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Förord&

Vårens uppsatsarbete har varit en intressant och lärorik tid. Genom att studera hur storbanker 

kan använda sociala medier som ett öppet innovationsverktyg har vi fått fördjupade kunskaper 

om hur digital kommunikation kan bidra till nya innovativa lösningar på den finansiella 

marknaden. Studien hade dock inte varit möjlig att genomföra utan ett antal personer. Vi vill 

först och främst rikta ett stort tack till studiens respondenter som bidragit med värdefull kunskap 

till vår uppsats. Vidare vill vi tacka vår handledare Per Frankelius som stöttat och väglett oss 

genom projektet. Slutligen vill vi tacka våra studiekamrater, vänner och familj för åsikter och 

reflektioner under kursens gång.  
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Sammanfattning&!
&

Titel:& Innovation genom kommunikation - Hur svenska storbanker kan 
använda sociala medier för att stimulera öppna innovationsprocesser 

Datum: ! 2017-06-09 
Nivå:   Magisteruppsats i Företagsekonomi, 30 hp 
Författare: & Caroline Perneryd och Hanna Peterson 
Handledare:  Per Frankelius 
Nyckelord:  Innovation, öppen innovation, sociala medier, kundinteraktion, banker 
 
Bakgrund: ! I takt med ökad digitalisering uppkommer nya marknadsmöjligheter för 

finansiella aktörer. Svenska storbanker förväntas förlora stora delar av 
sin vinst till nystartade digitala bolag på den finansiella marknaden. En 
viktig aspekt i den digitala utvecklingen är innovation. De digitala 
bolagen ligger i framkant när det kommer till innovation och använder 
extern information på sociala medier som inspiration till nya innovativa 
lösningar. Att utnyttja extern information i syfte att utveckla produkter 
och tjänster beskrivs som öppen innovation. Det torde således vara 
fördelaktigt för storbanker och tänka utifrån kunders digitala perspektiv 
genom att använda information på sociala medier som inspiration till nya 
innovativa lösningar, i enlighet med en öppen innovationsstrategi. 

 
Syfte:  Syftet med studien är att undersöka hur svenska storbanker kan använda 

sociala medier för att stimulera öppna innovationsprocesser. 
 
Metod:  Studien har utformats i enlighet med en kvalitativ forskningsstrategi. 

Empiriska data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med 
representanter från svenska storbanker samt med, enligt studien 
definierade, innovationsexperter.   
 

Resultat:! Svenska storbanker använder sociala medier i kundservice- och 
marknadsföringssyfte genom reaktiv och proaktiv kommunikation.  
Studien bekräftar att sociala medier även kan användas i innovations-
stimulerande syfte. Sociala medier kan användas som informationskälla 
i, enligt studien definierade, öppna innovationsprocesser genom att 
kunders idéer, beteenden och behov utläses med hjälp av metoder för 
extern informationssökning. Vidare kan sociala medier stärka 
kundrelationer, vilket ökar kunders incitament till deltagande i 
innovationsstimulerande aktiviteter. Aktiviteterna kan äga rum på sociala 
medier eller andra kanaler. Avslutningsvis visar studien att lagstiftade 
regleringar inte torde utgöra en utmaning som hindrar storbankers 
användning av sociala medier. Det är snarare storbankers ovana på 
sociala medier som hämmar den aktivitet som sker.  
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Abstract!
&
Title: Innovation through communication - How Swedish banks can use social 

media to stimulate open innovation processes 
Date:! !! 2017-06-09 
Level:!  Master Thesis in Business Administration, 30 HP 
Authors:  Caroline Perneryd and Hanna Peterson 
Supervisor	   Per Frankelius 
Key&words:! Innovation, open innovation, social media, customer interaction, banks 
&
Background: In line with increased digitalization, new market opportunities are 

emerging for financial players. Swedish banks are expected to lose a 
large part of their profits to new digital companies in the financial 
market. An important aspect of digital development is innovation. 
Digital companies are in the front edge when it comes to innovation and 
uses external information on social media as inspiration for new 
innovative solutions. Utilizing external information for the purpose of 
developing products and services is described as open innovation. Thus, 
it would be beneficial for banks to think based on customers' digital 
perspectives using information on social media as inspiration for new 
innovative solutions, in accordance with an open innovation strategy. 

 
Purpose:  The aim of the study is to investigate how Swedish banks can use social 

media to stimulate open innovation processes. 
 

Method:  The study is designed in accordance with a qualitative research strategy. 
Empirical data has been collected through semi-structured interviews 
with respondents consist of representatives from Swedish banks and, by 
the study defined, innovation experts.  

 
Result:  Swedish banks use social media in customer service and marketing 

purposes through reactive and proactive communication. The study 
confirms that social media also can be used for innovation-stimulating 
purposes. Social media can be used as a source of information in, by the 
study defined, open innovation processes by identifying customer ideas, 
behaviors and needs using methods for external information retrieval. In 
addition, social media can strengthen customer relations, which increases 
customer incentives to participate in innovation-stimulating activities. 
The activities can take place on social media or other channels. Finally, 
law-based regulations should not be a challenge that prevents banks from 
communicating on digital platforms. We would rather say that it is the 
banks inhabit on social media that is the biggest challenge. 
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1.&Inledning&
På den finansiella marknaden i Sverige dominerar fyra banker som erbjuder samtliga 

typer av finansiella tjänster till privat- och företagskunder. Nämnda banker benämns 

storbanker. Till de fyra storbankerna hör Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB), Nordea och Swedbank. Storbankerna har firat höga vinster och gått 

bättre än på många år (Elwin, 2015). Enligt rapporter gjorda av konsultbolaget 

Capgemini i fjol väntas dock storbanker förlora stora delar av marknaden till så kallade 

Fintech-företag; nystartade digitala bolag vilka de flesta känner igen som exempelvis 

Klarna och IZettle (Fågelstedt, 2016). Fintech-företag erbjuder finansiella tjänster med 

hjälp av mjukvaruteknik och ligger i framkant när det kommer till innovation och 

produktutveckling (Fågelstedt, 2016). Den så kallade milleniegenerationen utgör en ny 

målgrupp som inte längre rutinmässigt väljer storbanker utan ser möjligheter med att 

välja nya innovativa uppstickare på den finansiella marknaden (Elwin, 2015). För att 

utmana nya aktörer är det viktigt för etablerade institutioner att söka nya lösningar för 

att på ett bättre sätt möta kunders behov (Elwin, 2015). 

 

På en av världens största bankbloggar, Bank Innovation, listades i fjol de sex hetaste 

trenderna inom banksektorn (Noto, 2016). Trenderna har tagits fram utifrån den senaste 

digitala utvecklingen. Noto (2016) redogör för en övertygelse om att betalningar 

kommer ske via röststyrning, hur virtuella mötesplatser och portföljöversikter formas i 

en dynamisk 3D-vy samt hur artificiell intelligens och maskininlärning i form av 

robotar kommer prägla bankers innovativa färdplan. Framtidens möjligheter skapar en 

nyfikenhet hos oss gällande hur långt svenska storbanker kan gå i sin 

innovationsprocess samt vad det är som triggar den framtida utvecklingen. 

