman (2005) är det för strikt. 

Forskarna menar att deltagarna inte behöver kontaktas för publikation i forskningssyfte. De 

föreslår att etiska riktlinjer som rekommenderas av Kozinets (2002) bör granskas. Forskarna 

menar att riktlinjerna är mer rimliga för kommunikation i vanlig etnografi eller 

kommunikation som sker i privata forumtrådar, det vill säga forum med begränsad direkt 

åtkomst till medlemmarnas information (Langer & Beckman 2005). Därmed har vi även 

beslutat att inte utföra steg fem i den netnografiska metoden som handlar om att presentera 

medlemmarna för en del eller alla slutsatser som vi har kommit fram till i uppsatsen (Kozinet 

2002).  

De forumtrådar och inlägg som finns på hemsidan och mötesplatsen Jogg.se ligger uppe på 

nätet helt öppna och publika. Personer som inte är inloggade medlemmar kan inte posta inlägg 

men får tillgång till att läsa inläggen. De trådar och inlägg som publicerats på sidan kan inte 

medlemmarna radera själva och går endast att redigera inom 30 minuter från och med publi-

ceringstiden. Inläggen ligger kvar så länge företaget inte beslutar att radera information med 

en särskild anledning. Därför bedömer vi med argument från Langer och Beckman (2005) att 

inget samtycke krävs för att ta del av datan eftersom att man som medlem på Jogg.se har valt 

att publicera information öppet.  

För medlemmarnas anonymitet benämns användarna i forumet som användare 1, 2, 3 etc., 

efter att varje en ny formulering för typen av fråga som togs upp i tråden. Användarna 

fokuserar inte på någon särskild medlem, utan har skrivits för förtydligande. Själva benämns 

vi som innovationsanvändare.  

 

Etiska principer för kvalitativa metoder inom business research kan delas upp i fyra huvud-

områden som tar upp frågor om: skada för deltagare, brist på informerat samtycke och integri-

tetskränkning (Diener & Crandall 1978; Bryman & Bell 2011). Enligt Diener och Crandall 

(1978) kan skada för deltagare bland annat påverka deltagarnas, självkänsla, stress, karriär, 

samt deltagarnas utförande i studien. Brist på informerat samtycke innebär att deltagarna inte 

fått all information som behövs för att fatta ett beslut om huruvida de vill delta i en studie.  

Därmed gjordes en tydlig presentation om uppsatsen och fick godkänt av alla intervjuade att 

nämna deras namn och företagsnamn i uppsatsen (Bryman & Bell 2011). Utöver det fick vi 

även deras godkännande av att spela in intervjuerna. 
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2.12 Metodkritik 

För metoderna ovan har vi motiverat valen av metoder med dess fördelar. Alla dessa metoder 

har dock även nackdelar. En induktiv ansats är mycket tidskrävande på det sättet att det kräver 

stort engagemang av författarna under en lång tidsperiod, för att samla in en tillräckligt stor 

mängd data för analysering mot teori. Den interpretivistiska metodens nackdelar är att en 

empatisk hållning ständigt måste antas, att alltid sätta sig in i deltagarnas synvinkel och även 

förstå deras beteenden och subjektiva betydelser (Saunders et al. 2009). Semi-strukturerade 

intervjuer gav möjligheter till att styra frågorna och be de intervjuade att förklara eller bygga 

vidare på svaren. Nackdelen med denna intervjumetod är att när frågorna styrs fritt kan inne-

hållet av det insamlade materialet påverkas (ibid.). Intervjuerna bör därför spelas in, vilket 

trots godkännande kan ha en påverkan på hur den intervjuade reagerar på frågorna som ställs. 

Inspelningen av telefonintervju kan påverka relationen mellan intervjuaren och den inter-

vjuade då det finns en risk att respondenten upplever stress då denne blir medveten om att en 

inspelning pågår (ibid.). Dock ska detta inte ha påverkat intervjuerna nämnvärt. Respondent-

erna verkade inte reagera annorlunda angående inspelningen. Däremot kan svaren ha ändrats 

eftersom att vissa delar inte uppfattades helt korrekt. Därför ansåg vi att det var viktigt att vara 

två, så att inga viktiga anteckningar glömdes bort. Det uppstod även ibland mindre tekniska 

problem som hämmade vissa intervjusvar. Sist krävde det sedan stor tidsåtgång för att 

transkribera ljudinspelningen över till text. Även netnografin var en metod som var väldigt 

tidskrävande för den planering som behövs för alla de stegen som ingår för att utföra studien 

(ibid.). 

De utvalda företagen varierar i företagsform och hade olika produkter som togs fram genom 

öppen innovation. Åre skidfabrik tillverkar skidor, Haglöfs tillverkar kläder med avancerade 

textil, Friskis & Svettis Stockholm erbjuder tjänster för träning och Interactive Institute 

samarbetar med företag för projekt med öppen innovation. Det alla företagen har gemensamt 

är att dem arbetar inom sport och friluft. Trots att dem arbetar på olika sätt och att försäljning 

av vara och tjänst skiljer dem åt, tror vi att det inte kan ha påverkat resultatet just för att den 

gemensamma pelaren är intresset för sport och friluftsliv. Om intervjuerna hade skett med ett 

företag inom ett annat område, som till exempel bilar, skulle det ha gett andra svar om 

exempelvis upplevelserna, men utförandet av metoden öppen innovation med sociala 

plattformar kan ha varit densamma. Det handlar om att söka sig till företag som delar samma 

intresse eller arbetar i samma inriktning, för att komma fram till en metod som fungerar 

likadant för en grupp av företag.  
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3. Teori 

För att kunna besvara studiens syfte och forskningsfrågor, utgår arbetet från variationer av 

teoretiska ramverk från forskare som ger en ökad förståelse för begreppet öppen innovation, 

framförallt kommer empirin av studien vara mest koncentrerad på en del av öppen innovation-

metoden, som kallas för innovation med sociala plattformar. Uppsatsens fokus ligger på 

innovation med sociala plattformar i och med det är mest frekvent på det valda nätverksforum 

och intressant att se ur ett företagets synvinkel. 

 

3.1 Vad är öppen innovation? 

Öppen innovation är ett omtalat managementverktyg som har definierats av flera forskare. 

När en organisation öppnar sina gränser till externa källor för innovation, ökar dess potential 

för att få konkurrensfördelar genom att utöka sin förmåga att utveckla kreativa produktlös-

ningar (von Hippel, Thomke & Sonnack 1999), vilket ökar genereringen av potentiella idéer 

och innovationer i en produkt (von Hippel 1988, 2005) samt utvecklar företagets kapacitet när 

det gäller innovationsprocesser (Chesbrough 2003, von Hippel & Katz 2002). Produkt-

utveckling är en verksamhet som tidigare har varit en mycket sluten process och involverade 

endast ett fåtal människor i organisationer. Ny efterfrågan på innovativitet leder till nya 

utmaningar för denna modell. Organisationer måste utöka med ny extern kunskap genom 

samarbeten eller genom anställda från relevant industri för organisationen själv (Bröring & 

Herzog 2008). Därför är innovationsprocesser inte är helt stängda eller helt öppna då företag 

tenderar att samarbeta när de tror det är fördelaktigt att ansluta till den yttre miljön (Mortara 

& Minshall 2011). 
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Fig.2 Illustration på öppen innovationsmodell (Open Photonics Inc. u.å) 

Henry Chesbrough förklarar öppen innovation som ett paradigm som utgår från att 

organisationer tillämpar sig av externa och interna idéer för att få värdefull feedback genom 

teknologiska lösningar. Han menar att de slutna organisationerna inte behöver ha de bästa 

idéerna. Det paradigm av öppen innovation kan förstås som motsatsen till den traditionella 

"Stängda innovations" modell av vertikal integration där interna R&D aktiviteter leder till 

egenutvecklade produkter som sedan distribueras av företaget. Denna metod har beskrivits 

med en modell som en tratt (fig. 2), där ändamålsenlig användning av kunskap sker genom in- 

och utmatning av organisationer för att öka hastigheten av interna innovationer och utvidga 

marknaden för extern användning av innovation (Chesbrough et. al 2006). 

Dahlander och Gann (2010, s. 705) har tidigare nämnt att "Metoder för att förlita sig på utom-

stående aktörer i innovationsprocessen har funnits i decennier". Under dessa årtionden, har 

företag lärt sig att använda öppen innovationsmetoder som innebär olika grader av öppenhet. 

Mortara och Minshall (2011) medgav att öppen innovation endast visar sig tillämpas i vissa 

funktioner, i vissa delar av företaget, för vissa produkt- eller innovationsprocesser eller för 

vissa faser av öppen innovationsmodell som involverar några eller många partners (Lazzarotti 

& Manzini 2011). Eftersom företag spenderar mycket tid och resurser på intern R&D, är det 

viktigt för dem att hitta rätt balans mellan interna och externa källor till innovation (Dahlander 

& Gann 2010).  

 

Öppen innovation är ett mycket omfattande verktyg som innehåller flera processer som kan 

utvecklas av ett företag genom att öka idégenerering i produkter och tjänster. Öppen inno-
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vation kan brytas ner och förklaras i kategorier. Exempel på de vanligaste varianter av öppen 

innovation är innovation med sociala plattformar, öppen-källa, peer to peer, wikis, 

crowdsourcing (Albors, Ramos & Hervas 2008). 

