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Abstract 
 

The complexity of today’s challenges for companies and organisations are constantly 
increasing and seldom they possess the knowledge to solve these by themselves. One way 
to overcome these obstacles is to engage in open innovation; to open the corporate 
boundaries and allow external knowledge to contribute to the knowledge that the 
company lacks. In doing this, the company also allows internal information to be shared 
and an exchange of knowledge between the companies occurs and provides added value 
for both parties. This kind of cooperation is especially useful when it comes to industries 
that require a lot of different skills and when there is a need for technical integration. 
The film and TV production industry is an example of such industry where the 
innovation process is in need of a wide range of expertise and technical solutions. This 
makes it an interesting industry to examine when it comes to open innovation. The 
research on open innovation rarely describes a practical approach to streamline the 
process of innovation, and is instead usually focused on analysing the practices that 
already exist. Open innovation is becoming more common and we believe there is not 
enough research that discusses how the innovation process and the collaboration can be 
improved. In this paper, we will examine the open innovation processes in the film and 
tv industry to find ways to improve the collaboration and make the innovation process 
more efficient. 

Förord 
Vi vill tacka Johan Bodén, vår handledare, för hans ständiga återkoppling och engagemang i 
studien. Ett stort tack riktas också till de företag och personer som deltagit vid studien. 
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1. Inledning 
 

De krav som ställs på företag och organisationers produktionsutveckling blir allt mer 
komplexa och ofta besitter de inte den kunskap som krävs för att uppfylla dessa inom det 
egna bolaget. Ett sätt att överkomma dessa hinder är att bedriva öppen innovation; att se 
bortom de traditionellt stängda företagsgränserna och istället öppna upp för externa aktörer 
att bidra med den kunskap som företaget saknar. I och med det så tillåter även företaget att 
intern kunskap delas och ett kunskapsutbyte uppstår. Kunskapsutbytet sker sedan parallellt 
mellan företagen och ger ett mervärde för båda parterna (Elmquist et al, 2016). 

Öppen innovation är något som blir vanligare på arbetsmarknaden och börjar ersätta de 
konservativa, mer slutna förhållningssätten. Den här typen av samarbete är framför allt 
användbart när det kommer till branscher där många olika typer av kompetenser behövs och 
där det kan finnas ett behov av teknisk integration (Eslami et al, 2016). Film och TV är ett 
exempel på en sådan bransch, där innovationsprocessen kräver ett stort omfång av expertis 
samt tekniska lösningar. Öppen innovation blir därför ofta en självklarhet, särskilt för 
mindre företag som inte har bemanningen som krävs för att bedriva större produktioner. 
Därför är branschen relevant att undersöka för att se hur öppen innovation fungerar och hur 
det bör bedrivas. 

1.1 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka de innovationsprocesser som används inom film 
och TV-industrin för att hitta tillvägagångssätt som kan öka värdeskapandet vid öppen 
innovation. Vi vill dock poängtera att denna studie inte siktar på att hitta ett optimalt sätt att 
bedriva öppen innovation eftersom att ingen produktion är den andra lik och varje projekt 
kräver olika resurser. Den här studien kommer snarare att fokusera på att hitta riktlinjer 
kring hur öppen innovation kan genomföras på ett smidigt sätt i de generella sammanhang 
de utförs. 

1.2 Problemformulering 
 

Öppen innovation må vara ett brett forskningsområde men det finns utrymme att utveckla 
den forskning som beskriver hur det bör bedrivas i praktiken. Den forskning som finns om 
öppen innovation beskriver sällan konkreta förhållningssätt för att effektivisera 
innovationsprocessen, utan fokuserar istället på att analysera de arbetssätt som är etablerade 
sedan tidigare. Då öppen innovation är något som blir allt mer vanligt (Lakemond & Tell 
2016) anser vi att det inte finns tillräckligt mycket forskning som diskuterar hur 
innovationsprocessen kan bli effektivare och kunskapsutbytet ökas mellan de medverkande 
aktörerna. 

Även forskning kring öppen innovation vid film och TV-produktion är begränsad, trots att 
film och TV-industrin är högst relevant när det kommer till öppna innovationsprocesser. Vid 
varje produktion skapas något nytt och i många fall tillsammans med externa aktörer då 
bemanningen på en film eller TV-produktion många gånger kräver ett högt antal 
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medarbetare samt ett omfattande urval av kompetens. Vi menar att det utrymme som film 
och TV-industrin har fått inom forskningen om öppen innovation är otillräckligt givet dess 
relevans inom området.  
 

För att ge utrymme åt båda problemen kan vi formulera följande fråga: 
• Hur kan öppen innovation uppnå ett ökat värdeskapande genom att ta del av 

innovationsprocesserna från film och TV-produktion? 

1.3 Avgränsningar 
 

Utöver att endast titta på de innovationsprocesser som pågår vid film och TV-produktion så 
har vi valt att se på öppen innovation utifrån de modeller som framför allt presenteras av 
Chesbrough (2003). Vi är medvetna om att det finns andra modeller, men vi har valt att 
utesluta dessa då vi anser att Chesbroughs modeller är tillräckliga för att ge en representation 
av öppen innovation.  

Vi har valt att involvera två företag i studien; Ett stort, nationellt tv-produktionsbolag, 
samt ett mindre, lokalt filmproduktionsföretag. Anledningen till att vi valt TV-
produktionsbolaget är för att de flesta känner till den typen av produktion som bedrivs vid 
den typen av bolag, men även på grund av dess nationella status. Tillsammans med det 
faktum att filmföretaget är mindre och regionsbaserat bidrar det till att undersökningen får 
en bredare utsträckning. En annan anledning till att vi valt ett litet filmföretag är att denna 
typ av bolag oftare behöver använda sig av öppen innovation då de inte besitter tillräckligt 
med kompetens för att producera en film helt själva. Båda företagen har uppgett att de vill 
vara anonyma. 
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2. Relaterad forskning 
 

Nedan kommer vi presentera den forskning som varit relevant för vår studie och som vi 
förhåller oss till.  

2.1 Öppen innovation  
 

Öppen innovation är ett brett forskningsområde med många olika tolkningar och perspektiv. 
En kort sammanfattning av öppen innovation ges av Lakemond & Tell (2016). De 
karaktäriserar processen som när ett företag eller en organisation söker sig utanför sina 
interna gränser för att hitta ny kunskap från externa aktörer och då även tillåter intern 
kunskap att lämna företaget eller organisationen så att andra kan ta del av den. Chesbrough 
(2003 & 2006) beskriver innovationsprocessen i både öppen och sluten innovation som en 
tratt (se Figur 1), där idéer först skapas, väljs ut, bearbetas och till sist verkställs i form av nya 
produkter eller tjänster. Chesbrough menar att skillnaden mellan den öppna och slutna 
modellen är att den slutna modellens väggar är helt intakta, det vill säga att de idéer som 
skapas endast sker inne i tratten, som representerar företagets väggar. Tratten för öppen 
innovation har istället ihåliga väggar, där idéer från externa aktörer kan komma in, men även 
att interna idéer kan ta sig ut. I modellen framgår det även att det egna företagets marknad 
kan breddas med hjälp av den externa parten genom att ta del av deras kunskap och 
potentiellt deras marknad. 
 

 
Figur 1: Chesbrough’s modeller 

 

Ytterligare ett perspektiv av öppen innovation presenteras av Enkel & Gassman (2004). 
Perspektivet består av tre metoder som kan användas vid öppen innovation. Den första 
metoden kallar dem för utifrån och in-processen [eng: Outside-in process]. Den innebär att 
ett företag berikar sin interna kunskap genom integrationen av extern kunskap från 
leverantörer, kunder, andra företag och privatpersoner på den befintliga eller närliggande 
marknader. Den andra metoden beskriver de som inifrån och ut-processen [eng: Inside-out 
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process]. Här fokuserar företaget eller organisationen på att externalisera företagets kunskap 
för att snabbare kunna få ut idéer på marknaden. Den sista metoden kan man beskriva som 
en blandning av de tidigare processerna, och kallas av Enkel & Gassman för den parade 
processen [eng: Coupled process]. För att kunna förhålla sig till metoden så måste företaget 
ha ett nära samarbete med andra företag eller privatpersoner. Arbetet bygger på att bedrivas 
kollaborativt och att ett stort fokus läggs på ett ge och ta-tänk så att alla inblandade känner 
att de får ut ett värde av samarbetet. 

För att öka förståelsen kring öppen innovation så är det också viktigt att kunskapen finns 
om varför öppen innovation har blivit en så vanligt förekommande praktik som det är idag. 
Elmquist et al (2016) menar att graden av komplexitet i dagens utmaningar är så hög att det 
är svårt för en organisation att besitta den kompetens och kunskap som behövs för att kunna 
skapa hållbara, interna lösningar på de utmaningarna. Öppen innovation tillåter då 
organisationer att ta in extern expertis som saknas inom organisationen, alternativt 
möjligheten att öppna upp för ett gemensamt kunskapsskapande för utvecklingen av nya 
lösningar. En annan anledning till att öppen innovation blivit så populärt kan vara att det 
förväntas ge ökad innovationsförmåga till reducerad kostnad. Eftersom öppen innovation 
innebär ett utbyte av kunskap så tar alla involverade del av den teknik och kunskap som 
skapas utan att behöva investera i eller äga denna (Bengtsson, 2016). Ännu en anledning kan 
vara att teknikutvecklingen går så snabbt att det blir omöjligt för en organisation att ligga i 
framkant överallt. Det blir istället kritiskt att hitta sätt att samarbeta med externa parter på, 
vilket ibland till och med kan innebära att ett samarbete måste skapas med konkurrerande 
företag.  