 

I takt med den explosiva digitalisering som präglar samhället har sociala medier vuxit 

fram och blivit en stor del av människors tillvaro. Fintech-företag använder information 

på sociala medier som inspiration till innovativa lösningar (Eldridge, 2016). Nämnda 

företag har upptäckt att kunder på sociala medier utgör en outnyttjad resurs från vilka de 

kan hämta inspiration och idéer (Eldridge, 2016). Vi vill med följande studie därmed 
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undersöka hur storbanker kan använda sociala medier som ett konkurrensverktyg på 

framtidens innovativa marknad.&&

&

1.1&Bakgrund&

Digitalisering är ett välkänt begrepp som avser utvecklingen av samhället genom 

användning av digital teknik (Mellin, 2014). En viktig aspekt i den digitala utvecklingen 

är innovation. Innovation är grunden till vår uppkopplade värld, vilket i sin tur har 

skapat enorma kommunikationsmöjligheter (Andersson m.fl., 2013). Enligt Mellin 

(2014) kan ingen sitta i ett labb och forska fram innovation. För att möjliggöra 

innovation krävs kunskap om mottagarens behov. Vad kunder efterfrågar vet bara 

kunderna varför det krävs en dialog där kunders behov kommuniceras ut till företag 

(Mellin, 2014). Som följd har öppen innovation blivit ett växande koncept. Teorin om 

öppen innovation innebär att företag inte kan förnya sig om de hålls isolerade från 

omvärlden (Dahlander och Gann, 2010). Chesbrough (2006) definierar begreppet öppen 

innovation som utnyttjandet av extern expertis i syfte att utveckla produkter och 

tjänster. Von Hippel (2016) har utvecklat Chesbroughs (2006) definition och menar att 

öppen innovation handlar om att dra nytta av information och insikter utvecklade av 

kunder. 

 

I kombination med dagens digitaliserade samhälle bör möjligheterna för öppen 

innovation vara oändliga. Sociala medier är ett exempel på den explosiva digitala 

utvecklingen under de senaste åren (Skolverket, 2015). Sociala medier är ett koncept av 

internetbaserade plattformar för social interaktion och informationsutbyte, både i privata 

och yrkesmässiga ändamål (NE, 2017). Några av de mest kända exemplen på sociala 

medier är Facebook, Twitter och Linkedin, vilka samtliga kan användas via datorer och 

mobila applikationer. Den mobila versionen av sociala medier har haft stor inverkan på 

dagens ökade användning, eftersom människor kan vara konstant närvarande på nätet, 

från vilken plats som helst, och dela samt publicera information. Sociala medier ger 

därmed upphov till ett enormt informationsflöde (Nyberg och Parland Von Essen, 

2014). Informationsmängden som finns tillgänglig på digitala plattformar har eskalerat 

och mängden information på nätet har fördubblats på mindre än ett år (Mellin, 2014). 
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Allt mer informationsrika marknadsplatser skapar en möjlighet för organisationer att 

söka efter nya sätt att förbättra sin innovativa förmåga (Roberts m.fl., 2016). Sociala 

medier har således gjort det möjligt för företag att observera och följa kunders behov 

och förstå vad de gillar och ogillar, vilket skapar en förståelse för kunders krav på 

företag. Genom att ta hjälp av sociala plattformar vid insamlandet av information bör 

kunders behov kunna omvandlas till nya produkter (Roberts m.fl., 2016).   

 

1.2&Problemdiskussion&

Enligt Mellin (2014) är svenska storbanker ett intressant exempel på verksamhet där 

den tekniska utvecklingen historiskt mer eller mindre har stått stilla. Den allmänna 

bilden av storbanker har målats upp som ett palats där tjänstemän sitter bakom sina 

skrivbord med samma erbjudanden nu som då. Öppettiderna är långt ifrån kundvänliga 

och lyhördheten för kunders behov är liten. De senaste hundra åren har branschen med 

stolthet avstått från att förnyas. Historiskt har banker således aktat sig för innovation, 

såvida det inte kommer från krav och behov att sänka kostnader (Mellin, 2014). 

!

Den ovan beskrivna situationen om bankers tröghet för nya tekniker har skapat en 

möjlighet för nischbanker och nya Fintech-företag att vinna marknadsandelar 

(Fågelstedt, 2016). Kunders behov av banktjänster förändras i takt med ökad digital 

uppkoppling. Vidare blir det allt vanligare att använda olika leverantörer för betalning, 

lån och försäkring. Storbankers konkurrenter på marknaden utnyttjar möjligheten att 

med anpassade och kostnadseffektiva bankerbjudanden ta över kunder. Tack vare 

nischade erbjudanden öppnas möjligheten att erbjuda billigare och kundanpassade 

tjänster och produkter (Fågelstedt, 2016). Samtidigt kan den ökade konkurrens-

situationen bedömas som ett resultat av enkelheten att byta bank. Ett fåtal klick på 

datorn och processen vid ett bankbyte är genomförd (Eriksson, 2016). 

 

Traditionella storbanker behöver, för att möta den ökade konkurrensen, söka nya 

innovativa lösningar. Enligt Statens offentliga utredningar (2004:52) har den svenska 

finanssektorn redan ställts inför flertalet reformer under de senaste decennierna på 

grund av den tekniska utvecklingen, vilket säger emot Mellins (2014) teori om 

storbankers tröghet. Behovet att besöka bemannade bankkontor har reducerats avsevärt, 
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vilket storbanker bemött med införande av internetbanker och andra internetbaserade 

kanaler som erbjuder kunder konstant service anpassade för kunders enskilda behov 

(SOU 2004:52). Vidare har mobila applikationer och nya innovativa betallösningar 

utvecklats (Chakravarthi, 2015). Innovativa lösningar har blivit avgörande för 

traditionella bankers fortlevnad. Det är av stor vikt för storbanker att upptäcka och 

anpassa kunderbjudanden utefter marknadsförändringar och kunders behov 

(Chakravarthi, 2015).  

 

Sociala medier påverkar även dagens bankförbindelser på ett betydande sätt (Eldridge, 

2016). De affärsmöjligheter sociala medier ger har uppmärksammats och etablerats av 

finansiella institutioner (Eldridge, 2016). Facebook lanserades 2004 och sedan dess har 

banker i ökad utsträckning antagit sociala medier i sitt arbete (Deloitte, 2016). Idag är 

samtliga storbanker aktiva på ett antal sociala medier, främst Twitter, Facebook och 

Linkedin, varav Facebook är den största kanalen (Deloitte, 2016).  

 

Storbankers kommunikation på sociala medier präglas av stora likheter (Wisterberg, 

2014). Många inlägg publiceras med ett personligt tilltal, vilket förklaras med en vilja 

att likt Mellins (2014) teori väga upp bilden av storbanker som stora och stela. Kunder 

har även möjlighet att skriva egna inlägg samt kommentera på publicerade inlägg, vilket 

skapar stora möjligheter för relationsskapande aktiviteter (Wisterberg, 2014). Fintech-

företag har vidare upptäckt nya möjligheter på sociala medier (Eldridge, 2016). Många 

av de nyskapande innovativa företagen använder sociala medier som ett verktyg för att 

revolutionera den traditionella affärsverksamheten som är präglad av storbanker. Det 

innebär att Fintech-företag har hittat ett användningsområde på sociala medier som går 

ut på att skapa nya innovativa lösningar (Eldridge, 2016). 

 

På grund av sin traditionella verksamhet, samt utmaningar som inte påverkar andra 

branscher, har dock banker halkat efter andra sektorer i användandet av sociala medier 

(Eldridge, 2016). Först och främst kan storbankers fördelar med att använda sociala 

medier reduceras på grund av reglering i svensk lagstiftning. Bestämmelser kring 

sekretess samt restriktioner mot avslöjande av personuppgifter på elektroniska 

plattformar är två exempel som hindrar banker att fullt ut utnyttja sociala medier. 
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Vidare gör sociala medier att banker ställs inför en ny verklighet som kan vara svår att 

anpassa sig till när de samtidigt försöker leva upp till befintliga förväntningar och sköta 

kärnverksamheten, vilket enligt många kunder förväntas vara klassisk rådgivning inom 

privat- och företagsekonomi (Eldridge, 2016). 

 

1.3&Problemformulering&

Ny teknik medför nya marknadsmöjligheter för olika finansiella aktörer, vilket har 

skapat en ökad konkurrens mellan traditionella storbanker, nischbanker och Fintech-

företag. På grund av den ökade konkurrensen är det av stor vikt för storbanker att likt 

innovativa uppstickare tänka utifrån kunders digitala perspektiv och erbjuda 

kundanpassade lösningar. Storbanker har sedan Facebook lanserades 2004 upptäckt 

fördelar med att använda sociala medier som ett digitalt kommunikationsverktyg. Det 

finns dock en kunskapslucka i tidigare studier om hur storbanker utifrån dess unika 

regelverk kan använda sociala medier i syfte att stimulera öppna innovationsprocesser. 