 

3.2 Lego samarbetar med sina användare 

Det danska företaget Lego har påvisat hur plattformar av användare kan agera effektivt i 

problemlösning. Lego hade tidigare ett behov av att differentiera sig med mer "moderna" 

pedagogiska leksaker som datorer för barn. Lego kunde identifiera möjligheterna till 

innovation genom produkten Mindstorms som lanserades 1998 (Bughin, Chui & Johnson 

2008). Produkten bestod av Lego-bitar med programmerbara motorer vilken ursprungligen 

utvecklades som ett pedagogiskt verktyg för att kunna bygga Lego modeller som kunde röra 

sig. Användare hackade in i programvaran som följde med dessa motorer och började göra 

ändringar för att få Mindstorms att utföra fler funktioner. Lego ansåg först att detta var 

olagligt men efter överväganden lät företaget det vara. De öppnade sedan upp programvaran 

så att vem som helst kunde ändra på den (Chesbrough 2011). Vuxna såväl som barn började 

dela sin design på nätet.  

Framgången fick Lego att tänka på hur företaget skulle arbeta online för att få kunderna att 

utveckla nya idéer för deras produkter (Bughin et al. 2008). Användarna av Mindstorms 

produkten fick Lego att se dessa individer som en tillgång. Efter att ha öppnat upp för externa 

idéer utvecklade Lego nästa generation av Mindstorms produkten med ett nätverk av ledande 

användare som tidigare varit involverad med produkten. Företaget skapade en Mindstorms 

användarpanel som samarbetade med Lego på distans. Det ledde till skapandet av produkten 

Mindstorms NXT som lanserades år 2005 (Birkinshaw, Bessant & Delbridge 2007). 

År 2005 startade företaget även Lego Factory som är en mycket avancerad verktygslåda för 

att med barn skapa öppen användarinnovation och co-design. Verktygslådan för användare 

kallas för Lego Designer som låter användare att digitalt välja Lego-bitar för att komponera 

sina egna unika modeller, beställa individuella Lego-bitar och skicka sina konstruktioner till 

Lego för att massproducera extraordinär design för andra barn. Den interaktiva programvaran 

hjälper användarna att digitalt kombinera grundläggande Lego-bitar till en ny produkt (Piller, 

Ihl & Vossen 2010). Det uppstod dock senare ett problem när det blev kostsamt för 

användarna att köpa Lego-bitar i ett försbestämt paket med Lego-bitar som användarna redan 

har hemma. Vuxna användare löste det genom att skapa ett system som modifierade 
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företagets mjukvara och kunde på så sätt beställa exakt de Lego-bitar som behövdes. Lego är 

ett exempel som påvisar hur dessa plattformar med användare kan agera effektivt i 

problemlösning när de har ett gemensamt mål, vilket i detta fall var att kunna konstruera Lego 

modeller och köpa sina egna Lego-bitar för ett överkomligt pris (Mäkipää, Ahonen & 

Mäntymäki 2006). 

  

3.3 Innovation med sociala plattformar 

Under senaste tiden har innovation visat en progressiv förändring i samarbetsmodeller och 

utvecklats genom internet, distribuerade resurser och diskussionsgrupper för att individer ska 

få tillgång till källors innehåll, portaler och intranät. Företag har insett att snabb teknisk 

utveckling i form av sociala plattformar ger nya kommunikationsmöjligheter och konkurrens-

fördelar. I flera öppna innovationsmodeller ägnas det en särskild uppmärksamhet gentemot 

kunderna, vilka är källan till nya innovationer. Det handlar om att motivera och stödja 

samarbete (Antikainen, Mäkipää & Ahonen 2010).  

 

Dessa nya modeller utvecklas på grund av demokratisering, tillgänglighet av information och 

lägre kostnader för kommunikation, produktion och distribution av innehåll på internet (Howe 

2008). Detta är en av de viktigaste trender som förändrar hur kunskap kan delas och hur den 

bidrar till innovationsprocessen. En ny modell där företagets produktutveckling sker med 

användarna. Enligt Dahlander, Frederiksen och Rullani (2008) använder sig företag 

plattformar som en innovationsstrategi i syfte att utnyttja resurser och idéer utanför det slutna 

företaget. Innovation med sociala plattformar är idag ett utbrett fenomen som tar sig olika 

former, där människor kan dela erfarenheter och umgås med varandra. ”Öppen källkod”, är 

den mest vanliga typen av programvara. Sociala medier som till exempel Facebook har vuxit 

snabbt och fått miljoner medlemmar. Von Hippel framhåller i sin forskning om 

användarbaserade innovationsmodeller, att företagen bör lämna verktygslådor till sina 

samarbetspartners för att öka effektiviteten i samarbetet och effektiviteten i deras bidrag (Von 

Hippel & Katz 2002).  

 

Enligt Chesbrough och Schwartz (2007) behöver företagen definiera sina affärsmål för 

samarbetspartners för att kunna skapa en effektiv affärsmodell och utföra en öppen 

innovationsstrategi. Von Hippel pratar om tillväxten av användarinnovation och dess 
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konsekvenser för företag. Han förklarar att användarinnovation uppstår när självständiga 

användare innoverar för att skapa produkter och tjänster efter egna behov, utan en tillverkares 

hjälp. Det är en helt självständig verksamhet där användarna inte behöver tillverkares 

engagemang som en intressent. Användarna kan till exempel utveckla nya sportprodukter 

efter personligt behov och först senare låta tillverkaren engagera (Euchner 2013). 

 

Ett öppet innovationsprojekt på sociala plattformar består av en mängd olika aktörer, bland 

annat individuella individer vilka är enskilda experter och konsumenter som är villiga att 

hjälpa företaget (Manceau, Moatti, Fabbri, Kaltenbach & Bagger-Hansen 2011). Forsknings-

organisationer som universitet, forskningsinstitut och laboratorier är ofta de som samarbetar 

för innovationsstrategier (ibid.). I gemensam utveckling inom innovation bland stora företag 

spelar leverantörer, kunder och konkurrenter huvudrollen för affärssamarbeten.  

Det finns ett antal användare som är betydelsefulla för företagens innovationer vilka är pro-

fessionella användare eller hobbyister (Riggs & von Hippel 1994; Dahlin, Taylor & Fichman 

2004). Bland dem finns ledande spetsanvändare som delar liknande upplevelser och behov 

med alla andra användare. Dessa ledande användare är de som med mycket stora sannolikhet-

er genererar innovationer (Urban & von Hippel 1988; von Hippel 1986). 

 

3.4 Gemenskap 

Användare leder till en ny modell av innovation, öppen innovationsmodell. En innovations-

modell som skapar gemenskap mellan elektroniska plattformar och företag, som suddar ut 

gränserna för organisationen och kräver ytterligare förståelse för hur konsumenter är och hur 

de interagerar med företag. Användare börjar spela en avgörande roll, men också att deras 

relation med företag och värdeskapande är komplexa och kan ta formen av en mängd olika 

affärsmodeller. Begränsad förståelse för sin samarbetspartner kan leda till att långvariga kon-

flikter uppstår och i värsta fall leda till ett misslyckande samarbete varför gemensamma 

värderingar behövs. Gemensamma värderingar, som bidrar till utvecklingen av interorgan-

isatoriska relationer, är resultatet av gemensamma uppfattningar om vilka arbetssätt, mål och 

strategier är viktiga eller oviktiga samt lämpliga eller olämpliga (Shamah & Elssawabi 2015) 

För att öka kapaciteten för innovationer måste samarbetet fastställas hos båda partnerna och 

över alla funktioner och typer av innovation: teknisk innovation, innovativ användning och 

innehåll. Detta kräver företagen att utveckla nya kunskaper och färdigheter, inte bara för att 
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utveckla erfarenhet för att hantera R&D, men också för att hantera gräns- och identitetsfrågor. 

(Parmentier & Mangematin 2014). Faktorerna för att båda parterna ska driva innovationerna 

framåt är bland annat: förbättrad prestanda och konkurrenskraft, ökad innovation, lägre 

kostnader och risker samt utökade kompetenser och resurser. I en öppen innovation är det 

viktigt att företagen drar nytta av värdet från externa nätverk och inte bara relationerna mellan 

företaget och en extern aktör för att uppnå en hög innovation. Endast när både företaget och 

samarbetspartnern vinner något utav samarbetet kan det bli ett hållbart kreativt projekt. 

 

3.5 Kunskap  

Extern kunskap kan dock inte ersätta företagets interna kunskaper, utan snarare som ett komp-

lement till de interna kunskaperna (Poot, Faems & Vanhaverbeke 2009). Innan ett företag 

beslutar sig för en samarbetspartner föreslår Chesbrough (2007) att företagen gör en 

klassificering av andra företags R&D kapacitet där man ställer olika krav för hantering av 

partnerskap. Det innebär att man bör titta på kärnkompetens, kritisk kapacitet och kontextuell 

kapacitet hos potentiella partners.  

Innovationsprocessen är en interaktiv process där kreativa individer samspelar under kom-

munikation och de delar med sig om sina individuella kunskaper (Leonard & Sensiper 1998). 

För att skapa ny kunskap och nya innovationer behöver man nå över gränserna och skapa ett 

dynamiskt samspel mellan individer (Grand, von Krogh, Leonard & Swap 2004; Nonaka & 

Toyama 2003). Dessa individer bygger en gemenskap runt en gemensam vision med 

individuella kompetenser, för att sedan tillsammans skapa nya idéer och innovationer (von 

Krogh, Nonaka & Aben 2001).  

För att kunna uppnå innovationer måste individerna på en social plattform vara målinriktade 

och det är viktigt att skapa en känsla av att ha stor frihet i den sociala plattformen (Judge, 

Fryxell & Dooley 1997). Det krävs dock även att innovationsprocesser styrs upp då öppen 

innovation i sociala plattformar ofta består av lösa idéer (Von Krogh, Spaeth & Lakhani 

2003). För att kunskapsutbyte i öppen innovation ska kunna ske krävs det därför att lämpliga 

metoder används för att strukturera upp och för att skapa innovativa idéer (Chesbrough & 

Teece 1996).  