Med det sagt så finns det även nackdelar med öppen innovation. Mest uppenbart är risken 
för läckage av kommersiellt känslig kunskap. Informationsdelning kontra kunskapsläckage 
är ett väl uppmärksammat dilemma inom de ramverk som finns inom om öppen innovation. 
Det blir en utmaning för företag att upprätthålla ett öppet kunskapsdelningsklimat samtidigt 
som de måste hålla koll på kunskapsflödet för att minimera oavsiktligt läckage av känslig 
kunskap och teknologi (Hartmann & Trott, 2016). Ett annat problem är att modellen för 
öppen innovation kan anses vara relativt linjär. Trots att modellen erbjuder idéer att “flyga in 
och ut” så finns det ett linjärt tankesätt. I nyare innovationsmodeller så som CIM, som 
presenteras av Berkhout et al (2007), ser modellen istället ut som en spiral och fokus läggs på 
reflektion och återkoppling. Hartmann & Trott menar att modern innovation helt borde 
utesluta en linjär process och att det kommer ske en stor förbättring av öppen innovation när 
den typen av metoder kan implementeras.  

2.2 Film och tv-produktion 
 

När det kommer till forskning kring film och tv-produktion kommer vi hänvisa till Johanne 
Brunet (2004) och den artikel hon skrivit om sociala samspel inom film och tv-branschen. 
Hennes artikel presenterar ett kritiskt synsätt om hur en film eller ett tv-programs finansiella 
framgång eller misslyckande inom film och tv-industrin ofta förknippas med kvalitén hos 
manuset, regissören eller skådespelarna. Brunet menar att det finns flera exempel när andra 
faktorer har spelat roll i en produktion och att den kreativa processen är viktig att undersöka 
för att förstå vad det är som gör att en produktion blir lyckad eller misslyckad. 
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“It seems that the formula for success in this industry is more complex than simply the 
traditional criteria of script, director and performers that fit the parameters of what 
worked in the past. The production and creative processes themselves need to be examined: 
we must explore beyond the usual rationale for judging success and failure and try to 
understand the dynamics of the creative process itself.” - Johanne Brunet (2004) 
 
De synsätt som Brunet presenterar är relevant i denna studie då det lyfter ett perspektiv av 
innovationsprocessen som sällan benämns inom forskningen om film och TV-industrin. Även 
om artikeln inte diskuterar öppen innovation så undersöker den liknande koncept som är 
väsentliga för öppen innovation, vilket gör den intressant för vår studie. 

2.3 Problematik 
 

Den relaterade forskningen som vi presenterar i studien tar inte upp alla aspekter av öppen 
innovation. En avgränsning har krävts för att studien inte ska bli alltför stor. Det skulle 
kunna innebära att viktig information kan ha försummats. Studien hänvisar till den 
forskning om öppen innovation som anses mest omtalad.  Både positiva och negativa 
aspekter kan uppstå ur detta, delvis att öppen innovation presenteras utifrån de perspektiv 
och modeller som är mest etablerade, men också att andra perspektiv kan förbises. 

Det kan även anses att den forskning som presenteras om film och TV-industrin är 
undermålig i relation till den kring öppen innovation. Vi vill argumentera för att forskningen 
är tillräcklig, då en större del av studien fokuserar på öppen innovation. En annan anledning 
är att den forskning som Brunet introducerar diskuterar många olika perspektiv och blir på 
så vis representativ för en stor del av den forskning inom film och TV-industrin som är 
relevant vid studien. 
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3. Forskningsmetodik 
 

I denna del fokuserar vi på de metoder som har använts under studiens gång. Här lyfts även 
urval, etik och metodkritik.  

3.1 Metodval och tillvägagångssätt 
 

Öppen innovation handlar om metoder och processer, något som kan beskrivas utifrån de 
medverkande personernas uppfattningar och upplevelser. Aasen & Amundsen (2013) menar 
att en kvalitativ studie med fördel används för att besvara frågor om människors åsikter och 
syn på verkligheten, till skillnad från en kvantitativ studie som ger resultat i form av statistik. 
Baserat på vår studies frågeställningar och syfte så är en kvalitativ metod att föredra.  

Genom att bedriva studien på ett kvalitativt tillvägagångssätt så läggs fokus på 
respondenternas personliga erfarenheter och reflektioner, snarare än redan etablerade 
begrepp och teorier. Den data som samlas in kan därför senare analyseras och nya hypoteser 
och teorier kan formuleras. Metoden medför även ett mer dynamiskt sätt att bedriva 
arbetsprocessen, då den insamlade datan går att tolka och se på med flera olika perspektiv. 
En nackdel med den här metoden kan anses vara att delar av datan som samlas in lätt blir 
irrelevanta. Vi anser dock att fördelarna med en kvalitativ metod överträffar nackdelarna och 
att en kvantitativ metod inte skulle kunna ge lika djupgående information. 

3.2 Metod för datainsamling 
 

Metoden som kommer användas för datainsamling vid studien är semistrukturerade 
intervjuer. Mason (2002) argumenterar för att en kvalitativ intervju är fördelaktig om 
människors erfarenheter, interaktioner och kunskaper är meningsfulla egenskaper för att 
besvara studiens frågeställningar. Det blir högst relevant då vi vill undersöka 
innovationsprocesser där de egenskaperna är viktiga. Mason menar också att en anledning 
att välja en kvalitativ intervju som metod är att det ger mer frihet och kontroll under 
intervjusituationen till skillnad från ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Detta resulterar i 
att den data som samlas in blir mer representativ och djupgående då deltagaren i intervjun 
får utrymme att ställa frågor och den som intervjuar kan medverka i dialogen och ge 
information och support vid behov. Att genomföra intervjuer som är semi-strukturerade 
erbjuder också möjligheten att avvika från förutbestämda teman och ger respondenten 
utrymme för att utveckla sina svar och komma med fler perspektiv (Greenberg, 2012). Vi 
anser också att bekvämligheten för deltagaren är viktig, och med en semistrukturerad 
kvalitativ intervju finns möjligheten att skapa ett trevligt samtalsklimat för alla parter. 

3.3  Urval 
 

För att få en inblick i den del av studien som involverar filmindustrin har samarbete skett 
med ett produktionsbolag. För den del av studien som involverar TV-produktion så vände vi 
oss till ett TV-bolag som är väl etablerat och har utformat sina arbetssätt under lång tid. 
Tidigare praktik har ägt rum på båda företagen, vilket gett oss en djupare förståelse av de 
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arbetsprocesser och metoder som bolagen utövar. Företagen kommer hållas anonyma på 
deras egen begäran.  

I den mån som undersökningen sträcker sig så är den typen av produktion som företagen 
bedriver naturlig att applicera på den relaterade forskning som finns inom öppen 
innovation.   Intervjuer av företagen samt de erfarenheter som erhållits vid praktikerna ger 
en nyanserad och trovärdig representation av öppen innovation inom film och TV-
produktion. Detta presenteras genom förståelse, terminologi och citat. 

3.4 Etik 
 

Vid den datainsamling som har gjorts har ett förhållningssätt till de forskningsetiska 
principer som presenteras av vetenskapsrådet (2002) bedrivits. De principerna är följande; 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagaren inför undersökningen informeras om deras roll 
i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Det är även en essentiell del av 
kravet att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta intervjun när de önskar. 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren i studien har gett samtycke till sin medverkan. 
Deltagaren ska även ha rätt att bestämma hur länge samt på vilka villkor de deltar. Skulle 
deltagaren ändra sig angående sin medverkan och avbryta undersökningen så får inte 
forskaren utföra påtryckande eller påverkande handlingar för att deltagaren ska återuppta 
sin medverkan. Dessa krav togs upp i början av varje intervju och vi försäkrade oss även om 
att deltagarna gav tillåtelse för ljudinspelning. I vårt fall så fullföljdes alla intervjuer utan att 
deltagaren avbröt, och på så vis kunde inga påtryckningar göras. 

Konfidentialitetskravet bygger på att alla inblandade i en studie ska ges konfidentialitet i 
så hög grad som möjligt. Det innebär att samtliga i studien bör underteckna en förbindelse 
om tystnadsplikt om de anser att ämnen som tas upp innehåller etiskt känsliga uppgifter som 
kan göra någon identifierbar. I studien ska de avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
individer ej kan identifieras. I vår studie gjordes det genom att använda kodnamn. 
Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas till 
forskningsändamål. Samtliga deltagare underrättades om att informationen inte kommer att 
användas till icke-vetenskapliga syften. 