Kunskapsluckan är intressant att fylla eftersom innovationsstimulerande aktiviteter på 

sociala medier kan antas bidra till stärkt konkurrenskraft för storbanker. 

!

1.4&Syfte&

Syftet med studien är att undersöka hur svenska storbanker kan använda sociala medier 

för att stimulera öppna innovationsprocesser.  

 

1.5&Frågeställningar& &

Utifrån ovanstående problemformulering har följande frågeställningar formulerats: 

 

F1:  Hur använder storbanker sociala medier för att kommunicera med kunder? 

F2:  Hur kan storbanker använda sociala medier i syfte att stimulera öppna 

innovationsprocesser? 

F3:  Vilka specifika utmaningar kan påverka storbankers användning av sociala 

medier? 
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I figur 1 nedan illustreras studiens fokusområde. Studiens första frågeställning antas 

vara viktig för att kunna besvara studiens andra frågeställning. Frågeställning 1 är 

således en förberedande och informativ fråga, vilken ska besvaras för att åskådliggöra 

hur storbanker kommunicerar med kunder på sociala medier idag. Studiens andra 

frågeställning utgör studiens huvudfokus och är avgörande för att fylla studiens 

kunskapslucka. Vidare vill vi undersöka vilka specifika utmaningar som kan påverka 

storbankers användning av sociala medier som kommunikations- och 

innovationsverktyg. Den ifyllda cirkeln markerar studiens huvudfokus medan de 

transparanta cirklarna markerar de kunskapsområden som studien berör i förberedande 

och informerande syfte. Krysset innebär att kunskapsområdet inte kommer beröras.  

 

!
Figur 1: Studiens fokusområde 

!

1.6&Avgränsningar&

Studien har avgränsats till att undersöka hur svenska storbanker utifrån dess unika 

regelverk kan använda sociala medier för att stimulera öppna innovationsprocesser. 

Avgränsningen har gjorts utifrån intresset att undersöka hur storbanker kan utmana 

mindre aktörer på marknaden, vilka är kända för innovativa lösningar. Observera dock 

att studien syftar till att analysera det allmänna innovationsarbetet på svenska 

storbanker. Det innebär att en distinktion mellan olika typer av innovationer inte 

kommer behandlas i studien. 

 

Begreppet sociala medier har avgränsats till att innefatta de sociala nätverken Facebook, 

Linkedin och Twitter. Valet är baserat på att samtliga av dessa plattformar välkomnar 

en enkel kommunikation mellan användare och kontoinnehavare samt lockar en stor 
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majoritet kunder. Studien har vidare avgränsats till att undersöka hur privatkunder 

kommunicerar med storbanker på sociala medier i syfte att belysa om bankers möjlighet 

att använda sociala medier i öppna innovationsprocesser. Studien kommer dock inte 

behandla kundperspektivet. Däremot kommer kunder ges ett stort fokus i studien, 

eftersom vi genom ett företagsperspektiv undersöker hur storbanker kan använda 

information från kunder på sociala medier i öppna innovationsprocesser. 

 

1.7&Målgrupp&

Studien riktar sig främst till svenska storbanker, men även till andra aktörer på den 

finansiella marknaden och akademin. Vi vill med studien uppmärksamma nämnd 

målgrupp på vilka eventuella möjligheter sociala medier bidrar till i processer för öppen 

innovation. Vidare är det vår förhoppning att finansiella aktörer drar lärdom av studiens 

resultat och anpassar nämnd processer efter möjligheter och utmaningar som 

identifieras vid användning av sociala medier som innovationsstimulerande verktyg. 
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2.&Metod&
Följande kapitel inleds med en redogörelse för studiens ansats, strategi och design, följt 

av studiens metod för datainsamling och dataanalys. I kapitlets avslutande del 

diskuteras studiens etik och trovärdighet. 

 

2.1&Ansats&

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två typer av ansatser som tillämpas i 

vetenskapliga studier. Ansatserna tillämpas för att tydliggöra förhållandet mellan teori 

och praktik. Vid en induktiv ansats samlas empiriskt material in i syfte att bilda nya 

teorier, alternativt ändra redan existerande teorier (Bryman och Bell, 2013). På grund av 

aktualiteten i studiens ämne skapades möjligheten att bilda en slutsats baserad på egna 

observationer och undersökningar i enlighet med en induktiv ansats. Vid en deduktiv 

ansats utgår forskare istället från tidigare kunskaper och teorier (Bryman och Bell, 

2013). Teorierna testas sedan empiriskt i syfte att bekräfta giltigheten (Bryman och 

Bell, 2013). Studiens kunskapslucka identifierades tidigt i arbetet, vilket bidrog till att 

relevanta teorier inom studiens ämnesområde kunde samlas in. Studien bygger således 

även på tidigare forskning, vilken testats empiriskt. Följaktligen har studien antagit en 

kombination av den induktiva och den deduktiva ansatsen. 

 

2.2&Strategi&

Två typer av forskningsstrategier kan tillämpas i vetenskapliga studier (Starrin och 

Svensson, 1994). Den kvalitativa forskningsstrategin bygger på egna observationer, 

vilket betyder att empiriskt material samlas in för att belysa om ännu okända egenskaper 

och fakta. Den kvantitativa forskningsstrategin bygger däremot på redan definierade 

observationer och fakta, vilket betyder att empiriska tester görs av redan existerande 

teorier (Starrin & Svensson, 1994). Studien genomfördes i enlighet med en kvalitativ 

forskningsstrategi, eftersom det empiriska materialet samlades in genom egna 

undersökningar i form av semistrukturerade intervjuer som behandlade ännu okända 

företeelser. Vidare lades tonvikt på hur studiens respondenter uppfattade och tolkade 

studiens kunskapsområde, vilket kännetecknar en kvalitativ studie (Bryman och Bell, 

2013). 
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2.3&Design&

Enligt Bryman och Bell (2013) beskriver en studies forskningsdesign urvalet av 

undersökningsenheter samt hur datainsamling kommer att ske. Valet av 

forskningsdesign är grundläggande för studiens reliabilitet och dess fortsatta analys av 

insamlad data. De vanligaste typerna av forskningsdesign är experimentell design, 

tvärsnittsdesign, fallstudiedesign och komparativ design (Bryman och Bell, 2013). 

 

Yin (2007) menar att en tvärsnittsdesign och en komparativ design är bra att använda 

när studiens frågeställningar är baserade på frågor om frekvens och förekomst. När 

studien är baserad på hur- och varför- frågor är en fallstudiedesign istället fördelaktigt 

att använda, eftersom en fallstudie baseras på empiriska undersökningar av händelser i 

en verklig kontext (Yin, 2007). Studiens frågeställningar formulerades i enlighet med en 

fallstudiedesign.  

 

En fallstudiedesign kännetecknas vanligtvis av forskning om ett specifikt fall, men kan 

även utvecklas till undersökningar av multipla fall enligt en så kallad multipel 

fallstudiedesign (Bryman och Bell, 2013). Studien utformades efter en multipel 

fallstudiedesign med storbanker som utvalda fallföretag. Den multipla designen har 

blivit vanligare i kvalitativ forskning, eftersom det bidrar till möjligheten att göra 

komparativa analyser (Bryman och Bell, 2013). Valet av design baserades på 

möjligheten att skapa en bredare förståelse för storbankers potential att arbeta med 

sociala medier i relation till innovation samt möjligheten att göra en jämförande analys 

av resultatet. 

!

2.4&Datainsamling"

Nedan följer en redogörelse för studiens datainsamling. Inledningsvis genomfördes en 

litteratursökning för att skapa förståelse för studiens ämnesområde. Det bidrog till 

kunskap som var viktig att besitta vid genomförandet av studiens intervjuer. Vidare 

presenteras studiens urvalskriterier som använts vid valet av respondenter samt 

genomförandet av den empiriska datainsamlingen.  
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2.4.1&Litteratursökning&

En litteraturgenomgång är enligt Bryman (2011) viktig att genomföra, eftersom studiens 

författare får en bred kunskapsgrund och förståelse för studiens ämnesområde. 