Enligt Judge et al. (1997) kan det lätt hända att man når till en återvändningsgräns om en 

ostrukturerad innovationsprocess utförs vilket kan göra att kontinuiteten i processen kan gå 

förlorad. För en framgångsrik innovationsprocess är det därför viktigt med balansen mellan att 
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ha kontroll och ge deltagarna frihet, likaså gäller det att ha balans mellan öppenhet och närhet. 

Deltagarna i öppna innovationsprocesser får möjligheter till att dra nytta av resultaten av 

processen och kan med det använda dem till att skapa egna produkter, tjänster och ny kunskap 

(Hurmelinna, Bergman & Jantunen 2004). 

Om deltagarna bidrar med förvärvad kunskap från olika källor minskar förmågan att reagera 

på ny kunskap och därmed även mindre bidrag av nya idéer. För att minska risken att 

kunskapen som deltagarna bidrar med bara är förvärvad kunskap behövs en balans av 

utforskning och utvinning (Boisot & MacMillan 2004; Benner & Tushman 2003). 

Dessa användare har värdefulla kunskaper att bidra med både i fråga om kvalitet och bredd. 

Användarna bidrar med olika attribut från andra patenterade uppfinningar för att hjälpa till 

och skapa nya patenterade uppfinningar för ett företag (Chatterji & Fabrizio 2012). Något 

som även bevisats under R&D projekt där att användarna bidrar till unika idéer (Cohen, 

Nelson & Walsh 2002). Detta på grund av att användarna har andra motivationer och 

kunskaper än de redan etablerade företagen (von Hippel 2005, 1986; von Hippel & von Krogh 

2003). 

 

3.6 Förtroende 

För att en innovation med sociala plattformar ska fungera, måste det ske ett förtroendefullt 

samarbete med användare i en social plattform för att lösa ett problem. Förtroende kan 

definieras som resultatet av pålitlighet för samarbetspartnerns kompetens (Ganesan 1994).  

När ett tillverkningsföretag får dessa partners att aktivt delta i beslutande processer och aktivt 

delar med sig kunskaper speglas det i förtroende mellan tillverkningsföretaget och partners 

och därmed minskas osäkerheten i deltagandet. Det behövs att båda parter till viss mån låter 

utsättas för en risk för att erhålla ett effektivt förtroende (Doney & Cannon 1997). En 

förtroenderelation mellan parterna innebär positiva förväntningar om den andras handlingar. 

Trots att det kan innebära risktagande är förtroende viktigt för ett fungerande samarbete och 

behövs för en R&D (Shamah & Elssawabi 2015; Gillespie & Mann 2004).  
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3.7 Motivation  

Motiverande faktorer till en öppen innovation kan även vara andra mindre fördelar som: att 

arbeta med andra samarbetspartners, förbättra och sprida det interna arbetet och främja 

anställdas motivation (Manceau et al. 2011).  

 

Genom dokumentationer har man kunnat föreslå företagstrategier för att motivera användarna 

till att komma med bidrag till företagens innovationer (Jeppesen & Molin 2003). Enligt 

Christensen (1997) är företagen som förlitar sig på befintliga kunder mer benägna att utveckla 

hållbara innovationer. Annan litteratur nämner dock att den typiska kundens upplevelser 

kommer att hämma innovationer då företagen måste i försöket dra till sig kunderna mot de 

nya produkterna (Hamel & Prahalad 1991). Företagen bör vara noga när de beslutar sig om på 

vilket sätt de ska motivera användarna, då motivation ligger bakom användarnas beslut till att 

delta i innovationsprocessen (Di Maria, Finotto & Rullani 2013).  

Förutom att användarna motiveras av tanken att utifrån erfarenheter försöka möta otillfreds-

ställda behov, motiveras användarna även av att kunna förbättra sitt rykte bland andra använd-

are (Shah 2006). Dessa användare väljer hellre att arbeta med att själva ge feedback på tidiga 

uppfinningar för att förbättra produkters funktonalitet, framför ett projekt om att skapa en 

kommersiell produkt (von Hippel 2005). Företagen bör noggrant utvärdera för att hitta rätt 

sätt att engagera efter användarnas mål, intressen och värderingar. (Füller 2010). 
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3.8 Verktygslåda (analysmodell) 

För att sammanfatta teorikaptilet, har en verktygslåda för innovation med sociala plattformar 

illustreras. En öppen innovation, benämnt innovation med sociala plattformar behöver flera 

verktyg: Gemenskap, Kunskap, Förtroende och Motivation. Det handlar om gemensamma 

värderingar, mål, arbetsätt och strategier; kunskap för att skapa innovativa idéer; förtroende 

för ett fungerande och aktivt samarbete; motivation för användarnas deltagande i 

innovationsprocessen. Denna verktygslåda kommer användas som analysmodell för både 

nätverksforum och intervju av företag i nästa avsnitt. 

 

 

 

 

Fig.3 Verktygslåda analysmodell  
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4. Företag som arbetat med öppen innovation 

Intervjuernas huvudfokus var att ta reda på hur en öppen innovationsprojekt arbetsförlopp 

inom dessa fyra företag såg ut, och hur dem utmärker sig samt deras syn om öppen innovation 

och innovation med sociala plattformar. Dessa företag hade tillämpat denna öppen 

innovationsmetod i specifika projekt dem arbetat med.  

 

4.1 Åre skidfabrik 

Det första företaget som intervjuades var Åre skidfabrik. Vi kom i kontakt med Carl Geijer 

vars titel är VD och en av delägarna till företaget. Respondenten arbetar inom sälj, 

marknadsföring och utveckling. Fabriken producerar skidor, till sina egna varumärken men 

även till andra företag.  Kunderna, som består av både företag och privatpersoner kan själva 

designa skidans utseende under konceptet Custom made. (Åreskidfabrik u.å). Projektet som 

de hade för att driva öppen innovation i ett socialt forum kallas för Project Opinion, där 

medlemmarna tillsammans med Åre skidfabrik produktutvecklade en skida.  

Åre skidfabrik berättar att de inte har någon speciell avdelning för öppen innovation då de 

bara består av 6 personer i företaget och jobbar i team. För nuvarande använder de inte öppen 

innovation som verktyg. Företaget hade inte en aning om vad öppen innovation var för 

begrepp förrän senare.  

Idégenereringen med hela projektet startade när en aktiv medlem tog initiativ till att fråga om 

företaget ville vara med i diskussion om skidors konstruktion och frågade om det fanns ett 

intresse att produktutveckla fram en skida tillsammans. Totalt var det två personer som var 

inblandade, inom företaget var det främst han som tog hand om det kommunikativa i forumet 

och det tekniska framtagande i produkten. Forumet där diskussionen tog plats var Freeride, 

som är en mötesplats för skidåkare. Det Åre skidfabrik belyste var att det var viktigt med ett 

ramverk utifrån hur skidan skulle se ut, hur slutprodukten skulle vara. De arbetade parallellt 

med sin egen R&D avdelning under tiden det fördes diskussioner på Freeride för att låta 

användarna i plattformen fortsätta utveckla, diskutera och ta fram skidan utan att företaget 

blandade i sig för mycket. Efter idéutvärdering från alla resultat, tog de fram ett förslag och 

bjöd in alla forumsmedlemmar till deras skidfabrik i samband med en skidtestar helg i Åre. 
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4.2 Haglöfs 

Nästa företag som intervjuades var Haglöfs. Jacopo Bufacchi, som är ansvarig för forskning 

och utvecklingsavdelning (R&D) och teknisk rådgivare i designteamet, ställde upp för en 

intervju. Haglöfs är en stor jätte inom friluftskläder, -utrustning och -skor i Europa och Asien. 

Affärsidén handlar om den nutida friluftaren som har ansvarstagande och hållbarhet i åtanke 

(Haglöfs u.å). Företaget samarbetade med en plattform som kallas för Ispo community, för att 

med hjälp av konsumenters idéer ta reda på om hur ett specifikt tyg ska kunna användas som 

produkt.  

Inom Haglöfs arbetar de mycket i sin R&D avdelning där även öppen innovationsprojektet 

pågår för tillfället. Samarbetet de hade med Ispo comminity var deras första projekt och 

forumtråden har varit igång i totalt tre månader. Det interna och all design i 

produktutvecklingen sköter Haglöfs själva och det brukar oftast vara det vanligaste sättet de 

arbetar på. 

Enligt designchefen på Haglöfs började deras idégenerering för projektet, när de samarbetade 

för en produktlansering med deras leverantör. Deras leverantör tipsade om tyg som hade 

lanserats i både USA och Japan, men ännu inte på den europeiska marknaden. Haglöfs 

fokuserade på användare som skulle ge företaget information för att kunna hjälpa dem i 

produktutvecklingen. Ispo community ledde forumtråden, och sedan efter veckor kunde 

Haglöfs utvärdera frågor som kunde gynna deras produktutveckling.  

”From this platform we just summarize every two weeks, the feedback and went through and 

to see a little bit, the ones you can really use”. Jacopo Bufacchi, ansvarig för R&D avdelning, 

Haglöfs (2015). 