3.5 Metod för analys 
 

Metoden som vi har valt att använda oss av är en induktiv, kvalitativ metod för att analysera 
den insamlade datan. Preece et al (2015) diskuterar tre olika typer av kvalitativa metoder; 
Identifiering av återkommande mönster eller teman, kategorisering av data samt analys av 
kritiska händelser. De tre analystyperna kan användas i kombination med varandra men i 
denna studie används endast de två förstnämnda. Kritiska händelser utesluts som 
analysmetod främst för att ingen observation har gjorts, vilket är den mest fördelaktiga 
datainsamlingsmetoden för att identifiera kritiska händelser. 

För att kunna hitta mönster och teman har en färgkodning gjorts där datan kategoriserats 
för att få en överblick och kunna identifiera vad som är relevant. För att skapa en mer 
ingående syn på datan har en triangulering verkställts (Preece et al, 2015). Det vill säga att 
resultatet granskats från två olika perspektiv vilket har lett till att olika tolkningar kan uppstå 
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ur transkriberingen (Patton, 2002). De olika tolkningarna minimerar risken för tolkningsfel 
och gör datan som plockats ut enklare att validera.  
 

Kategorierna som framträdde var följande;  
• Exempel på interna samarbeten,  
• Exempel på externa samarbeten,  
• Metoder som används vid samarbete,  
• Exempel på positiva aspekter vid samarbete,  
• Exempel på negativa aspekter vid samarbete  
• När kunskapsutbyte uppstått.   

 
Grupperingarna är formade efter syfte och frågeställningar som bedrivits vid studien och blir 
på så vis relevanta att analysera. Utifrån att avläsa, exempelvis, positiva aspekter vid 
samarbete så kan återkommande teman hittas och därefter utveckla hur resultatet kan 
presenteras på ett mer organiserat sätt.  
 
“Whatever form of interpretive reading you adopt, you will be involved in reading through 
or beyond the data in some way, be they texts, artefacts, visual images or whatever. 
Finally, you will need to decide how far you want to make a reflexive reading of your data. 
A reflexive reading will locate you as part of the data you have generated, and will seek to 
explore your role and perspective in the process of generation and interpretation of data.” - 
Mason (2002) 
 
Vid analysen av datan så förhöll vi oss så objektivt som möjligt. Potentiellt skulle det vara att 
vår erfarenhet av att ha vistats på de arbetsplatserna tidigare kunde skapa en förståelse för 
språkbruk och terminologi. Det innebar att den första analysen av materialet resulterade i en 
framställning av de kategorier som presenteras ovan. Att sedan arbeta igenom materialet en 
gång till gjorde att båda kände sig bekväma i datan och kunde identifiera vad som var 
relevant i olika sammanhang.  

3.6 Metodkritik 
 

Ett dilemma med intervjuer är det så kallade “vad de säger och vad de gör-dilemmat”[eng: 
What they say and what they do](Preece et al 2015). Vilket innebär att respondenterna i en 
intervju säger att de bedriver arbetet på ett visst sätt men att så är inte fallet. Det kan bero på 
flera olika saker, som till exempel att de inte vill ge svar som får dem att se dåliga ut, att de 
vill tillfredsställa intervjuaren eller att de helt enkelt inte är medvetna om vissa saker. 
Dilemmat är svårt att undvika, men kombinerat med andra datainsamlingsmetoder så blir 
materialet som samlats in mer trovärdig eftersom det går att bekräfta vad som sagts vid 
intervjuerna. I vårt fall så används inte några metoder för datainsamling utöver intervjuerna 
vilket är problematiskt. Vilket kan försvaras genom att vi varit deltagande under 
arbetsprocesser i tidigare sammanhang med respektive studiedeltagare.  

Undersökningen skulle kunna ses som aningen oviktad då TV-bolaget gav oss tillgång till 
tre intervjuer och filmproduktionsbolaget endast en. De tre intervjuerna vid TV-bolaget var 
dock viktade i sig eftersom två utav dem hade en annorlunda arbetsprocess från hur ett 
vanligt TV-program görs. Skillnaden mellan vanliga program är att de är planerade långt i 



 9 

förväg medan den här typen av program är påbörjat och avslutat samma dag som det ska 
sändas. Detta utökar vårt perspektiv snarare än minskar och därför ansågs det av relevans att 
även dessa två skulle delta i studien.  

Ytterligare ett problem är att de respondenter som deltagit under studien har alla varit 
ledare av projekt eller grupper. Den data som samlats in har begränsats då vi inte haft 
kontakt med respondenter som snarare agerat kunder inom öppen innovation. För att lösa 
det problemet hade vi kunnat utföra en fallstudie, men det har inte funnits möjlighet att 
utföra en sådan utöver våra andra metoder inom ramen för studien. 

Även analysmetoden är viktig att förhålla sig kritiskt till. Vid en analys är det viktigt att 
resultaten som framkommer är opartiska. Detta blir dock svårt eftersom en tolkning av den 
insamlade datan måste göras vilket resulterar i att en subjektiv viktning av vad som är 
värdefull information förekommer. Att undvika det är i stort sett omöjligt men att vara 
medveten om det gör att subjektiviteten kan begränsas i största möjliga mån (Mason, 2002). 
  



 10 

4. Resultat och analys 
 

På grund av valet att bedriva en kvalitativ forskningsmetod, så blev mycket av datan 
irrelevant för studien. För att sortera ut det som ansågs relevant så delades datan in i 
kategorier. När all data var samlad så delade vi in den i kategorier, totalt så blev det 16 
stycken. För att det förtydliga resultatet att valde vi att använda de 16 kategorierna snarare 
som underrubriker. Genom att göra så, blev det oundvikligt för oss att göra ett urval i datan. 
Nedan följer de kategorier som kunde urskiljas genom att analysera och hitta mönster i den 
insamlade datan. De är uppdelade som positiva eller negativa egenskaper vid öppen 
innovation i tre olika nivåer; individen, gruppen och projektet. (Negativa aspekter är 
markerade med en asterisk.) De tre huvudkategorierna uppstod från en analys av våra 
kategorier där det etablerades att inte alla 16 förhållningssätt gick att applicera på till 
exempel projektet eller gruppen utan det var bättre att lyfta de förhållningssätten redan vid 
ett individperspektiv.  

4.1 Individen 

 

• Engagemang 
• Kompetens  
• Stolthet* 

4.1.1 Engagemang 
Oavsett vilken typ av samarbete som pågår så menade alla våra respondenter att ett 
engagemang måste finnas hos individen, vare sig individen är en del av en grupp eller ensam 
aktör i ett samarbete.  
 
“Man ska inte bara räkna med att producenten eller någon annan ska ha styrt upp det där 
och att den bara ska dit och utföra sitt jobb där och då, man ska ha koll på sitt jobb.” - R4 
 
Respondenterna menade att alla måste lägga ner sin tid för att förstå projektet eller resultatet 
och att det finns ett ansvar hos varje individ att lägga den tid eller möda som krävs för det. 
Två av våra respondenter menade att om en utomstående samarbetspartner själv kommer 
med förslag kring saker som de kan samarbeta kring så är blir samarbetet bättre än om 
samarbetspartnerna är passiva och väntar på att bli kontaktade. Inom företaget så används 
en typ av samarbetspartner som de kallar för stringer; en privatperson de kan kontakta för 
att fotografera eller på något vis dokumentera en nyhetshändelse när de själva inte har 
möjligheten. Arbetet görs då i företagets namn. 
 
“[...] det man skulle kunna önska det är de här stringersarna själva aktivt letade upp 
nyheterna, för de finns ju på plats, på marken där. Men det är det bara ett fåtal som gör.” -
  R3 
 
Att varje enskild individ i en arbetsprocess är engagerad innebär ofta att stämningen i 
arbetslaget blir bättre. En av våra respondenter tror starkt på att en god stämning innebär ett 
bättre samarbete som i sin tur ger ett bättre resultat. Påståendet styrks av Johanne Brunet 
(2004) som i sin artikel skriver att om inte den som är huvudansvarig för projektet ger 
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klarhet i projektets helhet så väl i koncept som i kommunikation så kommer inte resterande i 
gruppen att lägga någon vikt eller ansträngning i sitt eget arbete eller delaktighet. 
 
“jag tror också att för att få fram det (en bra stämning på inspelningsplatsen) så måste 
man jobba väldigt hårt själv också, som producent och regissör, att man verkligen visar att 
man jobbar hårt, för att då tror jag att andra hakar på det.” - R4  
 
Vid frågan om hur ett optimalt samarbete skulle se ut så svarade samma respondent att det 
är viktigt för alla som är delaktiga i samarbetet att sträva mot samma mål, inte bara för att 
det blir trevligare att arbeta eller för att det ska vara bra stämning under processen utan för 
att gynna resultatet. Respondenten lägger vikt i att dedikera filmen den tid och respekt som 
projektet förtjänar. 
 