Inledningsvis samlades således existerande data in för att skapa förståelse för studiens 

ämne. Den så kallade snöbolls-tekniken användes vid genomförandet av 

litteraturgenomgången. Snöbollstekniken innebär enligt Bryman (2011) att källor 

uppmärksammas genom att forskning hänvisar vidare till andra författare inom 

kunskapsområdet, vilket på så vis utvidgar kunskapsbasen för studien.  

!

En inledande litteratursökning kring innovationsbegreppet och sociala medier 

genomfördes för att skapa förståelse för begreppen. Våra kunskaper fördjupades genom 

att teorier om användning av sociala medier i innovationsprocesser, 

marknadsföringskonceptet och metoder för extern informationssökning studerades. 

Avslutningsvis genomfördes en litteratursökning kring lagstadgade regleringar som 

berör ämnesområdet i syfte att utläsa vilka regelmässiga utmaningar som kan påverka 

svenska storbankers användning av sociala medier. Kunskapen var viktig att besitta vid 

genomförandet av studiens intervjuer, eftersom det säkerställde kvaliteten på 

intervjuerna. I kombination med det empiriska underlaget användes kunskapen även för 

att tolka och kritiskt granska studiens respondenter samt låg till grund för egna 

argument.  

 

Risken med att genomföra en litteraturgenomgång är att vi inte är bekanta med 

materialet och dess kvalitet (Bryman och Bell, 2013). För att minska risken består 

studien av litteratur och artiklar noga utvalda baserade på dess relevans för studien. 

Data valdes ut med ett kritiskt förhållningssätt och samlades in från svensk och engelsk 

välrenommerad litteratur, i kombination med webbsidor och artiklar från pålitliga 

databaser. I den mån det varit möjligt använde vi oss av ursprungskällor och i annat fall 

granskades källan kritiskt för att säkerställa källans trovärdighet. Vid misstankar om 

vinklad information granskades informationen och jämfördes med ytterligare källor för 

att säkerställa dess tillförlitlighet.  

!
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2.4.2&Urval"

Studiens respondenter valdes ut genom ett strategiskt urval. Det är ett styrt urval som 

används för att hitta respondenter vilka uppfyller en uppsättning definierade kriterier 

(Bryman, 2011). Intervjuer genomfördes med respondenter tillhörande två urvals-

grupper: 

 

Grupp 1: Storbanker 

Grupp 2: Innovationsexperter  

 

Urvalskriteriet för urvalsgrupp 1 var finansiella aktörer som erbjuder samtliga typer av 

finansiella tjänster till privat- och företagskunder, så kallade storbanker. Respondenter 

valdes ut utifrån kriteriet att de ska arbeta med sociala medier och vara bekanta med 

respektive storbanks innovationsarbete. Respondenterna bidrog med relevant kunskap 

till studiens frågeställningar och syfte. Vi kontaktade personer med titeln Sociala 

medier ansvarig på samtliga storbanker. Tre av fyra storbanker valde att delta i studien 

och med hänsyn till att en storbank valde att vara anonym anonymiserades samtliga 

storbanker och dess respondenter med pseudonymer. Kontaktpersonerna på Storbank 1 

och Storbank 2 valde att inkludera ytterligare en kollega under intervjun, vilka arbetar 

som kommunikationschef och strategisk partner på respektive bank. Kontaktpersonen 

på Storbank 3 valde vidare att överlåta intervjudeltagandet till chefen för extern 

kommunikation och mediarelationer. Storbank 4 valde som sagt att inte delta i studien 

på grund av tidsbrist. Vi kontaktade ett stort antal personer på Storbank 4 som valde att 

inte besvara förfrågan om medverkan. Slutligen svarade presschefen och avböjde 

deltagande i studien.  

 

Urvalskriteriet för urvalsgrupp 2 var personer som har gedigen arbetslivserfarenhet och 

antogs besitta fördjupade kunskaper inom ämnesområdet digitalisering och innovation. 

Nämnda personer definierades som innovationsexperter. Innovationsexperterna 

behandlades som en kompletterande datakälla till storbankerna, eftersom deras 

specialistkunskap var viktig för att besvara studiens andra frågeställning: hur storbanker 

kan använda sociala medier för att stimulera öppna innovationsprocesser. Samtliga 

respondenter arbetar på ansedda företag inom området för innovation och digitalisering, 
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samt har gedigen utbildning och arbetslivserfarenhet inom samma område. Vid valet av 

experter vände vi oss till två internationellt verksamma respondenter vilka 

uppmärksammats efter mailkorrespondens med innovationsforskaren Henry 

Chesbrough. Nämnda respondenter arbetar som chef för öppen innovation på den 

spanska banken BBVA, samt som professionell talare för digital transformation och 

innovativa affärsmodeller på företaget Ecx.io. Vidare valdes respondenter ut på den 

svenska innovationsmyndigheten Vinnova samt företagen Innovation 360 Group och 

Accenture.   

 

Tabell 1: Studiens respondenter. 

!

 

Definitionen av en expert bör dock utsättas för kritisk granskning eftersom vem som 

helst i praktiken kan titulera sig som expert. Åsikter från en expert kan vara subjektiva, 

varför det empiriska materialet bör granskas kritiskt och ifrågasättas. Det kan således 

vara negativt att använda begreppet för att beskriva en urvalsgrupp. Vi valde dock att 

använda begreppet, eftersom studiens utvalda respondenter uppfyllde våra krav på en 

innovationsexpert. Samtliga respondenters erfarenheter och kunskaper inom studiens 

ämnesområde granskades noga innan ett godkännande gavs till deltagande i studien. 

Vidare utsattes experternas åsikter för kritisk granskning under intervjutillfällena samt 

vid framtagandet av studiens analys och slutsats, vilket gjordes för att upptäcka 

eventuella vinklade åsikter och företagsspecifika ställningstaganden.  
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2.4.3&Intervjuer"

Studiens empiriska primärdata samlades in genom semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer kännetecknas av flexibilitet (Bryman, 2011). Intervjuerna 

bygger på utformade standardiserade mallar som anpassats efter respektive urvalsgrupp 

(se bilaga 1 och 2). Frågorna är dock öppna för tolkning, eftersom det ger 

respondenterna större frihet i deras svar (Bryman, 2011). Valet av semi-strukturerade 

intervjuer baserades således på respondenternas möjlighet att fritt reflektera över egna 

erfarenheter. Vi hade även möjlighet att lägga till ytterligare frågor som inte ingår i 

mallen om intervjun öppnade för ytterligare diskussion. Nackdelen med den här typen 

av intervjuer är risken att använda en mall som styr intervjun för mycket, vilket kan 

resultera i att svaren inte baseras på åsikter fritt formulerade av studiens respondenter 

(Bryman, 2011). Den nämnda risken var dock inte tillräckligt betydande för att ändra 

valet att använda semi-strukturerade intervjuer som undersökningsmetod. 