 

4.3 Friskis & Svettis Stockholm 

Det tredje företaget som intervjuades var Friskis & Svettis Stockholm. För intervjun 

kontaktades Martin Psilander, som är områdeschef. Föreningen har över 85 000 medlemmar 

och är en ideell förening vilket betyder att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten 

eftersom det inte finns några vinstsyften. Det råder en positiv vision i föreningen, med mottot, 

Stockholm; världens friskaste stad. (Friskis & Svettis Stockholm u.å). Inom öppen innovation, 

arbetar föreningen med en mötesplats som kallas för ”Dialogen”, som medlem i föreningen 

har medlemmarna all rätt att påverka genom att lämna förslag där. 
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Genom Dialogen kan Friskis & Svettis integrera med sina kunder. Detta är viktigt då 

föreningens medlemmar har en aktiv påverkan. Användning av verktyget, verkar ut på det 

sättet att medlemmarna kommer med förslag, medlemmarna röstar först och tycker till och 

sedan går förslaget vidare till föreningens anställda. Friskis & Svettis menar att det finns 

enklare frågor som går att lösa på en gång utan att det behövs investeras eller startas projekt 

för att utveckla idéerna.  

Dialogen är uppbyggd år 2014, provtestades i höstas och gick in i ett skarpt läge där de 

beslutade att införa det i Friskis & Svettis. Områdeschefen menar att det inte är han som kom 

på denna idé utan det var ett förslag från ett årsmöte. De införde detta system för att få ett 

flöde in i systemet och satte redan då upp organisationen kring hur föreningen bemöter idéer 

och hur de tar beslut. 

 

4.4 Interactive Institute  

Sist utfördes en intervju med Brendon Clark, som senior forskare och studio direktör vid 

Interactive Institute i Stockholm. Institutet är en forskning- och innovationspartner för 

ledande organisationer med fokus på de globala utmaningar och möjligheter i vår tid. 

(Interactive Institute u.å). Brendon Clark var projektledare för ett utvecklingsprojekt med 

IKEA för Urban Cykling, som undersökte olika sätt att engagera användarna och letade även 

efter spetsanvändare.  

 

Han berättar hur de kom i kontakt med öppen innovation som arbetssätt. I många år har han 

specialiserat sig inom öppen innovation. Projeket med IKEA var ett experiment och 

undersökning som handlade om att införa en ny kategori för företaget: Urban Cycling. 

Projektets syfte var bygga upp kunskap om utmaningar med cykellivet, strategier för en bättre 

cykel och ändringar av material. I slutet av projektet hade de ett event där folk som har varit 

engagerade kunde pitcha sina idéer och visa upp sina koncept. De hade arbetat under en lång 

tid med olika slags plattformar som Facebook och Instagram, för att föra dialoger med 

användare som har cykling som intresse. 

”There was a substance long term engagement with commnities, but it was a bit 

more experimental and exploratory. There is a facebook group and a couple of dif-

ferent groups getting in dialog with the different sort of biking obsessive communities 
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online”. Brendon Clark, senior forskare och studio direktör, Interactive Institute 

(2015). 

 

4.5 Resultat av öppen innovation 

Åre skidfabrik menar att det absolut finns potential inom öppen innovation. Företaget är en 

liten aktör i en värld där det finns stora skidmärken och att de som företag använt innovation 

med sociala plattformar, har lyckats. Han menar att arbeta på det sättet med öppen innovation, 

har blivit en trend. Vilket har gett de ett tekniksprång inom friåkning och vunnit pris för 

skidan. Under processen har de fått indirekt marknadsundersökning samt mycket reklam och 

PR, eftersom företaget öppnade upp innovationsprocessen. 

”Det andra är att man får PR av det. Det är väldigt många. När man öppnar upp 

produktutveckling så för man väldigt mycket exponering för den produkten som 

kommer komma”. Carl Geijer marknad- och utvecklingsansvarig, Åre skidfabrik 

(2015). 

Enligt Haglöfs har de andra uppfattningar om potentialen inom öppen innovation. Företaget 

menar att de har goda kunskaper i R&D avdelningen, att denna typ av samarbete inte skulle 

vara fördelaktigt inom innovation, och fortsätter att de har sponsorer och ambassadörer som 

kan ge feedback som företaget behöver. Målet i början var att utveckla något med kunden, 

men i slutändan har den fungerat mer som en marknadsundersökning.  Haglöfs påpekar även 

att det kan bero på plattformen, och denna typ av teknik som dem kräver kring detta ämne att 

det inte var passande för dem. 

Friskis & Svettis Stockholm använder öppen innovation som en tjänst som ständigt pågår i 

föreningen. Fördelen är om det blir volym, att folk är engagerade, finns det massor med 

förbättringspotential på alla plan. De fortsätter med att poängtera att Dialogen är ett bra 

verktyg för då behöver man inte vänta på ett årsmöte och skriva en motion innan om man vill 

förändra något.  

”Det här blir ett mycket mer transparant sett och om vi nu också får väldigt stort 

gehör för någon medlems idé, då förstår vi att det här är någonting som efterfrågas 

brett och det är klart att då kan vi prioritera också bättre. Martin Psilander, 

områdeschef, Friskis & Svettis Stockholm (2015). 
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Projektet som drevs av Interactive Institute i samarbete med IKEA i syfte om att utveckla och 

komma fram till en ny kategori för Urban cykling, resulterade i att öppen innovation blev en 

idégenerering och utveckling inom Urban cykling. För IKEA var detta ett projekt som var 

undersökande i många avseenden. Senior forskaren Brendon Clark menar att fördelen med 

detta verktyg är att man kan kommunicera med människor utan att lämna kontoret, men att 

det krävs flera verktyg samt infrastruktur för att få det att fungera. 

 

4.6 Sammanfattning av resultat av öppen innovation 

 

Fig.4 Resultat av öppen innovationsmodell 

Alla verksamheter hade utgångspunkt i början att använda sig av öppen innovation som ett 

sätt öppna upp sin innovationsprocess, där kunden får vara med att påverka produkten, men 

alla verksamheter fick varierande resultat. Vi har illustrerat en modell som visar en 

övergripande bild över alla företags resultat som har förekommit av användning av öppen 

innovation i sina projekt (fig. 4). Öppen innovations främsta mål är att det ska ske en 

produktutveckling tillsammans med kunden, men har även resulterat som marknadsunder-

sökning och idégenerering. Modellen förklarar också att en idégenerering kan leda till en 

produktutveck-ling och att en marknadsundersökning kan leda till en produktutveckling. 



33 
 

5. Analys av intervju 

I analysavsnittet tas resultaten från både kvalitativa intervjuer och litteraturstudie. Kapitlet 

kommer att svara på uppsatsens frågeställningar samt ta upp relevanta diskussionsämnen. 

Analysen har utgått från delar av analysmodellen i kapitel 3.8, kunskap, motivation, 

förtroende, som stämmer överens med intervjuerna. I följande kapitel tar vi även upp 

utmaningar som kan förekomma med tillämpning av öppen innovation, benämnt innovation 

med sociala plattformar. 

 

5.1 Kunskap 

Haglöfs menar att söka kompetens utanför kan vara svårt och att höga krav krävs eftersom 

användarna kan vara vem som helst. Speciellt inom funktionella textiler, där det behövs högre 

kunskap inom det tekniska för att kunna uttala sig specifikt om produkten. Användarna vet, 

till exempel inte vad kolfiber är. Han menar att Haglöfs förväntade mer feedback från forumet 

och menar att användarna i plattformen inte kom med förslag på intressanta idéer. 

“Knowledge, yes I mean they don’t come with idea to say ok, it’s not that they ap-

proach a company and say I got this product that it can be really interesting for 

you”. Jacopo Bufacchi, ansvarig för R&D avdelning, Haglöfs (2015). 

Interactive Institute menar att det handlar om att individens riktiga identitet spelar roll. Det 

finns en viss problematisk sida med spetsanvändare och öppen innovation, vilket är 

exploateringen vid ett enkelriktat flöde av kunskap, om det är i den riktningen ett företag valt 

att arbeta. På vilket sätt bidrar ”jag” med idéer som ska förmedla kunskap, samt att 

användarna måste förstå att de ingår i samma projekt för att hjälpa varandra med att ta sig 

framåt i processen. 

 

5.2 Förtroende 

Åre skidfabrik menar att det är viktigt att lita på användarna i plattformen om deras åsikter för 

att det ska bli en fulländad produkt. Kommer användarna i forumet med ett bra förslag, måste 

man köra på det. Företaget måste våga löpa linan ut och våga lita på att de användarna som 

ger input har rätt och våga släppa sina egna tankar. 
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Friskis & Svettis Stockholm menar att tillit inom organisationen och att ha säkerhet i att 

personalen faktiskt bemöter det de får in har en stor betydelse. Om organisationen får in idéer 

men inte svarar på dem kan ingen föreningsdemokrati skapas. 

Interactive Institute ställde frågor angående uppbyggnaden av en plattform, utbyte av idéer 

och vad som kan bidra till användarna. Företag som ska göra det måste vara otroligt tydlig om 

vad dem gör och vad det innebär att bjuda in användare. När de arbetade med frågan om 

cykling med en grupp från exempelvis Seattle, skapades en lång rad av interaktioner. 

 

5.3 Motivation 

Motivation hade inte Åre skidfabrik problem med. Den aktiva medlemmen som ledde 

forumet, var en säker källa för att driva innovation. Det var han som ställde frågan om ett 

intresse för samarbete för att ta fram en skida med Freerides forum.  

”Motivationen var det inga problem med, men jag tror, jag vet inte riktigt hur 

många post vi var uppe i men det kanske var upp mot 200000 unika inlägg på det 

här forumet. Så det är engagemanget fanns där och kunskapen fanns där”. Carl 

Geijer marknad- och utvecklingsansvarig, Åre skidfabrik (2015). 