“Att jobba med ett team som är dedikerat, och det behöver inte vara dedikerat till mig eller 
till produktionsbolaget, utan det ska vara dedikerat till filmen. Att känna att man kan 
pusha sig själv lite extra mycket för att det behövs för att det material vi får ska bli så bra 
som möjligt.” - R4 
 
Att sträva efter engagemang hos sina medarbetare är något som var återkommande för 
våra respondenter, något som ansågs nödvändigt i alla arbeten eller samarbeten. Men 
avsaknaden är något som ofta gör att det blir svårt att innovera, oavsett om det handlar om 
film eller tv-produktion.   
 
”Jag vill ofta ha mer engagemang av folk. Det kan jag känna att, “du kanske borde fara ut 
och fota igen om ska få ett perfekt bildmanus.” Ibland tycker jag att medarbetare kan vara 
lite som att man bockar av, “nu är bildmanus klart”, eller “nu tror jag att vi hittat det där”. 
[...] Jag vill verkligen att man ska ta ansvar och leverera.” - R4 
 
Då engagemang är en viktig del av öppen innovation och behövs för att kunna ta arbetet 
framåt så blir avsaknaden av engagemang något som istället försvårar och saktar ner arbetet. 
Det kan anses självklart i teorin, men i praktiken är det inte alltid så lätt att ständigt vara 
engagerad.   

4.1.2 Kompetens   
Projektet besitter en viss standard oavsett i vilken skala det utförs och utifrån den standarden 
så krävs det att medarbetare och samarbetspartner håller samma kompetens. Utan 
kompetens finns ingen kunskap att dela och på så vis blir öppen innovation svårt att bedriva. 
Sker samarbetet mellan företag eller organisationer som ligger på liknande kunskapsnivåer 
så skapas en förståelse för arbetet och ett utbyte av kunskap blir enklare att bedriva. Vid 
frågan om vilka problem det kan finnas med att jobba med stringers svarade en respondent 
följande. 
 
”[...] Ett annat ganska stort problem är att det ÄR inte journalister, nästan någon av dem, 
de kan inte göra journalistiska bedömningar.” - R3 
 
Här finns ett samarbete som endast fyller en del av funktionen, att använda sig av stringers 
innebär att TV-bolaget får in material, men rent kompetensmässigt så håller inte materialet 
samma kvalitet som om någon med samma kompetens som TV-bolaget hade samlat in det. I 
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deras fall så duger samarbetet då det annars skulle innebära att de inte skulle få ta del av 
materialet överhuvudtaget.  

4.1.3 Stolthet* 
Stolthet i sig är inte något negativt, men kan bli en bidragande faktor till att öppen 
innovation inte fungerar så bra som kanske önskats. När ett samarbete initieras mellan två 
eller fler företag är det viktigt att de inte blir för högfärdiga och fästa i sina egna anställda och 
sina egna arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Fenomenet kallas för inte skapat-här 
syndromet [eng: not invented here-syndrome] (Allen & Katz, 1982) och kan vara en 
utmaning vid öppen innovation. För att undkomma detta är det viktigt att samtliga företag i 
en öppen innovation går in med insikten “alla smarta personer jobbar inte här”. 

Ett exempel på detta framkom ur en av våra intervjuer när respondenten pratade om 
kreditering. Ofta är en kreditering något med mycket värde, en titel man kan använda för att 
marknadsföra sig själv. Därför är det viktigt att de titlar som ges ut blir rätt fördelade och att 
varje individ i produktionen känner att titeln de blivit given är rättvis. Om någon känner sig 
misskrediterat kan det resultera i att ytterligare samarbeten försvåras.  
 
“Vem äger filmen, vems film är det? Någon kan känna att de jobbat mer och borde ha en 
regititel. [...] Det man får ut är som sagt ofta en film och filmen är någonting som man 
säljer in sig själv på sen, och då kan det bli att man känner sig missfördelad.” - R4 
 
För att undvika problemet är det viktigt att varje individ är öppen för diskussion innan 
produktionen har påbörjats. Att vara överens med samtliga på plats om vilka titlar de 
kommer ha och vad de måste göra för att få dem är ett bra sätt att överkomma den här typen 
av problem. Det kan man göra via avtal och våra respondenter var tydliga med att det är 
viktigt att formulera avtal innan produktionen sätter igång. 

4.2 Gruppen 

 

• Kommunikation 
• Tillit 
• Goda relationer god stämning 
• Närvaro 
• Kontinuitet 
• Flexibilitet 
• Gemensamma mål  
• Rädsla* 

4.2.1 Kommunikation 
Kommunikation är en nyckelfaktor när det kommer till effektiv öppen innovation. Det blir 
särskilt viktigt att kunna kommunicera när man arbetar med externa aktörer då man inte har 
lika god förståelse för deras metoder och arbetsprocesser. Det framgick av respondenterna 
att film och tv-produktion inte är något undantag, utan att god kommunikation är en 
förutsättning för ett framgångsrikt resultat och en lyckad etablering av öppen innovation. Om 
regissören eller projektledaren inte ger tydliga instruktioner eller misslyckas med att 
konceptualisera och kommunicera den övergripande idéen så kommer det resultera i att 
arbetet som medarbetarna gör bli osammanhängande och fragmenterade i bästa fall, och i 
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värsta fall att arbetet inte blir gjort överhuvudtaget (Brunet, 2004). Kommunikation var även 
något som respondenterna pratade mycket om, och samtliga i studien ansåg att det var en 
viktig faktor för att kunna arbeta effektivt. 
 
“Det blev en väldigt stor framgång [...] och där var svaret ett tätt samarbete under hela 
tiden, från ax till limpa, att man verkligen hade en pågående dialog hela tiden.” - R1 
 
För att hålla en bra kommunikation är det viktigt att man börjar tidigt i processen. En av 
respondenterna pratade mycket om vikten av att kommunicera. Denne menade att tydliga 
avtal från början är viktigt för arbetet och för att alla ska få en förståelse för arbetet och hur 
det kommer bedrivas. Avtalet bör innehålla vad som kommer krävas av varje individ, vad de 
kommer att krediteras som och hur mycket betalt de kommer få. Genom att vara överens om 
de sakerna i ett tidigt skede så skapas en trygghet hos både projektledaren och individerna, 
vilket i sin tur leder till att produktionen blir effektivare. En annan av respondenterna stärker 
påståendet genom att säga att de vid varje samarbete alltid ser till att det finns en plan med 
riktlinjer för hur arbetet kommer bedrivas.  
 
“Om jag sätter ihop ett team [...] då säger jag inte åt fotografen att du kommer att ha den 
här som b-foto. [...] Man frågar ju mer, “vi har funderat på den här personen, skulle det 
funka, kan du prata ihop dig med honom eller henne?” [...] Sen måste man ju kolla med dem 
(arbetsgruppen) hur de gillar att jobba också.”- R4 
 
För att underlätta kommunikationen så menar respondenten att ett bra förhållningssätt kan 
vara att prata med varje enskild individ om hur de gillar att arbeta, samt vilka de gillar att 
arbeta med. På så vis byggs ett förtroende upp mellan alla i gruppen och en tillit skapas. 

4.2.2 Tillit 
För att bedriva en effektiv öppen innovation så måste alla inblandade känna att de kan lita på 
varandra. Då öppen innovation i vissa fall innebär ett samarbete med konkurrenter så kan 
det uppstå svårigheter med att förhålla sig till riktlinjen. Tillit är något som är väldigt viktigt 
att tänka på vid uppstarten av öppen innovation. Om ett företag känner att de inte kan lita på 
den externa parten så är inte öppen innovation rekommenderbart. Utan tillit blir utbytet av 
kunskap och information problematiskt då den kunskap som transporteras kanske inte är 
pålitligt eller korrekt. Brunett (2004) menar att frilansarna inom film och tv är beroende av 
deras rykte samt ett stort nätverk av kontakter, och tillit är en stor del av processen för att 
erhålla detta. 
 
”I öppna innovationer som undersöktes så låg fokus på samarbetet och en god relation 
mellan företagen. Öppna samarbeten är svåra då man måste skapa en djup tillit för att 
kunna utbyta relevant information.” - Mohammad h. Eslami, David T. Rosell, & Lisa 
Melander. (2016) 
 

4.2.3 Goda relationer/stämning    
En annan faktor som effektiviserar öppen innovation är bra stämning under arbetsprocessen.  
 
“Man söker en trevlig inspelning, en trevlig atmosfär på inspelningsplats, för då tänker jag 
att det kan spegla av sig i det material man får.” - R4 
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Goda relationer under arbetet går hand i hand med de tidigare kategorier som nämnts. Om 
det finns en bra relation mellan deltagarna så underlättas kommunikationen och det blir 
enklare att lita på varandra. En god stämning på arbetsplatsen bidrar också till att de 
motgångar som kan uppenbara sig blir lättare att hantera. Om stämningen är dålig kan en 
motgång vara tillräckligt för att produktionen ska haverera. För att motverka dålig stämning 
så är det viktigt att alla medverkande i produktionen känner att de blir jämlikt behandlade 
och att ingen blir positivt eller negativt särbehandlad. 
 