 

Intervjuerna var mellan 45-60 minuter långa och utfördes över telefon samt vid 

personliga möten. Majoriteten av studiens respondenter efterfrågade en telefonintervju, 

vilket accepterades. Personliga intervjuer har tidigare ansetts vara mer representativa än 

telefonintervjuer, men uppfattningen har ändrats och en telefonintervju anses nu vara 

lika representativ som en personlig intervju (Bryman och Bell, 2013). Harboe (2013) 

förklarar att fördelarna med telefonintervjuer är att genomförandet går snabbare än vid 

en personlig intervju samt att kostnader i form av resekostnader elimineras. Vidare 

eliminerar telefonintervjuer risken att faktorer som ålder, kön och etnisk bakgrund 

påverkar svaren från respondenterna (Bryman, 2011). Däremot finns det även nackdelar 

med telefonintervjuer. Intervjuformen medför en risk att reaktioner och ansiktsuttryck 

på frågor inte uppfattas, eftersom respondenterna och intervjupersonerna inte ser 

varandra (Bryman och Bell, 2013). Vidare är nackdelarna att respondenterna ofta är mer 

misstänksam mot intervjun, är mindre engagerade samt att det är lättare att avbryta 

intervjun (Harboe, 2013). Vi bemötte riskerna genom att skapa en tillitsfull relation, 

vilket vi skapade genom att noga presentera oss och studiens syfte. Vidare är det viktigt 

att ge tydliga instruktioner inför intervjun (Bryman och Bell, 2013), vilket gjordes över 

mail vid bokning av intervjun samt över telefon innan intervjun påbörjats. 
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Vid genomförande av intervjuer, framförallt expertintervjuer, är det även viktigt att ha 

förförståelse för studiens ämnesområde (Gummesson, 1985). Förförståelse kan 

klassificeras i tre egenskaper: generell kunskap, specifik kunskap och personliga 

egenskaper. Generell kunskap uppnås genom studerande av aktuella teorier, modeller 

och synsätt för studien. Specifik kunskap är kunskap om aktuell bransch, företaget och 

respondenten. Slutligen kan personliga egenskaper i form av social förmåga, kreativitet 

och intuitiv förmåga underlätta vid intervjuer (Gummesson, 1985). Intervjuerna utfördes 

efter en noga genomförd litteraturgenomgång vilket säkerställde vår generella kunskap 

vid intervjutillfällena. Vidare var vi väl pålästa på respondenternas roll på aktuella 

företag, samt på företagen själva. Personliga egenskaper för framgångsrika intervjuer 

anser vi oss även besitta. Följande säkerställde kvaliteten på samtliga av studiens 

intervjuer.   

 

2.5&Bearbetning&

Studiens intervjuer transkriberades i sin helhet. Alvesson (2011) menar att en detaljerad 

utskrift av intervjuer underlättar arbetet med att tolka intervjuerna, samt att det gör det 

möjligt att uppvisa citat från respondenterna. Alvesson (2011) förklarar vidare att det 

finns en risk att viktig information försummas i de fall intervjuer inte transkriberats. Det 

kan även medföra att innehållet i intervjuerna av misstag styrs enligt våra förutfattade 

meningar och egna tankar. Nackdelen med att transkribera är dock tidsaspekten. Att 

göra utskrifter av samtliga intervjuer innebär en stor tidsåtgång, vilket bör ställas mot 

eventuella risker för att avgöra om det är nödvändigt. Konsekvensen av att transkribera 

intervjuer kan bli att antalet intervjuer tvingas minska på grund av tidsbrist (Alvesson, 

2011).  

 

Vi valde trots nämnda nackdelar att skapa detaljerade utskrifter av intervjuerna, 

eftersom metoden säkerställer studiens tillförlitlighet. Valet att transkribera gjordes 

vidare för möjligheten att citera respondenterna. Vi prioriterade därför att säkerställa 

empirins pålitlighet och reducerade antalet intervjuer för att genomförandet skulle 

rymmas inom studiens tidsram.  
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2.6&Kvalitativ&dataanalys&

Kvalitativa studier medför ofta en stor mängd data som samlas in genom intervjuer, 

observationer eller deltaganden. Den stora mängden data har bidragit till att kvalitativa 

analyser är svåra att göra samt att det saknas ett tydligt regelverk kring hur analysen ska 

genomföras. Bryman och Bell (2013) beskriver dock generella tillvägagångssätt som är 

fördelaktiga att använda vid analys av kvalitativ data. Grundad teori är den metod som 

tydligast framträtt i forskningsstudier (Bryman och Bell, 2013), samt den metod som vi 

i ett antal aspekter använde oss av vid genomförandet av studiens analys.   

 

Metoden för grundad teori utgår ifrån fyra redskap: teoretiskt urval, kodning, teoretiskt 

mättnad och kontinuerliga jämförelser (Bryman och Bell, 2013). Teoretiskt urval och 

mättnad innebär att studiens urval kontinuerligt väljs ut tills en teoretiskt bestämd 

kategori mättats med data (Bryman och Bell, 2013). Vi valde att utgå från ett strategiskt 

urval, vilket förkastar nämnda redskap i grundad teori. Studiens analys togs dock fram 

genom de två resterande redskapen kodning och kontinuerliga jämförelser. Kodning 

innebär att empiriskt insamlat material bryts ner i mindre beståndsdelar för att sedan 

analyseras och benämnas (Bryman och Bell, 2013). Kontinuerliga jämförelser innebär 

vidare att studien ska utföras med en ständig jämförelse mellan kodade företeelser i en 

viss kategori data, vilket innebär att olika delar av intervjumaterialet jämförs med 

varandra (Bryman och Bell, 2013). 

 

Metoden tillämpades genom att relevant data valdes ut och strukturerades till studien, 

vilken sedan analyserades. Studiens intervjuer transkriberades som sagt i sin helhet, 

vilket öppnade för att identifiera kodade nyckelord och samband i kategorier data. 

Intervjumaterialet delades upp i tre kategorier per intervju, vilka för urvalsgrupp 1 är i) 

respondenten och företaget, ii) innovationsarbetet på banken och iii) sociala medier. För 

urvalsgrupp 2 delades materialet upp i följande kategorier: i) respondenten och 

företaget, ii) öppen innovation och iii) sociala medier i innovationsprocessen. 

Uppdelningen gjordes i syfte att underlätta för analysens struktur samt underlätta för 

jämförande analyser av intervjumaterialet.  
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2.7&Etiska&aspekter&

I en företagsekonomisk studie är det viktigt att ta hänsyn till forskningens etiska 

principer (Bryman och Bell, 2013). Det som huvudsakligen diskuteras om etik i 

forskning är hur studiens respondenter behandlas (Bryman och Bell, 2013). Vi 

säkerställde att ingen skada uppstått för respondenterna samt att studien inte inkräktade 

på respondenternas privatliv. För att ytterligare säkerställa studiens etik valde vi att i 

studiens metod utgå från Vetenskapsrådets (2009) forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådets (2009) principer involverar fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Studiens respondenter ska i enlighet med informationskravet informeras om vad som 

krävs vid ett deltagande i studien, samt vad deras medverkan ska tillföra studien 

(Vetenskapsrådet, 2009). Samtliga respondenter tillgodosågs vid flertalet tillfällen med 

utförlig information om studien. Vid inledande mailkorrespondens fick respondenterna 

information om studiens syfte, vilket bidrog till förståelse för en eventuell medverkan. 

Vidare presenterades studien noga innan intervjun påbörjades. Intervjuerna utfördes 

enligt en semi-strukturerad metod med öppna frågor, vilket gav respondenterna stor 

frihet i sina svar. Enligt Bryman (2011) kräver semi-strukturerade intervjuer att hänsyn 

tas till ytterligare etiska principer. Det är viktigt att frågorna inte skapar känslor av 

obehag hos respondenterna samt att deltagarna inte känner sig utnyttjade av frågorna. 

Informationskravet motverkar sådana känslor och skapar ett förtroende hos 

respondenterna att dennes svar inte utnyttjas eller förfalskas (Bryman, 2011).  

 

Samtyckeskravet innebär att samtliga respondenter ska ge sitt samtycke till deltagande i 

studien (Vetenskapsrådet, 2009), vilket vi säkerställde vid förfrågan om deltagande. 

Vidare säkerställdes samtycke till den sammanfattning av intervjun som inkluderats i 

studien. Respondenterna fick sammanfattningen skickad i efterhand och gavs därmed 

möjlighet att justera eventuella feltolkningar och misstag. Det gav även möjlighet att 

neka deltagande till studien om innehållet besvärade respondenten.  
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Konfidentialitetskravet innebär att information om samtliga respondenter ska hanteras 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2009). Det innebär att personuppgifter och känslig 

information ska förvaras isolerat från obehöriga om inte annat framgår av 

respondenterna (Vetenskapsrådet, 2009). Det kan vara svårt att avgöra vad som är 

känslig information, eftersom betydelsen kan skilja sig från olika respondenter och olika 

sammanhang. För att uppfylla konfidentialitetskravet i studien valde vi därför att fråga 

om sekretess och anonymitet innan påbörjad intervju. Respondenterna fick därmed ta 

ställning till inspelning av intervjun samt användning av respondenternas namn och 

företag i studien. Med anledningen av att en storbank valde att vara anonym i studien 

anonymiserades samtliga storbanker och dess respondenter med pseudonymer.  