Friskis & Svettis Stockholm menar att de vill få medlemmarna att känna sig delaktiga för att 

öka engagemanget och de ska förstå att det här är en ideell förening.. Om medlemmarna inte 

är aktiva i forumsdeltagande, genererar det inga idéer. De menar att föreningen är i en 

läroperiod där det handlar om hur hårt de kan trycka på att det bara är toppröstade idéerna 

som ska utövas. Han fortsätter vikten av att ha en rejäl volym i ett sådant här system och att 

tillräckligt många medlemmar hittar in och förstår vilken kraft och påverkan de har. 

”Där behövs det volym för att det ska vara, bli ärligt och resultatet vara värt 

någonting, och där är vi inte riktigt. Det är om du ser en topplista förutom lite äldre 

idéer som har kommit in så ligger många på kanske två röster max fem röster och 

sånt där. Vi har 85000 medlemmar. Ska de två eller de fem, trots att de då ligger på 

vår topplista, vara någon typ av riktlinje för vad vi ska jobba med i föreningen. Nej 

det blir inte bra”. Martin Psilander, områdeschef, Friskis & Svettis (2015). 

Interactive Institute menar att det krävs engagemang och en del struktur för hur man ska få 

sina användare att dela med sig erfarenhet och kunskap. Om du engagerar dem kreativt i hög 
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nivå, om de är på den nivån är detta något stimulerande i sig själv. I plattformarna arbetade de 

långsiktigt med engagemang för att projektet skulle löpas framåt. I det hela är inte det 

väsentliga själva uppfinnandet av en ny idé, utan det handlar om att väcka frågor som tidigare 

inte har ställts, och förstå beteendemönstret i dem sociala forumen. 

 

5.4 Utmaningar med öppen innovation 

Åre skidfabrik menar att arbeta med enbart öppen innovation inte är en lättsam väg till 

produkt. Företaget outsourcar sin produktutveckling men det är snarare att det blir mycket 

mer komplicerad. Att arbeta på detta sätt är att det inte går att backa ur, utan man måste gå 

hela vägen. En annan utmaning, är att det är en offentlig förhandling, vilket betyder att vem 

som helst kan komma med förslag. Ibland kan det dyka upp ”märkliga” idéer som inte passar 

in för ämnet. Därför gäller det som företag att hitta en plattform som har rätt inriktning. 

Haglöfs menar att det projektet dem arbetar på med Ispo plattformar, är en idégenerering. För 

detta vill dem inte att det i framtiden sprids öppet i sociala medier. Därför skulle det vara en 

prototyp, då människor kan få uppfattningar och redan då ge åsikter om exempelvis utseendet 

att utseendet inte ser bra ut och ifrågasätter deras färgval och så vidare. Även om Haglöfs vill 

att detta ska vara en mer hemlighetsfull av öppen innovation är företaget medvetna om att 

dem inte arbetar på samma sätt som andra företag, med tillämpningen av detta verktyg. 

Interactive Institute påpekar att det finns en del lärande i deras utforskningar. En handlar om 

hur mycket du avslöjar om din egen agenda. Det handlar om att försöka stimulera en dialog 

där människor ska dela sina kunskaper. I denna aspekt finns en utmaning, där alla har lika 

åtkomst för att sedan gå vidare och utveckla. Den är öppen för alla och man måste vara 

beredd att ge bort en del information om produktutvecklingen för att få ut någonting. 

“There’s something about it and I guess that would be interesting for companies who 

are successful. I think there are a couple of things about this that are, that we were 

learning in our explorations. One was our, how much you reveal about your own 

agenda”. Brendon Clark, senior forskare och studio direktör, Interactive Institute 

(2015). 

Eftersom Friskis & Svettis Stockholm precis har infört forumet Dialogen, har det behövts 

tydlighet för vad det är de vill med själva mötesplatsen. Företaget belyser att de har 

förväntningar och frågor som lämnas in hela tiden, men som inte kommer in i just Dialogen, 
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som de försöker styra dit för tillfället. Vissa medlemmar har tolkat det som ett ställe för att 

”klaga”, vilket blev fel.  De bemöter allt och det är svårare att vara tuff i efter hand. Det hade 

varit bättre om de hade varit ännu mer tydliga med vad Dialogen var från början. 

”Vår oförmåga hittills att beskriva vad det är för någonting som vi förväntar oss 

in i just det här systemet och ska vara idéer. Det är väldigt mycket önskemål som 

kommer in: ”Jag vill ha core-pass klockan 16.30 på ringen på torsdagar” liksom, 

så jaha, det är inte en idé”. Martin Psilander, områdeschef, Friskis & Svettis 

Stockholm (2015). 

Interactive Institute tror på att det är bäst att vara uppriktig och öppen med sin identitet, 

med tydliga riktlinjer, vilket kan vara problematiskt. I deras projekt var dem mycket 

förklarande. Det är en utmaning att förklara för användarna hur man arbetar i ett visst 

projekt i förhållande till att låta de tänka "Ja det företag är inblandade". Interactive 

Institute menar det lyfts upp många frågor om betydelsen om vilken position du är i 

eftersom det ofta kan leda till olika resultat, beroende på om du arbetar med öppen 

innovation som en fristående eller som ett företag. Han menar att det är intressant hur 

man hanterar den delen. Om ett företag går ut med företagshemligheter kan denna bild 

av verksamheten förändras för konsumenterna, både positivit och negativt. 

Andra utmaningar som företagen har upplevt är att projekten tar tid. För Åre skidfabrik växte 

idén för exakt två år sedan och ungefär fem månader senare postade de själva tråden i forumet 

och efter ett halvår var skidan färdig utvecklad och ett halvår senare produktlanserades den i 

butiken. Efter ytterligare fyra månader senare vann de Ispo Awards. Sammanlagt har det blivit 

ett års utvecklingsprocess. Han påpekade flera gånger att den största utmaning har varit tiden. 

Att arbeta på detta sätt kräver mycket tid om man skulle jämföra med den vanliga interna 

produktutvecklingen. 

”Absolut. Ett är att det är otroligt mycket tidskrävande än egen produktutveck-ling”. 

Carl Geijer marknad- och utvecklingsansvarig, Åre skidfabrik (2015). 

Haglöfs jämför den interna produktutvecklingen med att arbeta med innovation i sociala 

plattformar. Projektet har de arbetat med i tre månader, totalt, jämfört om de skulle ta fram på 

det vanliga sättet på en vecka.  
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“Honestly what we got from this in three months is something that we easily in one 

week we can internally we can even get the same”. Jacopo Bufacchi, ansvarig för 

R&D avdelning, Haglöfs (2015). 

Interactive institute menar att när de arbetade med detta, tog det enormt mycket tid och 

ansträngning att intergrera med plattformar. Det kräver positiva resultat, eftersom det är ett 

projekt som tar tid och ansträngning för att bygga upp över en viss tid och handlar om 

kontinuitet. 
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5.5 Möjligheter och begränsningar  intervju 

Med ovanstående analys från kapitel 5.2, 5.3, 5.4 av intervju kan en tabell över begränsningar 

och möjligheter om öppen innovation ställas upp. De möjligheter som företagen upplever är 

att samarbetet öppnar upp nya samarbeten, och det är ett sätt att skapa förtroende mellan 

företag och kunder. Om intiativtagaren är från företag kan betydelsen av resultaten variera, 

och kan förändra företagsbilden både positivt och negativt. I plattformarna saknades hög 

kunskapsnivå, i jämförelse när företagen jobbar i sina R&D avdelningar. Det ställer även krav 

på att företagen ska vara beredda att öppna upp sina innovationsprocesser. Om inte volym 

eller motivation fanns i forumet, drevs inte konversationen framåt. Att integrera i sociala 

plattformar kräver mycket planering och är tidskrävande. 

 

 

MÖJLIGHETER 

 

BEGRÄNSNINGAR 

 

- Skapa förtroende mellan företag och     

  Kunder 

 

- Krävs mer kunskap 

 

- Skapa motivation och engagemang 

 

- Kräver företaget att vara öppen om sina  

  Innovationer 

 

- Skapa eller utveckla en bra produkt/tjänst 

 

 

- Kräver mycket tid 

- Öppnar dörrar för samarbetspartner 

 

- Kräver volym och motivation 

 

- Företagsbilden förändras (positivt) - Företagsbilden ändras (negativt) 

Fig.5 Öppen innovation – möjligheter och begränsningar från intervju 
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6. Produktutveckling med användare 

I nätverksforumet Jogg.se har vi studerat  användarnas foruminlägg och vilka typer av 

användarinnovation som förekommer. Först och främst har vi studerat hur dessa innovationer 

kan bidra med nytta till en textil innovationsprocess. Med stöd från teorier om innovation med 

sociala plattformar, användarinnovation, har vi kommit fram till resultatet som presenteras i 

detta avsnitt.  

 

6.1 Presentation av nätverksforum 

Nätverksforumet Jogg.se är idag störst i Sverige inom löpning. På hemsidan kan användaren 

bland annat föra träningsdagbok och delta i tävlingar.  En mötesplats som skapar gemenskap 

hos aktiva löpare. Under 2012 besökte 1.5 miljoner svenskar hemsidan och forumet fortsätter 

växa. Snittåldern är 36 år och könsfördelningen ligger på 49 % kvinnor och 51 % män. 

Medlemmarna är spridda över hela landet men verkar mest i storstadsområdena (Jogg u.å). 