“Det (metoder för bättre samarbete) bygger på att föra dialoger, att man har ett schysst 
samtalsklimat med ömsesidig respekt. När vi går in och jobbar med ett bolag så utgår vi 
från att de gör det som står i deras makt för att göra så att allt går så bra som möjligt.” - 
R1 
 
Som tidigare beskrivits så är det enligt respondenterna viktigt att det är god stämning under 
arbetets gång, och ett sätt att se till att stämningen är god är att vara ödmjuk mot sina 
medarbetare. En respondent menar mer specifikt att om det är någon som blir positivt 
särbehandlad så kommer den personen i fortsättningen att ha förväntningar på att behandlas 
på ett särskilt vis. Något som i sin tur leder till att det blir sämre stämning på arbetsplatsen. 
Respondenten menar också att om man är ödmjuk så smittar det beteendet av sig till andra 
som är inblandade i projektet. 

4.2.4 Närvaro 
Närvaro brukar oftast förknippas med fysisk närvaro, men det är inte vad som menas i detta 
fall, även om fysisk närvaro också kan vara en betydande faktor i  öppen innovation.  Närvaro 
i det här fallet innebär att det bör finnas en mental närvaro hos alla deltagare i 
arbetsprocessen. Nonaka & Konno (1998) pratar om något de kallar för Ba; ett rum för 
gemensamt kunskapsskapande. Ordet betyder rum på japanska och syftar till det 
gemensamma sammanhang där kunskap skapas och delas. Det kan vara en fysisk plats, som 
ett kontor eller en inspelningsplats, men också mentalt i formen av gemensamma 
erfarenheter, värderingar och idéer.  
 
“Bästa sättet att försäkra sig om att vi får tillbaka det [...] är att vara ett ständigt 
närvarande bollplank i detta som bygger på samarbete och en bollplanksfunktion snarare 
än att man ska stå över axeln och...misstänksamhet är inte bra, vi söker så goda och täta 
samarbeten som möjligt.” - R1 
 
Att vara närvarande och aktiv i Ba:et, istället för att bara “gå med strömmen” är viktigt för en 
ökat mervärde vid öppen innovation. Utifrån den insamlade datan kan vi även urskilja att en 
fysisk närvaro är fördelaktig vid öppen innovation. Att till exempel låta kunden vara med 
under inspelningen och få tycka och tänka till kan vara bra då det ökar tilliten mellan 
parterna och minskar risken för missförstånd. Ett annat exempel som togs upp av 
respondenterna var frilansare och deras roll vid en inspelning, där fysisk närvaro är en 
självklarhet då dessa ofta är filmare eller ljudtekniker, som behövs på plats för att 
inspelningen överhuvudtaget ska äga rum. Däremot så är det inte lika självklart att det finns 
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ett fysiskt möte innan inspelningen där alla i produktionen får mötas och diskutera det 
kommande arbetet. 
 
“Man ska inte räkna med att skicka dem (arbetslaget) ett manus på mailen, lite 
instruktioner, utan man får sätta sig ner och prata så att alla är införstådda. [...] Då 
kanske man till och med ska sitta och bolla på idén och vrida och vända på saker. det 
behöver inte betyda att man ska förändra saker, utan det ska bara va att man vänder på 
lite olika stenar för att förstå vart man inte ska gå. [...] Så lite längre och fler möten inför 
(arbetet) tror jag är bra.” - R4 
 
Vår respondent ponerade kring hur god närvaro kunde leda till ett bättre flöde av förståelse 
inom innovationsprocessen och kom fram till att det var någonting som produktionsbolaget 
skulle ta med sig i framtiden att tänka på och ta tillvara på.  

4.2.5 Kontinuitet 
Kontinuitet är något som också är viktigt för en effektiv öppen innovation. Med det menas att 
varje individs roll under en arbetsprocess alltid bör förbli densamma. Om en rollinnehavare 
av någon anledning måste bytas ut är det lätt att avbytaren inte har samma syn på konceptet 
som föregångaren. Detta kan i sin tur leda till att produktionen saktas ned och att 
kommunikationen blir svårare att bedriva. Om personen som byts är tillräckligt inflytelserik 
så kan det bidra till att hela konceptet förändras. Det behöv er såklart inte alltid vara något 
negativt, men att ändra på ett koncept sent i arbetsprocessen kan vara problematiskt. 
 
“Är den (producenten) med under hela inspelningen? [...] Ofta så är det en akilleshäl, för 
visar det sig att de ska byta producent mitt i någonstans så blir det möjligt att den som 
kommer in inte alls har samma syn som den förra.” - R1 

4.2.6 Flexibilitet 
Flexibilitet är viktigt för ett ökat värdeskapande vid öppen innovation. Att kunna anpassa och 
förhålla sig till oväntade situationer och fortsätta driva produktionen framåt trots att det inte 
går som planerat är essentiellt för att innovationsprocessen ska bli effektiv. Öppen 
innovation är ett förhållningssätt som ofta kräver att nya arbetsmetoder måste tas fram, då 
nya aktörer blir involverade i arbetsprocessen (Bengtsson, 2016). Samtliga av de parter som 
medverkar i processen måste ha en viss flexibilitet för att kunna förhålla sig till varandra och 
göra samarbetet så effektivt och givande som möjligt. 
 
“Jag tror att det är bra att det (arbetssättet) är ganska löst och att man gör det som funkar. 
Tyvärr så gör man lite för mycket av det som funkade igår eller som funkade för fem år 
sen, [...] vi skulle kanske behöva vara lite snabbare på att ställa om till, vad kommer att 
funka imorgon?” - R2 
 
Detta kan även appliceras på ett organisatoriskt perspektiv, och inte bara under ett enskilt 
projekt. Flexibilitet i den mening att vara öppen för förändring är alltid viktigt för en 
organisation eller ett företag för att de ska kunna utvecklas. Det blir särskilt viktigt vid öppen 
innovation då förändringar i innovationsprocessen kommer att behöva ske för att ett effektivt 
samarbete ska uppstå. Bengtsson (2016) menar att särskilda insatser krävs för att koordinera 
arbetet, då man inom öppen innovation måste arbeta utanför sina organisatoriska gränser 
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vilket kan innebära att man måste förhålla sig till en annan företagskultur. Därför behövs en 
implementering av strukturer och processer och extra mycket tid kan krävas för att hitta ett 
bra sätt att stödja det öppnare utvecklingsarbetet. 

4.2.7 Gemensamma mål 
Ytterligare ett förhållningssätt för att effektivisera värdeskapandet vid öppen innovation är 
att alla i processen har gemensamma mål. Genom att formulera gemensamma, 
genomförbara mål så blir det lättare att kommunicera om arbetet och den färdiga 
produkten.   

Om de olika parterna i öppen innovation har olika mål så kan det uppstå situationer där 
det blir en dispyt mellan aktörerna vilket med största sannolikhet innebär att engagemanget 
och samarbetet försämras. Vi vill dock understryka att vi inte utesluter individuella mål, utan 
de är också viktiga för att engagera individen och skapa ett värde för alla inblandade i 
arbetsprocessen. 

4.2.8 Rädsla* 
Rädsla är vanligt vid övergången från sluten innovation till öppen innovation då en 
innovation ofta grundar sig i en utveckling. Mediebranschen i den mån som två av våra 
respondenter befann sig i är i en enorm utveckling där modernisering, digitalisering och 
multikompetens leder till att många yrken försvinner. Det skapar en rädsla och ett motstånd 
mot den här typen av förändring.  
 
“Mediebranschen och journalistiken är i en oerhörd förändring och det finns en rädsla för 
att den kompetens man har idag inte kommer att va efterfrågad imorgon, det jag har varit 
jättebra på i 10-15 år, kanske knappt räknas längre, och då blir det jäkligt läskigt.” - R2 
 
Beroende på projektsamarbetet och projektets standard så krävs det att de som arbetar med 
öppen innovation känner sig trygga, viktiga och behövda. Om det finns en underliggande 
rädsla, vare sig den handlar om att ens kompetens inte är tillräcklig eller någon annan form 
av otrygghet så kommer samarbetet att hämmas.  

4.3 Projektet 
 

• Metoder 
• Transparens 
• Kunskapsutbyte 
• Reflektion 
• Planering 

4.3.1  Metoder 
Denna studie fokuserar på att hitta tillvägagångssätt för att öka värdeskapandet vid öppen 
innovation. Optimalt vore att identifiera specifika metoder att arbeta efter som fungerar varje 
gång och i alla sammanhang. Det är dock något som i stort sett blir omöjligt, då varje projekt 
ser annorlunda ut, och det är något som även respondenterna bekräftar. Med detta sagt så är 
det ändå bra att kunna formulera metoder som blir specifika för just det projekt som är 
aktivt, istället för att hitta en metod som ska fungera i varje projekt. LEAN är en metod som 
TV-bolaget använder sig av som bygger på att en konstant utvärdering sker, i TV-bolagets fall 
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är det varje morgon. Varje utvärdering följer en punktlista av krav som har eller inte har 
uppfyllts i varje sändning. Metoden bygger på att alla på redaktionen känner sig respekterade 
och därför villiga att dela med sig av sina tankar och idéer. LEAN siktar på att skapa en 
konstant förändring och effektiviserar en arbetsprocess tack vare att kvalité ligger i fokus 
(Sörqvist, L. 2013).   