 

Slutligen innebär nyttjandekravet att information från studiens respondenter enbart får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2009). Informationen får inte lånas 

ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2009). Vi informerade samtliga 

respondenter om att empiriska data från intervjuerna enbart använts i syfte att 

inkluderas i studien. Vi informerade även om hur inspelat material användes och 

förvarades. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är således uppfyllda.  
 

2.8&Trovärdighet&och&äkthet&

Kvalitativa studiers reliabilitet och validitet mäts och bedöms genom två grundläggande 

kriterier: trovärdighet och äkthet (Bryman och Bell, 2013). Kriterierna har skapats för 

möjligheten att säkerställa och bedöma kvaliteten i forskningsstudier. Studiers 

trovärdighet består vidare av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering (Bryman och Bell, 2013). 

 

Tillförlitlighet innebär att studien bedöms utifrån hur väl den sociala verkligheten 

framställs som undersökts i studien (Bryman och Bell, 2013). Det innebär att studien 

bedöms utifrån hur väl respondenternas åsikter speglar den verklighet som studerats. 

Forskningen ska även följa gällande regler och utföras på ett korrekt sätt för att vara 

tillförlitlig. Överförbarhet innebär vidare att studiens resultat ska göras överförbart till 

en annan verklighet än den som studerats. Det ställer krav på att studiens innehåll är 

detaljerat och fylligt, vilket förser läsarna med tillräckligt underlag för att bedöma dess 
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överförbarhet till en annan miljö. Pålitlighet innebär vidare att samtliga steg i studiens 

forskningsprocess ska redogöras för och granskas under forskningens gång. Kvaliteten 

av studiens resultat och teoretiska slutsats kan därmed bedömas och berättigas. Slutligen 

innebär konfirmering att studien ska utföras i god tro, vilket innebär att personliga 

åsikter och värderingar inte ska påverka utförandet och resultatet (Bryman och Bell, 

2013). 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver vidare hur studiens äkthet ska säkerställas. 

Kriterierna för studiens äkthet innefattar att studien ska ge en rättvis bild av 

respondenternas uppfattningar samt att respondenterna ska bestå av en grupp människor 

för att säkerställa en bredd i resultatet. Studien ska även ge möjlighet till respondenterna 

att få en bättre förståelse för ämnet efter sitt medverkande (Bryman och Bell, 2013). 

 

Studiens trovärdighet och äkthet säkerställdes genom uppfyllelse av samtliga 

ovanstående kriterier. Studiens empiri togs fram enligt beprövade metoder med hjälp av 

en bred grupp respondenter, vilket säkerställer studiens äkthet. Vi åsidosatte även våra 

personliga åsikter för att på djupet förstå och återspegla den verklighet som studiens 

respondenter beskriver. Vidare granskades samtliga delar av studiens forskningsprocess 

av opponenter och handledare under kursens gång, vilket skapat ett kritiskt 

förhållningssätt mot studien. Slutligen valdes förstahandskällor primärt ut vid 

litteratursökning, vilket ytterligare stärker studiens trovärdighet. Det bör dock 

poängteras att kvalitativa studier kan vara svåra att generalisera, vilket påverkar 

studiens överförbarhet till andra verkligheter. Vidare kan trovärdigheten påverkas 

negativt av att vi valde att anonymisera respondenterna i urvalsgrupp 1. Vi valde trots 

det att hålla urvalsgruppen helt anonym, eftersom det går emot de etiska principerna att 

undvika det.  
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3.&Teoretisk&referensram&
Följande kapitel inleds med en konkretisering av begreppet innovation samt en 

redogörelse för begreppen öppen innovation, tjänsteinnovation och finansiell 

innovation.  Vidare beskrivs sociala medier och teorier om hur digitala kanaler kan 

användas i innovationsprocesser presenteras. Avslutningsvis redogörs för 

marknadsföringskonceptet och forskningsmetoder för insamling av extern information.  

 

3.1&Innovation&

Företag möter dagligen nya utmaningar på marknaden (Dodgson m.fl., 2008). För att 

erhålla en konkurrenskraftig position på en föränderlig marknad är innovation en 

avgörande faktor. Innovation är dock ett svårdefinierat begrepp. Det finns flera olika 

definitioner och ordet i sig kan vara svårt att förklara. Enligt Remneland (2010) 

härstammar innovation från ordet innovare, vilket är det latinska ordet för ”att göra ny”. 

Den språkliga bakgrunden till ordet kan vidare analyseras. Dodgson m.fl. (2008) menar 

att ordet innovation ofta blandas ihop med ordet uppfinning, eftersom båda begreppen 

är kopplade till att förnya (eng: innovate). Oxford English Dictionary definierar ordet 

förnya (eng: innovate) som ”to bring in (something new) for the first time” (Mann och 

Chan, 2011), vilket likt Remnelands (2010) beskrivning innebär att införa något för 

första gången och introducera som nytt. En historisk innebörd av begreppet innovation 

är således att något nytt och originellt introduceras i samhället. 

!

Innebörden av ordet innovation har dock förändrats genom åren. Tidigare har 

innovation beskrivits som en linjär process, vilken beskriver hur nya förändringar 

utformas i en steg-för-steg process från uppfinning (eng: invention) till innovation, 

vilken sprids i samhället (Rogers, 1962). I senare forskning har innovationsbegreppet 

istället beskrivits som en interaktiv process, vilket innebär en fortlöpande 

innovationsprocess som ständigt är aktiv (Dodgson m.fl., 2008). Subrahamaniam & 

Youndt (2005) menar att innovation på senare tid definieras som ett sätt att kontinuerligt 

förbättra organisationers kapacitet genom att konstruera och erhålla hållbara 

konkurrensfördelar. Innovation innebär att identifiera nya möjligheter och idéer vilka 
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kan utnyttjas i framtagandet av nya produkter och tjänster (Subrahamaniam & Youndt, 

2005). 

!

Som nämnts ovan förväxlas ofta begreppet innovation med ordet uppfinning (Dodgson 

m.fl., 2008). En uppfinning är dock enbart uppkomsten av en ny idé. En innovation 

involverar däremot hela processen från en principiellt ny idé till realisering av idén i 

praktiken, vilket skapar nytta för användare (Dodgson m.fl., 2008). Även Freeman och 

Soete (1997) menar att det finns konkreta skillnader mellan begreppen. De anser att en 

uppfinning definieras som en idé eller en modell av en ny eller förbättrad produkt. En 

innovation är däremot en ny idé vilken tillämpas i praktiken genom att en första 

kommersiell transaktion uppstår (Freeman och Soete, 1997).  

!

Forskningen tar vidare avstamp i olika innebörder av innovation. Innovation kopplas 

ofta till begreppet kreativitet. Amabile m.fl. (1996, s. 1155) definierar innovation som 

“the successful implementation of creative ideas within an organization”. Boeddrich 

(2004) anser, likt Amabile m.fl. (1996), att innovation grundar sig i idéer, som i sin tur 

är resultatet av rationellt eller kreativt tänkande hos individer eller grupper. Ett annat 

resonemang som ofta förekommer i litteraturen är distinktionen mellan radikala och 

inkrementella innovationer (Duchesneau m.fl., 1979., Daft och Becker, 1978., Ettlie 

m.fl., 1984). Tushman och Romanelli (1985) bedömer radikala innovationer som 

revolutionerande, eftersom de är baserade på helt ny information och kunskap som inte 

överensstämmer med tidigare principer. Inkrementella innovationer är däremot en 

förbättring eller korrigering av mindre karaktär, vilken grundas på redan existerande 

kunskapskällor (Tushman och Romanelli, 1985). Daft och Becker (1978, refererad i 

Ettlie m.fl. 1984, s. 683) menar vidare att skillnaden mellan begreppen grundar sig i om 

innovationer utgör ny teknik för organisationen eller inte. 