6.2 Kompletterande innovationer 

Flera inlägg som har varit mest framträdande på Jogg.se har vi valt att döpa till 

kompletterande innovationer. Kompletterande innovationer är att användarna kommer med 

tillägg eller förändringar till en produkt som finns på marknaden. I detta fall var det 

innovationsanvändaren som frågade om vad de skulle vilja förändra  gällande deras 

löpartights. Flera förslag angavs som vilken typ av aktivitet inom löpning, material/fiber, 

placering av ficka, reflexer, märke etc. Med automatik började frågorna i tråden handla om 

konstruktionen på midjan och placering av fickor och dess utseende 

Dem nedanstående exemplen är ett av många liknande fall där användarna idégenererar 

genom att bidra med en förändring till en befintlig produkt, löpartighs. Innovationsanvändare 

står för den ursprungliga idén med en detaljerad beskrivning och användare 1-3 svarar med ett 

problem eller förslag. 

Innovationsanvändare: Har du någon gång gått i tankar om dem perfekta löparbyxor 

med funktioner och design för just dig? Händer det ofta att du köpt löpartights i rätt 

material för din aktivitet men funderar på varför design, placering av mudd eller 

fickor känns fel? Eller tvärtom kanske känns material fel men allt annat rätt? Jag vill 

veta hur dina flitigt använda favorit löparbyxor ser ut idag och hur du vill omdesigna 

dem! Eventuella problem du har stött på med träningsbyxor. (Jogg.se forum #1) 
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Användare 1: [...] Det jag skulle vilja tillföra som förslag är tvättråd... Jag har flera 

plagg som bara tål handtvätt och det tycker jag är galet! Träningskläder ska tåla 

maskintvätt tycker jag. Lycka till! (Jogg.se forum #2) 

Användare 2: Att damstorlekarna går tillräckligt högt upp i ryggen så att de inte 

hamnar nere på rumpan. (Jogg.se forum #3) 

Användare 3: Jag vill gärna ha en ficka som rymmer mobiltelefon. De flesta tights 

som har fickor rymmer ungefär en nyckel eller på sin höjd ett visa-kort. Placeringen 

i byxlinningen bak är nog bra. (Jogg.se forum #4) 

En annan fråga som togs upp frekvent handlade om var fickans placering kan tänkas vara. 

Nedanstående exempel visar att innovationsanvändaren har förstått problemet av ficka, och 

möjliggör skapandet av ett nytt underordnat objekt. Användarna ger snabba svar med förslag 

på en ny placering som kan vara lösning till problemet. Innovationsanvändare har återkopplat 

med positiv respons genom att ”gilla” kommentaren, som visar på att innovationen har 

skapats.  

Innovationsanvändare: Intressant att se att det är många som önskar en ficka. 

Problemet verkar också att fickan är för liten. Hur känns det om fickan placeras i 

bakre byxdelen? Tänker det verkar som om man kanske skulle höja därbak genom att 

göra resåren bredare så man kan få in en större ficka, men behålla höjden där fram? 

En annan idé som ni skrev var, är att ”mobilfickan” placeras vid sidan av byxan. 

Risken kan vara att tyngden faller på en sida eller att den hasar ner, då gäller det att 

resåret ska vara stabilare. Finns det andra placeringar ni kan tänka er? (Jogg.se forum 

#16) 

Användare 1: En ficka för mobilen högt på höften kanske kan funka med? (Jogg.se 

forum #18) 

Användare 2: Om jag skulle placera en mobilficka så skulle det vara högt upp på 

framsida lår. Dels för att det ska vara så lite rörelse som möjligt och inte skava, dels 

för att om man har något genomskinligt material så är det väl där man kan se telefonen 

utan att ta fram den. (Jogg.se forum #19) 

Frågan om reflexer kom upp senare i forumet. 
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Användare 1: [...] Till trådskaparen så tänkte jag att jag skulle tipsa om att det är bra 

med reflexer, och som sagt roligare färger till oss killar. (Jogg.se forum #24) 

Innovationsanvändare: Var på benen vill ni helst ha reflexer? Tror ni det hade varit kul 

med att skapa mönster eller något med reflexer? Kanske fler som vill ha reflexränder 

som nämndes tidigare? Vilka färgtoner föredrar ni? Menar om det skulle vara en blå 

färg, hade ni velat att den skulle vara mörk marin blå, cobolt blå eller ljus blå? 

(Jogg.se forum #26) 

En användare svarar på frågan direkt. 

Användare 1: Reflexlinjer är nästan snygga överallt. [...] (Jogg.se forum #29) 

 

6.3 Utvidgade innovationer 

En annan typ av användarinnovation som sker i forumtråden är när användare söker efter nya 

funktioner som tidigare inte har funnits till. Här kommer ett exempel där användaren föreslår 

om en ny funktion för fickor, som kallas flipbelt. Eftersom innovationsanvändaren inte hittat 

löpartights med denna funktion på marknaden, anses detta förslag som en utvidgad 

innovation. 

Användare 1: […] Fickor är bra. Gärna fickor som det går att lägga även lite tyngre 

grejor (typ telefon) i utan att det skumpar eller att byxorna halkar ner. Typ ett 

inbyggt Flipbelt, eller nåt. Tyg som inte är genomskinligt hur mycket man än böjer 

sig, och som inte gör det alltför uppenbart att man svettas i skrevet. (Jogg.se forum 

#7) 

Här kommer en användare med ett förslag på placering av ficka där flera saker ska få plats, i 

nutid brukar fickorna vara små. Användarna kommer även med förslag på ficka för plats för 

gel och bättre tillgänglighet för bluetooth kontakt. 

Användare 2: Håller med, bristen på fickor är det största problemet. Gärna även på sidan där 

man kan ha lite gel. Haft några som saknat snöre i midjan, bara resår. Det funkar inte tycker 

jag, vill ha både och. Önskas: Fler fickor med plats för mobil+ nycklar+kort. Jag vill inte ha 

mobilficka på ryggen, som någon önskade. För bökigt att komma åt och dålig Bluetooth 

kontakt om jag har handsfree på framsidan (springer nästan alltid med musik/ljudbok och bt-

handsfree). Utsida vänster lår skulle vara bra för mobilficka för mig. Bra resår som inte "viker 
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in sig" och skär in i huden (har sprungit hm med blödande sår i midjan, inte kul). (Jogg.se 

forum #13) 

6.4 Existerande innovationer 

Den tredje användarinnovation som sker i forumtråden är när användare ger förslag på 

befintliga innovationer, som vi har valt att benämna som existerande innovationer. 

Existerande innovationer kan vara innovationer som redan finns eller har tidigare har använts 

i produkter. 

Nedanstående exempel visar på användare som tipsar om flera varumärken som finns ute på 

marknaden, som denna själv tillämpar. Flera användare har gett förslag inom områdena som 

tagits upp som mest frekventa: tvättråd, konstruktionen på midjan och placering av fickor och 

dess utseende samt reflexer. 

Användare 1: Jag använder iofs mest kompressionsbyxor när jag springer och då har 

jag lite olika märken. Jag har både billiga Urberg från outnorth och dyra 2XU och jag 

tycker att det är lite sak samma så länge de sitter bra på mig. [...] (Jogg.se forum #2) 

Användare 2: De allra bästa springbyxorna är Nike DF Essential Tights. De har 

följande: 

 tillräckligt hög midja, så man slipper skavsår i midjan, á la 2XU 

 snörning i midjan 

 skön mesh i knävecket så man slipper veck som skär in där, á la 2XU 

 bred dubbelficka baktill med dragkedja. […] (Jogg.se forum #27) 

 

Användare 3: […] Personligen tror jag att man kan hämta inspiration från t.ex. 

sömmarna på jeans. Jack & Jones har en del modeller som har en lite nedåtriktad 

söm ett par cm under knät, samt en söm som kommer från varje sida över knäet, med 

ett uppehåll på mitten. Det fina med det området är att det ofta ligger i höjd med 

lyktorna på bilar. Tror att övriga sömmar går att ta med också. […] (Jogg.se forum 

#29) 

Användare 4: [...] Fickor på utsidan av låren. Gärna stora öppna fickor som man kan 

knö ner gels och liknande i, Newline har det på sina vintertights och där har jag 
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också haft nycklar såväl som mobil. Ryggfickan är ofta ivägen om man gör t.ex. 

styrka efter passet eller sitter ner. [...] (Jogg.se forum #32) 

 

6.5 Förslag på skisser 

Efter alla förslag från användarna skissar innovationsanvändaren förslag som tas fram i 

forumet. Genom att diskutera olika lösningsförslag kan användarna gemensamt komma fram 

till den lösning som krävs för att innovationsanvändaren ska skapa innovationer. 

Nedanstående exempel beskriver en kompletterande innovation där innovationsanvändare 

frågar om hjälp. Efter att ha övervägt alla förslag har innovationsanvändaren tagit fram 

förslag i form av skisser och frågat om medlemmarnas åsikter. 

Innovationsanvändare: Så! Nu har jag har med hjälp av era diskussioner skissat fram 

lite olika sätt att placera stora fickan för mobilen. Det är tänkt att den oavsett design 

ska ha en högre midja som täcker bra, bred resår så de inte åker ner där bak samt en 

kanal med snöre på insidan. Fickornas är sen delvis inspirerat av flipbelt. Fickorna 

lägre ner på framsida lår är gelfickor, tänkte att de kunde vara placerade i höjd med 

handen när armen är i rak position. 

 

På skiss nr 1 ritade jag en midja med bredare resår 

bak än fram, där fickan är i själva resåren som få 

bestå av 3 lager tyg. (Jogg.se forum #39) 

Fig.6 Skiss 1 Löpartights 
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Skiss nr 2 ritades efter de förslagen om att istället 

placera mobilfickan framme och högt upp på låren. 