En av respondenterna menade att det var viktigt att vara flexibla då externa 
samarbetspartner har sina sätt att arbeta på och för att ett samarbete ska kunna uppstå 
smärtfritt så är det viktigt att ta hänsyn till varandra och vara öppen för förändringar. En 
annan respondent sa följande; 
 
“men jag ser inte att vi behöver några modeller för att styra våra verksamheter åt ett visst 
håll, det är snarare så att vi måste vara lite mer pragmatiska och [...] lite snabbare.” - R2 
 
Trots att man inte sätter ord på sitt sätt att arbeta så är man i regel medveten om att vissa 
saker måste ske och att de måste ske i en viss ordning. Det gäller vid såväl interna som 
externa samarbeten. Vissa delar av en process är kompromissande, inte bara för projekt utan 
även för idéen eller produkten i sig. Andra delar är rent tekniska kompromisser, som i regel 
skulle kunna undvikas med ökad kommunikation och förståelse.  

4.3.2 Transparens 
Utöver några enstaka fall så menade våra respondenter att transparens var en av de 
viktigaste egenskaperna för att ett samarbete skulle kunna bli så bra som möjligt. Med 
transparens menar vi att vara öppna gentemot varandra och inte hålla inne information och 
kunskap som är relevant för det gemensamma arbetet. Att upprätthålla ett ständigt utbyte av 
kunskap och ge varandra insyn i de respektive parternas arbete gör att alla i projektet är 
införstådda i vad som har gjorts och vad som behöver göras.  
 
“Där (vid frågan om kommunikationen mellan företaget och externt företag) är det ju 
transparens så långt som det bara går, så den ena handen vet vad den andra gör.” - R1 
 
Med det sagt så måste företag vara medvetna om att öppenheten kan riskera att känslig, 
intern kunskap sprids till obehöriga vilket kan inverka negativt på konkurrensförmågan 
(Bengtsson, 2016). För att undvika detta är det viktigt att reglera vad det är som utvecklas 
tillsammans i termer av intellektuella rättigheter genom att ha tydliga kontrakt. 
Balansgången mellan att vara öppen och sluten ses som en av de största problemen inom 
öppen innovation (Laursen & Salter 2006; 2014) och vid frågan om hur ett samarbete kan se 
ut när man arbetar mot externa aktörer ser ut så svarade en av respondenterna följande;  
 

“väldigt begränsad. De får ju inte ta del av alla våra tekniska verktyg därför att då 
finns det risk att det sprids till konkurrenter.[...]  Det finns ju spärrar mellan 
redaktioner och frilansarna, det är ju också för att skydda företaget. [...] vi ger ju 
väldigt specifika uppdrag, ta din kamera, åk dit, filma det där. Då kanske det inte 
finns så mycket utrymme för innovation.” - R2 

 
Det är inte bara läckage av tekniska lösningar som kan uppstå när företag eller 
organisationer arbetar mot frilansare. Då frilansare är privatpersoner så kan det finnas 
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tekniska svårigheter även där. En av våra respondenter menade att eftersom de arbetar med 
stringers i inlandet så blev det ofta att de personerna som agerade stringer var de i samhället 
som hade en kamera och fanns till hands när det behövdes.  

4.3.3 Kunskapsutbyte och kunskapsskapande 
En del av öppen innovation som är svår att konkretisera är det utbyte av kunskap som sker 
vid ett samarbete. Inom litteraturen diskuterar man “tyst kunskap”, vilket är den kunskap 
som tillkommer när individer från olika sammanhang och bakgrund deltar i sociala 
aktiviteter med varandra (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
 
“Film och skapande lär man sig hela tiden och får erfarenhet av att göra just det, man blir 
aldrig fullärd, för att det är ju, varje historia, varje film är unik, så den ska göras på sitt 
sätt. [...] Man lär sig av olika sätt att jobba på [...] det är svårt att säga precis vad man lär 
sig, vem som lär sig vad och hur. Men jag tror det händer mycket när man jobbar mot ett 
gemensamt mål.” - R4 
 
Detta kunskapsutbyte kan ta form på många olika sätt. Vid film och tv-produktion kan det 
röra sig om tekniska saker som hur man bör tänka kring bildutsnitt eller hur ljus studsar på 
olika ytor. Det kan också handla om mer abstrakta lärdomar, som hur man ska förhålla sig 
till vissa personer eller hur man föredrar att jobba. En av respondenterna berättar hur försök 
till kunskapsöverföring sker inom bolaget, men att utdelningen inte är så stor som den skulle 
kunna vara. Respondenten i fråga visste inte varför det var svårt att få igenom ett utbyte men 
gick vidare med att berätta om motsträvigheten som fanns inom bolaget. 
 
“Jag har märkt att vi lär oss jättemycket utav och se hur andra jobbar. Det är ju ett sätt för 
oss att utveckla vår verksamhet. Vad gäller kunskapsöverföringen från bolag till oss [...] 
det är hela tiden små grejer man kan snappa upp [...]  från bolagens sida.” - R1 
 
Vår respondent, som i detta fall arbetade på TV-bolaget, såg många fördelar med att arbeta 
med utomstående. Men samarbetsparten måste hålla en viss nivå för att ett samarbete ska 
kunna fungera, vilket har lett till att flertalet av samarbetsparterna är lokaliserade på annan 
ort. Det fysiska avståndet skulle kunna skapa svårigheter för innovationer, men 
respondenten tryckte också på att det fanns många sätt att överkomma fysiska avstånd och 
att det sällan varit ett problem. 

4.3.4 Reflektion 
När en produktion avslutas så är det lätt att det bara läggs åt sidan och ingen vidare 
eftertanke ges. Det är särskilt vanligt när det kommer till misslyckade projekt då dessa ofta 
anses obekväma att reflektera över. Att återkoppla kring vad som gick bra och vad som kunde 
gått bättre är dock något som kan ge väldigt mycket kunskap och bättre förutsättningar inför 
framtida projekt (Svensson & Otter, 2009). Något som respondenterna höll med om och 
menar att reflektion behövs för att kunna utvecklas. En bra utgångspunkt är att ha ett möte 
efter varje projekt där man diskuterar vad som varit positivt och vad som ansågs negativt i 
processen. Att göra en reflektion på individuell nivå är också viktigt för att kunna utvecklas 
som person och ta till sig lärdomar från projektet. 
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“Att reflektera över varje samarbete vi har gjort och se vad finns det för lärande i det här 
som vi kan ta med in i nästa. Det är den viktigaste lärdomen.” - R1 
 
Reflektioner behöver inte bara ske efter att arbetet är avslutat utan får gärna vara en 
pågående process under arbetets gång. Den konstanta utvärderingen visade sig vanligare, i 
vår undersökning, inom tv-produktion. Det kan bero på vilken arbetsmetod som bolaget 
arbetar med. 

4.3.5 Planering 
Att ha en tydlig och välstrukturerad planering kan vara avgörande om ett projekt blir 
framgångsrikt, men att förhålla sig till en planering i för stor utsträckning kan samtidigt vara 
grunden till att projektet fallerar. Oavsett utfall så är planeringen viktig, då det behövs för att 
göra arbetsprocessen så tidseffektiv som möjligt. Respondenterna menar att tid är något som 
det sällan finns för mycket av under en produktion och att veta hur projektet ska bedrivas i 
förhållande till den tid som finns är essentiellt för att produktionen ska bli framgångsrik. En 
av respondenterna menade att den mest optimala typen av produktion skulle vara om det 
inte fanns några tidsramar och att produktionen gick att genomföra kravlöst, men det är 
förstås en omöjlighet då det alltid finns begränsningar för hur länge en produktion får och 
kan pågå. 

Att ha en noggrann planering kan ibland vara hämmande för arbetsprocessen. Flexibilitet 
är något som är essentiellt vid en öppen innovation och om en detaljplan etableras för hela 
projektets arbetsperiod så motarbetar det möjligheten att handskas med oväntade problem 
eller motgångar inom projektet (Svensson & Otter, 2003).  
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5. Diskussion 
 

Nedan presenteras en diskussion av resultatet utifrån den relaterade forskningen samt 
frågeställningen och syftet med studien. För att tydliggöra resultatet, och förstärka hur viktigt 
det är att alla delar fungerar fullt ut så presenteras nedan en egen figur.  

 

 
 

Figur 2. Förenkling av resultat. 
 

Figuren symboliserar hur alla tre delar måste uppfyllas för att skapa ett ökat mervärde. Ett 
välfungerande projekt bygger på att gruppen som helhet fungerar. För att en grupp ska 
fungera så är det grundläggande att varje individ går in med en viss attityd och tankesätt. Alla 
de förhållningssätt som vi presenterar väger alltså lika tungt för den öppna 
innovationsprocessen.     