 

Det är vanligt förekommande att innovation relateras till just teknisk utveckling. Den 

tekniska innebörden av innovation i forskningen bör granskas kritiskt. Frankelius (2009, 

s. 49) redogör för att innovationer är "1) New with high-level of originality, 2) in 

whatever area, 3) that also breaks in to (or obtains a foothold in) society, often via the 

market, and 4) mean something revolutionary for people.” En förutsättning för 
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innovation är att användare ska acceptera och dra fördelar av nyupptäckta fenomen. Det 

innebär att teknisk utveckling inte ensamt definieras som innovation. Nya 

kundservicefunktioner, ledarskapstekniker och kommunikationsverktyg kan även 

definieras som innovationer (Frankelius, 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan innovation definieras som ”…något principiellt nytt av 

betydelse – inom vilket område som helst – som uppstår, utvecklas och vinner insteg i 

samhället” (Frankelius, 2015, s. 36). Definitionen illustreras i figur 2 nedan och 

positionerar innovation utifrån originalitet, instegsgrad och tid. Insteg sker genom att 

kunder och nyttjare mottar ett nytt fenomen på marknaden. Vidare är tidsdimensionen 

avgörande för skillnaden mellan uppfinning och innovation. En uppfinning är enbart en 

uppfinning under begränsad tid. Genom insteg övergår uppfinningar till innovationer. 

 

  
Figur 2: Innovationskub. (Frankelius, 2015, s. 37) 

 

3.1.1&Öppen&innovation&

I takt med snabb teknisk utveckling skapas ett växande behov för företag att använda 

sig av externa informationskällor i syfte att frambringa snabba innovativa lösningar 

(Herzog, 2011). Det medför att många företag växlar från stängd till öppen innovation. 

Öppen innovation är enligt Markman (2016) ett fenomen som frångår det traditionella 

tankesättet att innovation skapas inom organisationens stängda ramar. Begreppet 

innebär att resurser för innovation inte antas finnas inom företaget. Istället bör företag 

vända sig till extern expertis (Markman, 2016). Chesbrough (2006) beskriver begreppet 

öppen innovation som utnyttjandet av interna och externa idéer i syfte att utveckla och 
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forma produkter och tjänster. Vidare beskrivs hur företag skapar värde genom att 

grunda kunskaper och information på interna och externa kanaler.  Chesbrough (2006) 

menar att öppen innovation handlar om att öppna upp företag mot extern professionell 

expertis, vilken härstammar från exempelvis samarbetspartners och leverantörer. 

!

Von Hippel (2016) har utvecklat ovanstående definition av öppen innovation och menar 

istället att nyckeln till nya innovationer finns hos användare. Von Hippel (2016) sätter 

därmed kunden i fokus. Definitionen av öppen innovation kan således utvidgas till att 

innefatta information och insikter utvecklade av kunder, vilka företagen får gratis. Ingen 

transaktionsavgift är nödvändig, eftersom kunder blir självbelönande för idéerna som 

förmedlas i form av ett tillfredsställande kundbehov. Von Hippel (2016) menar vidare 

att värdeskapande i stor mån har övertagits av kunderna. Om inte företag tillgodoser 

kunders behov tar kunden saken i egna händer och fullbordar sina idéer utan företaget 

(Von Hippel, 2016). 

!

Rohrbeck m.fl. (2010) menar likt Von Hippel (2016) att innovationer kan förbättras 

genom att integrera kunder i innovationsprocessen. Historiskt har konceptet att integrera 

kunder i innovationsprocessen förkastats. I senare studier har dock ett positivt samband 

mellan kundinteraktion och innovation förklarats genom att fördelar och nackdelar med 

en kunddriven innovationsstrategi vägts mot varandra, vilket illustreras i figur 3 nedan. 

I rapporten kategoriseras fördelarna och nackdelarna utefter marknadens osäkerhet, 

företagsresurser samt omsättningsrelaterade aspekter (Rohrbeck m.fl., 2010).  
 

!
Figur 3: För- och nackdelar med kunddriven innovation, baserad på Rohrbeck m.fl. (2010) 
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Fördelarna i relation till marknadens osäkerhet är främst att företag genom interaktion 

med kunder får en bättre förståelse för marknaden och högre kvalité på produkterna, 

eftersom efterfrågan skapas redan innan produkten introducerats på marknaden 

(Rohrbeck m.fl., 2010). Utmaningarna är däremot att hitta rätt kunder att integrera samt 

att bemöta interna konflikter som kan uppstå på grund av saknad acceptans mot externa 

resurser. Företag måste arbeta med att skapa en organisationskultur som välkomnar 

utomstående resurser i forsknings- och utvecklingsarbete. Salter m.fl. (2014) beskriver 

att det krävs betydande organisatoriska förändringar för att gå från stängd till öppen 

innovation. Det krävs en omdefiniering av den interna organisationens åtaganden och 

begränsningar. Interna barriärer är ofta den viktigaste anledningen till att vissa 

organisationer misslyckas med att framgångsrikt implementera öppen innovation. De 

interna barriärerna skulle kunna beskrivas som ett not invented here-syndrom, vilket 

resulterar i att FoU-anställda i stort sett är emot extern kunskap (Salter m.fl., 2014). Det 

är en viktig utmaning för organisationer att skapa en miljö som istället välkomnar och 

inkluderar extern kunskap för att finna nya insikter och perspektiv. 

!

Vidare är fördelarna i relation till företagsresurser att kunder bidrar till en större tillgång 

externa resurser, vilka i relation till interna resurser är “billiga”. Kunder kräver sällan 

monetär belöning för deltagande i innovationsprocesser (Rohrbeck m.fl., 2010). Likt 

Rohrbeck m.fl. (2010) anser Von Hippel (2016) att kunddriven innovation är ett 

kostnadseffektivt alternativ i bemärkelsen att kunder inte kräver belöning för sina idéer 

och förslag. Von Hippel (2016) menar att det är en självbelöning att få bruka 

innovationen, eftersom den uppfyller ett behov hos kunden som tidigare varit 

otillfredsställt. Utmaningarna är dock att kundinteraktion kan bidra till en ineffektiv 

produktutveckling och ett anpassligt kundbeteende (Rohrbeck m.fl., 2010). Att anpassa 

sig utefter kundbeteende och behov tar tid, eftersom system för framgångsrik 

interaktion behöver utvecklas samtidigt som en stor mängd information måste 

bearbetas.  

!

Slutligen är fördelarna förknippade med omsättningsrelaterade aspekter att 

kundlojaliteten förbättras i samband med att kunder bjuds in att delta i 

innovationsprocessen, vilket leder till fördelaktiga produkter för referenskunder. Ofta 
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väljer dock företag ut en begränsad grupp referenskunder till deltagande vilket leder till 

att produkter utvecklas enligt behovet hos specifika kunder. Det kan bidra till en negativ 

effekt för företags rykten som skapas av kunder som inte är delaktiga i 

innovationsprocessen (Rohrbeck m.fl., 2010). 

!

Chesbrough (2006), Von Hippel (2016) och Rohrbeck m.fl (2010) är överens om att 

företag bör vara öppna för externa resurser. Dahlander och Gann (2010) diskuterar 

vidare öppenhet och hur det påverkar företags förmåga att förnya sig. De menar att det 

inte är möjligt för företag att förnya sig i isolering. Företag måste kombinera egna idéer 

och resurser med detsamma från externa parter för att vinna marknadsandelar i en ökad 

konkurrenssituation, vilken präglar dagens marknader (Dahlander och Gann, 2010). 