Tänkte här en påsydd ficka på höger lår. (Jogg.se 

forum #40) 

Fig.7 Skiss 2 Löpartights 

 

 

 

 

 

 

Skiss nr 3 skulle annars kunna vara lösningen för de 

som villl ha med sig lite fler nödvändigheter som 

pengar, nycklar och bankkort eller id-kort. Det är 

inspirerat av flipbelt förutom att öppningen är utåt 

och inte vändbar då det få bli fastsytt i resår som få 

bestå av 3 lager tyg. (Jogg.se forum #41) 

Fig.8 Skiss 3 Löpartights 
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Innovationsanvändaren frågar användarna vad de tycker om skisserna. Fem av användarna 

gav respons om skisserna av totalt 25 användare som totalt har kommenterat i forumet.   

Användare 1: Tycker de ser tighta ut... (Jogg.se forum #42) 

Användare 2: [...] Ser bra ut på bilderna. Jag anar att du gör en herr och en 

dammodell. Blir finemang det där! (men försök inte serieproducera, då blir du nog 

uppäten av de stora giganterna på nolltid). (Jogg forum #43) 

Användare 3: Jag gillar skiss 1 bäst. Jag tycker att det verkar intressant att få ett 

inbyggt flipbelt. Angående reflexer så har jag ett par tights som har en lodrät reflex 

på baksida lår, ca 15 cm. Den är bra placerad då den syns på lång väg när det 

kommer bilar bakifrån. Snörning i midjan är bra men jag har ett par byxor med 

snörning i midjan där snöret är uppdelat i två och fastsytt bak. Nu har det enda snöret 

lossat och det går inte att få in ett nytt. Det är lite surt. (Jogg.se forum #46) 

Användare 4: Ja, jag gillar också ettan bäst. Att ha telefonen i fram på höften skaver 

mot höftbenet, och är eventuellt även i vägen när man rör sig. Den absolut bästa 

placeringen av en telefon i mitt tycke är precis i början av rumpan, eller vad man ska 

säga, inte i svanken, och inte på själva rumpan, utan precis ovanför, där det är platt. 

Där märker man inte ens de lite större telefonerna. Kommer den för högt upp och 

man inte har perfekt kroppsmodell för byxorna finns det risk att den halkar ner och 

skumpar. Möjligen att den skulle kunna sitta bra på utsidan av höften eller låret 

också, men då stående på högkant. Skiss #3 är iofs också bra, om linningen är öppen 

inuti så man kan skjuta bak telefonen. (Jogg.se forum #42) 

Användare 5: Jag tycker också att en mobilficka sitter bäst högt upp på utsidan av 

höger lår, precis under höften. Där fram är den i vägen och om den sitter bak måste 

man ta ur den när man sitter och stretchar eller kör situps. Möjligen måste fickan 

vara fodrad med något svettskydd, många telefoner är ju otroligt fuktkänsliga. 

Gelfickor kan sitta lite längre ner på utsida lår. Dragkedjor nertill är väl ett måste om 

de ska sitta tight. Blir bra det här! Har du tänkt producera "på riktigt"? (Jogg.se 

forum #49) 
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Svaren resulterar att skiss 1 verkar vara den mest omtyckta av alla, men även skiss 3 kan 

tänkas. Med anledning av liten mängd respons kan inte rättvis bedömning om vilken skiss 

som är bäst anses, eftersom det saknas svar från 20 användare, som tidigare har kommenterat. 

 

6.6 Sammanfattning av resultat av nätverksforum 

Utifrån data som har samlats från forumet har resultatet indelats i tre varianter av 

användarinnovation. Figuren nedan ger en överskådlig bild - kompletterande innovationer, 

utvidgade innovationer och existerande innovationer. Kompletterande innovationer är tillägg 

till en redan befintlig produkt, utvidgade innovationer är sökandet efter nya funktioner i 

produkt som inte tidigare funnits till, och existerande innovationer är förslag på produkter 

som tidigare har använts. 

 

 

 

 

 

Fig.9 Tre varianter av användarinnovation på Jogg.se 
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7. Analys av nätverksforum 

I detta avsnitt har vi studerat användarna på Jogg.se och undersökt hur de har agerat 

genetemot varandra, samt vilka verktyg behövs för att användarna ska vilja delta i en 

innovation med sociala plattformar. Med stöd från analysmodellen från kapitel 3.8, kan 

verktygen gemenskap, kunskap och motivation analyseras. 

 

7.1 Innovation med sociala plattformar 

Med ovanstående resultat kan det undersökta nätverksforumet Jogg.se defineras som en 

innovation med sociala plattformar (Di Gang et al 2010). Utifrån det kan en analys göras om 

hur mycket användarinnovation förekommer i forumet. Von Hippel förklarar i en intervju att 

användarinnovation är användare som engagerar sig själva för att skapa produkter och tjänster 

som de vill utan företagens hjälp. Det är en helt självständig process; tillverkarna kan 

engagera sig, men användarna behöver inte de  för att utveckla produkter (Euchner 2013).  

 

7.2 Gemenskap 

Forumet är väldigt specifikt för individer som löper, användarna känner en gemenskap då de 

delar samma intresse. Viljan hos användare är att hjälpa varandra, visualiserar tydligt en 

känsla av gemenskap på forumet. Det som var betydelsefullt i forumtråden är ett utbyte av 

idéer och att skapa innovationer tillsammans. Användarna på forumet hjälps åt och håller med 

varandra för att föra diskussionen vidare, och tillhandhålla information till 

innovationsanvändaren som bad om hjälp.  

Under studiens gång kunde upprepande handlingar definieras, särskilda beteendemönster som 

användare gjorde som var väldigt lika. Här kommer tre exempel som påvisar gemenskap är  

att de upprepade varandras argument och höll med varandra. 

 

Användare 1: Vissa saker har sagts, men tål att upprepas... Robust resår och snöre i 

midjan. Inte för låga, men inte heller för höga (vissa Adidas och Karrimor ser 

jätteroliga ut på mig när jag drar upp dom över min mage, jag kallar dom för 

"gravidbyxor"). [...] (Jogg.se forum #8) 
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Användare 2: Håller med, bristen på fickor är det största problemet. Gärna även på 

sidan där man kan ha lite gel. Haft några som saknat snöre i midjan, bara resår. Det 

funkar inte tycker jag, vill ha både och. (Jogg.se forum #5) 

 

7.3 Kunskap 

Eftersom alla människor är välkomna att bli medlemmar, uppfattas kunskapsnivån väldigt 

bred eftersom man får ta del av olika erfarenheter, dock råder det en viss kunskapsbarriär 

gällande frågor om löpning för att aktivt använda Jogg.se i helhet som tjänst. Det var svårt att 

nå en högre nivå i kunskap inom i funktionella textilplagget. Nedan finns ett exempel på en 

användare som benämner materialet för funktionsmaterial, och förklarar löparbyxor med egna 

ord. Vilket tyder på egen erfarenhet men saknar den högre kunskapen inom ett specifikt 

funktionsmaterial. 

 

Användare 1: [...] Skulle också vilja ha löparbyxor som inte är tights, men ändå i 

funktionsmaterial. Typ som vindbyxor men snyggare: "otighta tights" eller vad man 

ska kalla det. […] (Jogg.se forum #38) 

 

7.4 Motivation 

En nackdel med forumtråden var att om inte innovationsanvändaren, som ledde tråden skrev 

något fortsattes inte tråden gå framåt, utan den stod still. Det var betydelsefullt om hur frågan 

var formulerad, till exempel om den var tydlig eller diffust, eller väckte uppmärksamhet hos 

användarna. En annan nackdel var att det tog tid att få svar, eftersom användarna förmodligen 

inte prioriterar forumtråden i sitt dagliga liv, utan såg det mer som ett intresse att delta. 

 

En annan händelse som förekom frekvent är att användare svarade på olika frågor som 

handlade om flera ämnen, till exempel kommenterade dem både om placering av fickor samt 

tvättrådsfrågan. När innovationsanvändaren, svarade med att trycka på ’’gilla knappen’’ och 

när denna användare och andra användare besvarar frågor, upplevdes en slags motivation och 

engagemang att föra diskussionen vidare. Innovationsanvändarna fick positiv feedback, men 

upplevde oftast att det var vissa frågor som var intressanta då flera svarade och i en annan 

fråga kunde det ha uppkommit att en annan användare besvarade frågan.  

Innovationsanvändaren är i detta fall enskild individ vilket kan ha påverkat resultatet i 

forumtråden. Bilden av indivden kan förändras både positivt eller negativt beroende på 

engagemanget, beroende på vadämnet handlar om och hur frågorna ställs. 
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7.5 Fördelar och nackdelar nätverksforum  

Utifrån ovanstående analys från kapitel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 kan en tabell över nackdelar och 

fördelar ställas upp. Fördelarna med att integrera i en social plattform är att det skapar en 

känsla av samhörighet, en gemensam mötesplats där användarna kan dela av idéer med 

varandra. Genom att utbyta idéer kan användarna utveckla en en produkt som uppfyller 

konsumentbehov. Beroende hur innovationsanvändaren leder disskussionen kan det ge ett 

positivt eller negativt intryck. Den personen, som tar intiativ och leder forumet, kan till 

exempel få en positiv bild eftersom det är innovationsanvändaren som motiverar och 

engagerar användare. De nackdelar som uppkom i forumet var att det behövdes svar från 

respondenter, vilket tog sin tid samt tydliga frågor som skulle vara intresseväckande.  