5.1 Individen 
 

Öppen innovation består av ett antal individer som alla har olika erfarenheter och 
bakgrunder. Varje individs roll och insats i innovationsprocessen är viktig och det finns ett 
antal saker vår studie har visat är viktigt att etablera och grunda på en individnivå för att öka 
värdeskapandet i den öppna innovationen. Våra respondenter som agerat projektledare 
menade att de ofta ansåg att medarbetare inte var tillräckligt ambitiös inom projektet. Om 
varje individ är engagerad i arbetet som ska bedrivas så visar vår studie att gruppen som 
helhet kommer att arbeta bättre, därför menar vi att det är viktigt att fokusera på detta redan 
på en individnivå. Valet av arbetspartner och gruppdeltagare blir då viktig för att vidhålla 
eller förstärka förhållningssättet.    

Om alla deltagare besitter ungefär samma grad av kompetens så kommer 
kunskapsskapandet och kunskapsutbytet att öka. Om graden av kompetens skiljer sig 
avsevärt så kommer det avspegla sig i utbytet av kunskap. I värsta fall kan det innebära att en 
part inte kommer få ut lika mycket av samarbetet. Kompetens behöver inte begränsas till ett 
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kunnande om endast den arbetsuppgift som delgetts eller åtagits, utan också av liknande 
arbetsprocesser. Om individer i gruppen är erfarna av att arbeta med varandra blir detta 
särskilt givande. Individuell erfarenhet är alltså en viktig grundsten för att den öppna 
innovationen ska bli effektiv.  

Den stolthet som individer kan besitta är motsträvande vid öppen innovation och 
begränsar samt försvårar samarbetet. Forskningen som vi tagit del av kallar det för “inte 
skapat här-syndromet” (Allen & Katz, 1982). Det kan innefatta både stolthet gentemot det 
egna företaget och den egna kompetensen. Det är problematiskt vid öppen innovation, då det 
kan innebära att individer inte är mottagliga för extern kunskap. En av grundprinciperna i 
öppen innovation är att skapa och överföra kunskap, och det blir svårt att uppnå om en av 
parterna aktivt väljer att inte ha ett öppet sinne gentemot den andra. Det kan även innebära 
att stämningen inom gruppen försämras. 

5.2 Gruppen 
 

För att en grupp ska fungera optimalt så är det nödvändigt att individerna följer de 
förhållningssätt som presenterats ovan. Utöver det så måste gruppen gemensamt förhålla sig 
till ytterligare riktlinjer. 

För att kunskap ska kunna skapas och delas på ett effektivt sätt i en innovationsprocess 
vill vi argumentera för att alla i arbetslaget måste vara närvarande i projektet. Närvaron 
behöver inte bara innebära att alla fysiskt befinner sig på platsen, utan att samtliga deltagare 
i den öppna innovationen är fokuserade och dedikerade uppgiften som ska genomföras. När 
gemensamt fokus finns etablerat inom gruppen så kan de börja hitta ett gemensamt mål att 
arbeta mot. Vi vill återkoppla till begreppet Ba (Nonako & Konno, 1998) som tas upp i 
resultatet. Det ger en tydlig bild av den typ av närvaro som nämns i denna studie. För att 
skapa ett Ba är det viktigt att alla deltagare i den öppna innovationen försöker se kunskap 
som en konkret tillgång som går att förflytta mellan olika individer utan att den påverkas 
under överföringen. På samma sätt ska deltagarna arbeta mot ett gemensamt mål, och att 
samtliga är närvarande i ett Ba kan tillgängliggöra den tysta kunskapen som de olika 
individerna besitter. Precis som den tysta kunskapen så finns det ofta tysta mål, saker som 
varje individuell aktör vill få ut av samarbetet, något som går under förhållningssättet 
transparens. Målen bör vara uttalade och som Blomberg (2003) säger, inte låsta. Går ett 
bolag in med inställningen att “detta är vad vi ska få ut av samarbetet” så kommer kunskapen 
att låsas och den öppna innovationen kommer inte att fungera optimalt.   
Kontinuitet och flexibilitet kan ses som motsatser, men båda begreppen är viktiga vid öppen 
innovation. Att behålla en kontinuitet genom innovationsprocessen är viktigt för att alla 
medverkande i projektet hela tiden ska vara införstådda i vad som behöver göras. Våra 
respondenter menade att om roller ersätts under arbetsprocessen så kan produktionen bli 
mindre effektiv. Med det sagt så måste ändå de medverkande i arbetsprocessen ha en 
flexibilitet för att kunna hantera oförutsedda situationer under projektets gång. Det är också 
viktigt att de parter som bedriver den öppna innovation är flexibla gentemot varandra, i den 
mening att kunna förhålla sig till och respektera varandras åsikter och idéer utan att de 
negligeras. Just den här aspekten är väsentlig för öppenheten.  
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Våra respondenter pratade om att det låg en rädsla i industrin, att digitaliseringen och de 
förändringar som sker kring hur arbete genomförs och de kompetenser som behövs håller på 
att reformeras. Många är rädda för att bli av med sina jobb vilket i sin tur leder till att det 
uppstår en orolighet kring förändringar, istället för att se förändringen med en nyfikenhet 
kring vad som skulle kunna förnyas eller förbättras. Att ha deltagare i den öppna 
innovationsprocessen som besitter denna typ av rädsla kommer inte att gynna projektet och 
därför bör man ha dessa saker i åtanke vid öppen innovation. 

Ett av våra förhållningssätt är kanske snarare ett utfall av de andra. Vikten av god 
stämning på arbetsplatsen och goda relationer inom gruppen är något som är essentiellt.  Det 
är något som uppstår om våra förhållningssätt följs och vi har valt att ta upp det som ett mål 
för att förstärka att det är något som gruppen gemensamt ska sträva efter. Om 
kommunikationen är god och full tillit kan ges företagen eller individerna emellan så skapas 
en förståelse som i sin tur skapar god stämning och goda relationer.  

5.3 Projektet 
 

Vidare är det viktigt för projektet att det finns en transparens och reflektion för att kunskap 
ska kunna förflyttas mellan individerna. Kunskapsutbyte och kunskapsskapande är 
anledningen att öppen innovation har blivit ett så populärt sätt att arbeta på. Vi har nämnt 
den tysta kunskapen, erfarenheten. Det kräver tid att uppnå, något som också är väldigt 
viktigt när man arbetar med öppen innovation, att låta projektet eller processen få lov att ta 
tid. Ju mer tid som ges desto mer kan alla våra förhållningssätt få utvecklas. Med tiden kan 
en tillit byggas upp, kommunikation kan bli lättare, förtroendet skapas och god stämning 
uppstår som gör att transparensen ökar. Fler reflektioner kan göras vilket ökar 
kunskapsskapandet och kunskapsutbytet.  

För ett eller flera företag så kan det uppstå problem med just tidsaspekten, eftersom det 
inte alltid finns tid till hands för ett projekt. Detta leder oss till våra två sista förhållningssätt, 
vikten av att arbeta med metoder och planering. Viktigt är dock att anmärka att en planering 
för öppen innovation inte får vara skriven i sten redan från början. Det tas upp under 
rubriken flexibilitet. Blomberg (2003) menar att ju mer planerat ett projekt är, desto sämre 
kommer resultatet att bli. Med detta sagt så är det viktigt att konstant utveckla, förändra och 
anpassa sin planering för att styra projektet. Här kommer saker som engagemang och 
kommunikation in i bilden igen. Våra respondenter pratade mycket om metoder och hur det 
är viktigt att inte hålla fast vid de egna metoderna kring ett samarbete utan lära sig av att ta 
del av hur motparten i samarbetet arbetar och därigenom optimera en metod som fungerar 
för det aktuella samarbetet. Bara där ligger ett stort kunskapsskapande, och kunskapen 
kommer efter projektet att utvecklas till erfarenhet.  

För att kunna förhålla sig till de egenskaperna inom projektet så är den kopplade 
processen (Enkel & Gassman, 2004) att föredra. De tillvägagångssätt som beskrivs ovan 
förhåller sig till beskrivningen som Enkel och Gassman gör av den kopplade processen då 
den bygger på ett nära samarbete där samtliga medverkande i innovationsprocessen känner 
att samarbetet ger ett värde. 



 23 

 

5.5 Film och TV-produktion 
 

 
“Det är inte en GREJ som vi ska hålla på med utan det är film och skapande. [...] Det är inte 
att du gör en kaffekopp och du ska bli bättre på att massproducera den, utan jag har ju 
någonting som är föränderligt och då kan man ju hela tiden bli bättre.” - R4 
 
Produktionsbyrån som vår studie har utgått från arbetar med en mängd olika former av 
produktion. Den här typen av arbete är svårare att hitta förhållningssätt kring eftersom, som 
vår respondent säger, varje process är unik. Detta bidrar till att skapandet av kunskap blir 
mer vanligt vid filmproduktion då varje produktion resulterar i att något nytt skapas. Då 
bemanningen på produktionsbolaget är begränsad så kräver dess produktioner i regel mer 
hjälp av externa parter. Vår respondent var tydlig med vikten av att vara öppensinnad vid 
samarbete vilket gör att kunskapen kan spridas lättare. Något som Bengtsson (2016) lyfter 
som en av huvudprinciperna inom öppen innovation. 
 

TV-produktion kan se väldigt olika ut beroende på vilken målgrupp som kanalen eller 
programmet riktar sig till. Public service är en annan bidragande faktor till utformningen av 
produktionen, och i vårt fall är det den typen av TV-produktion som vi fokuserat på. TV-
produktion skiljer sig från filmproduktion i den benämningen att produktionen byggs på en 
rutin snarare än att det är något nytt varje gång. Ett program på TV-bolaget sänds 180 gånger 
om året, det är en pågående process som utvecklas från säsong till säsong. Vid denna typ av 
produktion så handlar öppen innovation inte i så stor grad om kunskapsskapandet utan 
snarare att hitta metoder för att arbeta mer effektivt. En annan anledning kan vara att utöka 
arbetsstyrkan när det inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra arbetet inom det 
egna bolaget. 
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6. Avslutande sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt de öppna innovationsprocesserna som bedrivs vid film och tv-
produktion. Med hjälp av den data som har samlats in har vi kunnat formulera 
tillvägagångssätt som effektiviserar värdeskapandet och samarbetet i en öppen innovation. 
Studien är lämplig att ta del av för samtliga som vill utöva öppen innovation. Studien blir 
särskilt värdefull för de som inte bedrivit öppen innovation tidigare eller endast ett fåtal 
gånger. De resultat som uppnåtts är trovärdiga och relevanta och är en värdefull tillgång till 
de ramverk som finns angående öppen innovation. Avslutningsvis vill vi dela med oss av ett 
citat från en av våra respondenter som diskuterar vikten av samarbeten. Citatet beskriver 
syftet med öppen innovation på ett annorlunda sätt och sammanfattar fördelarna med öppen 
innovation på ett bra sätt. 
 
“När det norska skidlandslaget gick från att vara bra till världsbäst [...] så var svaret att 
det hade byggt en träningsmaskin som var helt unik. Tack vare den här maskinen [...] så 
blev de här norrmännen bättre än alla andra. Alla andra länder blev, “oj, nämen den här 
maskinen, vad är det för maskin?” Så vad gjorde Norge då? Låste de in maskinen och 
ritningarna? Nej, utan istället så sa de till de andra länderna att komma och titta på 
maskinen, open source, ni får ritningarna. Så alla kom dit [...], tittade på maskinen, tog 
med sig ritningarna och byggde likadana träningsmaskiner som gjorde att deras åkare 
blev lika bra som Norges, rent teoretiskt. Då kan man fråga sig, vad vann norrmännen på 
det? För det första så kan man tycka att det var en schysst grej att göra, men det som var 
kontentan var att det tvingade norrmännen att bygga en ännu bättre maskin. Att låta hela 
världens skidåkare att åka upp ett snäpp, det var som att dom hade ett incitament att dom 
skulle göra alla lite bättre, att bero på det här med ständiga förbättringar. [...] Jag gillar 
det tänket att man istället för att sitta inne på saker som skapar någon form av konkurrens 
så bjuder man med och hittar samarbeten, så alla har att vinna på det.” - R1 

6.1 Vidare forskning  
 

Film och TV-industrin är ett område som givits alltför lite utrymme i de ramverk som finns 
angående öppen innovation i förhållande till den relevans som branschen har. Trots denna 
studie anser vi att fler perspektiv av öppen innovation kan undersökas med hjälp av 
innovationsprocesserna vid film och TV-produktion. Ett individperspektiv presenteras i 
resultatet, något som inte har noterats i tidigare forskning om öppen innovation. Eftersom 
att öppna innovationsprocesser ofta handlar om hur olika företag interagerar med varandra 
så utesluts ofta enskilda individer som studieobjekt. Det hade varit en intressant infallsvinkel 
i studier om öppen innovation och att de resultat som kan uppstå vid denna typ av studie kan 
användas för att förstå exempelvis hierarkier eller psykosociala tillstånd vid dessa 
samarbeten. Det vore också intressant att vidare undersöka de resultat som uppstått ur 
studien. Det skulle kunna göras genom att undersöka två öppna innovationsprocesser där 
man i en av dessa låter samtliga aktörer i processen ta del av de tillvägagångssätt som 
presenteras i resultatet. På så vis kan man jämföra de mot varandra och bekräfta om arbetet 
blir mer effektivt i den process där deltagarna tagit del av vårt resultat.  

Eftersom vår studie inte resulterade i den mängd data angående kunskapsskapande 
som önskats vore det givande att bedriva ytterligare forskning angående detta. Att undersöka 
hur nya idéer inom film och TV-industrin uppstår vid öppen innovation och hur det går från 
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en abstrakt vision till en färdig produkt. Perspektivet presenteras i vår studie men skulle vara 
intressant att föra mer djupgående och långvarig forskning kring.  
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8. Bilagor 

8.1 Roll, Plats, Tid och Kön 
                                                                          
Kodnamn Roll Plats        Tid  Kön 

R1 
Progamchef och 
ansvarig 
utgivare 

Bolagets kontor 
Umeå 56:42 min Man 

R2 Redaktionschef Bolagets kontor 
Umeå 25:04 min Man 

R3 Redaktör Bolagets kontor 
Umeå 29:58 min Kvinna 

R4 Regissör och 
manusförfattare 

Bolagets kontor 
Umeå 41:38 min Man 
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8.2 Intervjuguide 
– Om syftet med intervjun 
– Hur lång tid hela mötet kommer att ta 
– Att data kommer att vara konfidentiell 
– Fråga om det är ok att använda bandspelare 
– Informera om att de har rätt att avbryta intervjun 
– Att de , om de skulle vilja kan få ta del av rapporten när den är klar 
– Fråga om respondenten har frågor 
OM 
HUR 
VARFÖR 
positiva/negativa upplevelser - varför 
förbättringar - varför 

 
• Namn och titel 

 
• Jobbar ni mot externa aktörer eller endast internt? 

o I vilken utsträckning låter ni era kunder ta del av processen?  
• I vilken grad sker samarbete med externa parter under era produktioner? 

 
• Hur går ni tillväga när ni hittar optimala arbetsmetoder för ett 

samarbete? 
o Reflekterar ni över om det skulle kunna finnas bättre sätt att arbeta? 
o Hur skulle det i så fall se ut? 

 
Om samarbete förekommer: 

• Hur kan ett sådant samarbete se ut? 
o Hur mycket kunskap tar ni ifrån dem kontra ger ut? 
o Problem som dyker upp under samarbetet? 
o Vad fungerar bra/vad fungerar inte så bra? 
o Hur mycket ansvar ges till den externa aktören? 
o Hur mycket är ni själva involverade i deras process/arbete? 
o Hur mycket involveras de i er process/arbete? 
o Vad gör ni för att få ett så bra samarbete som möjligt? 
o Metodik under processen? 
o Vilka avvägningar gör ni när ni väljer vilka/vem ni tar in till ett projekt? 
o I vilka faser är det vanligast att ni tar in hjälp? Varför? 

 
• Skriver ni avtal med de ni samarbetar med? 

o Vad anser ni är viktigt att ha med i ett sådant?  
o (Vad kan dessa avtal leda till för anpassningar i samarbetet?) 

 
• Finns det något förhållningssätt som ni alltid använder er av under en 

kreativ process med externa aktörer?  
o Mönster som ni alltid följer eller metoder som ni alltid använder? 

 
• Vart anser ni att ert företag drar gränsen för ett samarbete? 

o I extern påverkan? 
 

• Hur förhåller ni er till att jobba med någon utifrån som ni aldrig jobbat 
med tidigare? 

 
• Vilka arbetssätt och metoder använder ni för att stödja det öppna 

samarbetet och utbytet av kunskap och information? 
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• Vad gör ni för att få ett så bra samarbete med externa aktörer som möjligt 
o Och vad skulle ni vilja göra bättre? 

 
• Vilka effekter har öppenheten för innovationsförmågan? 

 
• Vad kan ni tänka er är positivt kontra negativt med att ta in externa 

företag i innovationsprocessen/arbetsprocessen? 
 

• Finns det kunskap eller information som ni aktivt väljer att inte dela med 
er av? 

o I alla projekt?  
o Varför? 

 
• Vad skulle ni vilja förbättra när det kommer till externa samarbeten? 

 
• Hur skulle ett perfekt samarbete se ut? 

 
Om samarbete endast förekommer i låg grad eller inte alls/Det interna 
arbetet: 

• Vilka fördelar ser ni med att göra allting själv? 
 

• Vilka fördelar ser ni med att endast samarbeta i en låg grad? 
 

• Vad kan ni tänka er är positivt kontra negativt med att ta in externa 
företag i innovationsprocessen/arbetsprocessen? 

 
• Vad skulle ni vilja förbättra vid interna arbetsprocesser? 

 
• Vad skulle behöva förändras för att ni skulle vilja arbeta med externa 

aktörer? 
 

• Finns det något förhållningssätt som ni alltid använder er av under en 
kreativ process?  

o Mönster som ni alltid följer eller metoder som ni alltid använder? 
 

• Hur tror ni ett perfekt samarbete skulle se ut? 
 
 
 