 

 

FÖRDELAR 

 

NACKDELAR 

 

- Skapa gemenskap mellan användarna 

 

- Kräver svar från respondenter 

 

- Blandad kunskap 

 

- Otillräcklig kunskap 

 

- Utbyta idéer och erfarenheter 

 

 

- Tidskrävande 

- Utveckla sina tjänster/produkter - Kräver motiverande och tydliga  

  Frågor 

 

- Bilden av innovationsanvändaren kan 

  ändras (positivt) 

- Bilden av innovationsanvändaren kan 

  ändras (negativt) 

Fig.10 Innovation med sociala plattformar – fördelar och nackdelar från forum 
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8. Sammanfattning analys av intervju och forum 

Utifrån analys från nätverksform och intervjuer sammanställs en helhetsbild om respektive 

kapitel samt knyter an vissa ämnen som hör ihop. Genom användning av analysmodellen på 

kapitel 3.8, har vi fått fram andra verktyg som behövs för att en innovation med sociala 

plattformar ska fungera, tid och tydliga riktlinjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 11. Verktygslåda för innovation med sociala plattformar 

 

I de båda analyserna från nätverksforum och intervjuer har senare påvisat att det kan till-

komma olika slags utmaningar när ett företag tillämpar detta verktyg. Tydliga riktlinjer och 

tid är värdefulla faktorer som krävs för att innovation med sociala plattformar ska fungera. 

Öppna innovationer kräver stora organisatoriska och kulturella förändringar för att bli effek-

tiva. Det innebär ofta en förändring av företagets sätt att arbeta för innovationer. Det krävs 

även att företagen i ett samarbete är med på att dela på kontrollen över innovationerna, delar 

med sig kunskaper och kan hantera kulturskillnader (Manceau et al. 2011). 

När ett företag låter andra aktörer komma in i innovationsprocessen blir det automatiskt en 

offentlig förhandling. Förtroende är en viktig pelare för ett utbyte av samarbeten. En plattform 

som finns synligt på nätet, är tillgängligt för alla individer. Vid tillämpning av detta verktyg 

inom öppen innovation, benämnt innovation med sociala plattformar måste företag dock ta 

hänsyn till flera faktorer för att gå från en stängd till en öppen innovationsmodell. Det kräver 

att företaget balanserar och öppnar upp sina innova-tionsprocesser och utveckling - men 

Innovation 

med sociala 

plattformar  

 

Kunskap 

Förtroende 

Motivation 

Gemenskap 

Tydliga riktlinjer 
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samtidigt att ge upp en viss nivå av kontroll över dessa processer - mot värdet av ett 

gemensamt skapande genom användargruppers involvering samt medlemmarnas diskussioner 

för produkt och tjänsteutvecklingar i plattformen (Parmentier & Mangematin 2014).   

I likhet med analys från intervju, upplevdes det även brist på motivation i nätverksforumet. 

Användarna själva måste tycka att ämnet som diskuteras ska vara intressent. Potentiella 

användare är inte beroende av något företag och anser att deras talang inte heller behöver bli 

bundna till ett företag. Därför uppstår även svårigheter att kunna attrahera till sig många 

deltagare och hålla de kvar i projektet över tiden är ett annat hinder man möts av (Chesbrough 

& Aplleyard 2007). 

Eftersom det är öppen plats, kan det uppkomma en bred kunskap åt olika håll. En stor faktor 

som kunde ses i båda analysdelarna, är att det finns en efterfråga för högre kunskap. Den 

kunskap som genereras är annorlunda mellan företagen och användarna. Användarna upplever 

i första hand genom erfarenheter en produkts funktioner och begränsningar, vilka kan leda till 

möjliga lösningar eller förbättringar som även är relevanta för andra användare. Kunderna är 

den viktigaste källan till information som leder till mer nya projekt än ett företags egen 

tillverkning (Cohen et al. 2002).  

För att dra full nytta av innovationer som företagen skapar bör företagen kombinera dessa 

externa resurser med sina egna specifika kompetenser. För att en öppen innovation ska kunna 

få input behövs intern R&D. Företagen behöver arbeta tillsammans med personer från andra 

områden för att komplettera interna kunskaper. Innovationsprocesser kan för olika 

organisation bidra till mer effektiv användning av interna och externa kunskaper. I framtiden 

kommer öppen innovation därför vara en metod som fler företag, både stora och små arbeta 

med. Utformning och hantering av innovationsgrupper kommer att bli allt viktigare till 

framtiden för öppna innovationer (Chesbrough 2012).  
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9. Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka hur ett arbetssätt inom öppen innovation benämnt innovation 

med sociala plattformar kan tillämpas i en textil innovationsprocess.  

 

1. Hur har företag använt sig av öppen innovation? 

 

Vi har illustrerat en modell Resultat av öppen innovationsmodell (fig.4), som visar en 

övergripande bild över alla företagens resultat av användning av öppen innovation i sina 

projekt. Målet med öppen innovation är att det ska ske en produktutveckling tillsammans med 

kunden, men har även resulterat som marknadsundersökning och idégenerering. Modellen 

förklarar också att en idégenerering kan leda till en produktutveckling och en 

marknadsundersökning kan leda till produktutveckling. Studien visade att tillämpningen av 

detta verktyg måste flera faktorer tas i hänsyn när det gäller att öppna upp 

innovationsprocessen. Det finns flera aspekter av utmaningar men det finns även en 

framtidsyn som ett fungerande innovativt verktyg. 
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2. Hur kan innovation med sociala plattformar tillföras i en produktutveckling?  

 

Det finns flera verktyg som behövs för att en innovation med sociala plattformar ska ge 

framgångsrika resultat. För att kunna uppnå innovationer måste individerna i en social 

plattform ha ett gemensamt intresse. För att kunskapsutbyte i öppen innovation ska kunna ske 

krävs det därför att lämpliga metoder används för att strukturera upp och för att skapa 

innovativa idéer. Det handlar om att bygga upp ett samarbete, ett nätverk där företagen och 

användarna tillbringar tid och ansträngning för komma fram till resulat. Trots att 

kunskapsnivån, inom funktionella textiler i nätverksforumet anses lågt, inom den tekniska 

delen, har resultat från studien påvisat att det finns andra faktorer som behövs för att utveckla 

en produkt och det är individers erfarenher. Användarna på forumet är verkliga personer som 

har använt löpartights, därför kunde de bidra med information till produktutvecklingen. Detta 

bidrar också till en starkare relation med sina kunder, och det är ett sätt för företag att nå ut till 

en ny marknad. 

  

3. På vilket sätt kan man integrera konsumenternas bidrag i en textil innovations-

process? 

 

I studien har användarna i nätverksforum studerats. Utifrån resultat av forumet kan 

användarinnovationen delas in tre delar: kompletterande innovationer, utvidgade innovationer 

och existerande innovationer. En kompletterande innovation är tillägg till en befintlig produkt, 

exempelvis placering på ficka i ett par löpartights. Utvidgade innovationer är nya funktioner 

som inte tidigare har funnits till i en produkt. Existerande innovationer handlar om förslag på 

befintliga produkter. Genom flera innovativa idéer kunde förslag på olika löpartights skissas 

upp. Med dessa innovationer kan företag dra nytta av användarna bidrag i sociala plattformar, 

och tillhandhålla information till en textil innovationsprocess. 
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9.1 Förslag på vidare forskning 

Denna studie kan främja företagens förståelse för betydelsen av öppna innovationer och 

främst av allt hur innovativa produkter kan skapas genom innovation med sociala plattformar. 

Vi föreslår att fortsatt forskning görs för att utveckla uppsatsens egna teorier genom att 

praktisera  innovationsmodellerna i andra studier. En annan intressant aspekt är att studera om 

det finns en mall huruvida ett öppen innovationsprojekt ska gå till, specifika steg om hur ett 

företag ska gå tillväga, vilka metoder som ska tillämpas och vilka frågor som ska ställas för 

att engagera användarna för att innovationen ska drivas framåt. Partners och resurser är några 

av de viktiga faktorer som behövs för att kunna driva öppen innovation. Det hade därför även 

varit intressant med framtida studier över antalet partners och resurser i relation med de olika 

företag som arbetar med öppen innovation, med syfte att forma företagsstrategier med öppen 

innovation. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor företag 

Nedan presenteras de viktigaste frågorna som vi bygger våra intervjuer på. Eftersom 

intervjuerna genomfördes under halvstrukturerade villkor, anpassade vi följdfrågor beroende 

på svaren vi fick. Sekvensen av de viktigaste frågorna anpassades också som ett resultat 

av svaren. Varje intervju innehöll också några standarder inledande information: 

 

1. Presentation av författarna och avhandlingen 

2. Syftet med studien 

3. Hur informationen kommer att användas 

4. Tillstånd att spela in intervjun 

5. Information om den svarande 

 

1. Använder företaget någon form av social plattform, där man kan utbyta idéer med 

kunden. Är det arbetssättet bekant med dig? Vilka plattformar används? 

2. Vilken avdelning inom företaget arbetar med öppen innovation? Hur ser det 

samarbetet ut? 

3. Hur har era öppna innovationsprojekt gått till? 

4. Har du sett ifall människor blir mer engagerade när de får vara med och påverka? 

5. Hur gick samarbetet till i praktiken?  Till exempel hur tas den utomstående idén in till 

företagets produktutvecklingsprocess? 

6. Fördelarna med samarbetet? Vilka var de största utmaningarna i samarbetet och hur 

bemöter ni dessa utmaningar? 

7. Har öppen innovation fått er att ändra någonting inom era innovationsprocesser? 

8. Vad anser du om innovation med sociala plattformar potential som ett 

produktutvecklingsverktyg?  

9. Tror du att öppen innovation har andra funktioner också? Isåfall vilka och varför?  

10. Kan ni tänka er använda denna metod i framtida produktutvecklingar? 

 

 