Användandet av öppen innovation har således blivit vanligt, vilket leder till att det blir 

svårare att urskilja vilka som inte använder sig av fenomenet (Markman, 2016). De 

flesta företag använder sig av öppen innovation på något plan. Öppenhet i 

innovationsprocesser bidrar till ett bredare spektrum av idéer från människor, vilket är 

en fördel, eftersom framtagandet av nya produkter, processer och avancerad teknik ofta 

börjar med just en idé (Markman, 2016).!

 

3.1.2&Innovationsprocess&

Herzog (2011) beskriver innovationsprocesser som en väg från idé till utnyttjandet av 

idén i praktiken. Enligt Herzog (2011) är vägen till det praktiska nyttjandet av idén 

uppdelad i tre faser (se figur 4). Innovationsprocessen inleds med insamling av idéer 

och bedömning av dess genomförbarhet. Nästa del av processen involverar utvärdering 

av valda idéer och framtagandet av alternativa produktlösningar. Slutligen realiseras 

idéerna i praktiken genom produkt- och marknadsanpassning (Herzog, 2011). 

 

 
Figur 4: Innovationsprocessens tre faser, baserad på Herzog (2011) 
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Rohrbeck m.fl. (2010) utgår från Herzogs (2011) tre faser och beskriver var i 

innovationsprocessen kunder fördelaktigt integreras. Under innovationsprocessens tre 

faser (se figur 4) kan kunder ta olika roller och bidra med olika funktioner. Kunder som 

initialt deltar i innovationsprocessen bidrar främst med idéer baserade på konkreta 

problem eller behov av en produkt. I det inledande stadiet är kunder därmed aktivt 

innovativa. När idéerna i nästa stadie ska realiseras tar kunder istället en roll som 

rådgivare i vilken de formulerar konkreta förslag på innovationens utformning. Det kan 

ske genom tester av framtagna prototyper samt feedback på av företag presenterade 

förslag. När produkten slutligen presenteras på marknaden tar delaktiga kunder rollen 

som marknadsförare av produkten i form av att kunderna accepterar produkten på 

marknaden, vilket i sin tur skapar en framgångsrik produkt (Rohrbeck m.fl., 2010). 

!

Gassmann och Enkel (2004) och Chesbrough och Crowther (2006) fokuserar i 

jämförelse med (Herzog, 2011) på källan till kunskaper och idéer. Innovationsprocessen 

för öppen innovation kan enligt Gassmann och Enkel (2004) förklaras i tre 

kärnprocesser. Den första processen, the outside-in process, innefattar ett användande 

av extern expertis från omgivande kanaler. Det kan ske genom samspel med kunder och 

leverantörer, alternativt ytterligare utomstående kunskapskällor (Gassmann och Enkel, 

2004). Processen kallas av Chesbrough och Crowther (2006) för inbound open 

innovation. Den andra processen, the inside-out process, handlar istället om att bidra 

med kunskap och idéer till utomstående genom kanaler i form av licenser och 

patentauktioner (Gassmann och Enkel, 2004). Processen kallas av Chesbrough och 

Crowther (2006) för outbound open innovation. Slutligen är den sista processen en mix 

av de två föregående processerna, vilken går under namnet the coupled process 

(Gassmann och Enkel, 2004). Processen går ut på att skapa ett partnerskap eller 

allianser med omgivningen för att dra nytta av både the outside-in process och the 

inside-out process genom ett långsiktigt samarbete. Det innebär ett samarbete där det är 

avgörande att finna balansen mellan att både ge och få kunskap för ett lyckat 

partnerskap (Gassmann och Enkel, 2004).  
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3.1.3&Tjänsteinnovation&&

I takt med att företags tjänsteerbjudande vuxit i betydelse har begreppet tjänste-

innovation introducerats. Penrose (1959) menar att produkter inte skapar värde för 

företag. Värdeskapandet uppstår istället när produkter genererar en tjänst för användare 

(Penrose, 1959). Vargo och Lusch (2016) menar i likhet med Penrose (1959) att 

produkter enbart används för ett materiellt utbyte. Det är dock tjänster som kan utföras 

med produkter som är syftet med utbytet. Tjänster representerar med andra ord källan 

till värdeskapande (Vargo och Lush, 2016). 

 

Kristensson m.fl. (2014) beskriver tjänsteinnovation som en värdeskapande process via 

direkta och indirekta tjänster. Kristensson m.fl. (2014) beskriver att värde indirekt 

skapas när användare köper en produkt som kan användas för att generera en tjänst. 

Exempelvis är en bil inte värd någonting för en förare när den står parkerad, men som 

transportverktyg realiseras värdet av bilen genom tjänsten transport. Vidare kan värde 

skapas direkt vid värdeskapande processer som genomförs för användares räkning, vid 

exempelvis rådgivning på banken.  

 

Tjänsteinnovation handlar om att identifiera vad en användare behöver för att tillgodose 

sina behov, vilket bidrar till att ”fokus flyttas från vad som är tekniskt möjligt till det 

som kunden önskar eller det som skulle underlätta för kunden” (Kristensson m.fl., 2014, 

s. 19). Innovativa lösningar skapas för att underlätta kunders vardag, vilket innebär att 

tjänsteinnovationer inte enbart handlar om att utveckla nya och bättre produkter. Det 

handlar istället om att förstå hur kunder interagerar med tjänsteerbjudanden för att 

uppnå värdeskapande processer. Tjänsteinnovationer är därmed marknadsdrivna och 

bygger på kundförståelse genom samskapande, vilket innebär att tjänsteinnovationer till 

stor del kännetecknas av en outside-in-process (Kristensson m.fl., 2014). Mina m.fl. 

(2014) resonerar likt Kristersson m.fl. (2014) och menar att tjänsteföretag är mer öppna 

i sitt innovationsarbete. Mina m.fl. (2014) förklarar vidare att tillverkande företag i ökad 

utsträckning utökar sitt utbud av tjänster i verksamheten i kombination med 

ursprungliga produkter för att förbättra värdeskapandet och skapa bättre kundrelationer. 
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Gallouj och Weinstein (1997) förklarar att majoriteten av tjänsteinnovationer, i likhet 

med produktinnovationer, är inkrementella. Kristensson m.fl. (2014) definierar dock 

tjänsteinnovationsprocessen som mer komplex än den för produkter, eftersom 

tjänsteinnovationsprocesser är av mer ostrukturerad karaktär. Processen kan 

sammanfattas i tre steg; "skapa fokus (i utvecklingsprojektet), förstå (kunden) och 

bygga (en struktur som underlättar leverans av kundvärde)" (Kristensson m.fl., 2014 s. 

87). Det inledande steget, att skapa fokus, involverar att formulera ett mål för den 

värdeskapande processen för att på så vis ha ett tydligt fokus i utvecklingsprojektet. 

Målet kan handla om att skapa nya upplevelser eller effektivisera för kunder. Nästa steg 

i processen, att förstå, innefattar två delsteg: att involvera och att lära känna sina kunder. 

Det är nödvändigt för att hitta en lösning som ger kunder vad de vill ha. Problematiken 

är att inse vad kunder faktiskt vill ha, eftersom kunder knappt vet det själva. Det tredje 

steget, att bygga struktur innebär att företag måste kartlägga hur den nya lösningen ska 

implementeras. Det krävs noggrann efterforskning och flertalet aspekter måste vägas in 

för att avgöra om det är realistiskt för företag att genomföra implementeringen. I det här 

steget handlar det även om att pröva om idéen fungerar och lansera den på marknaden 

(Kristensson m.fl., 2014). 

 

3.1.4&Finansiell&innovation&

Ny teknologi, ökad konkurrens samt volatila valutakurser och räntor har historiskt 

skapat ett behov för nya innovativa lösningar hos banker och andra finansiella aktörer 

(Molyneux och Shamroukh, 1999). Det finansiella erbjudandet skapas vidare i 

samspelet mellan privatekonomi, företagsfinansiering och riskhantering i relation till 

finansiella regleringar (Haliassos, 2014). Finansiell innovation skapas därmed genom 

förståelse för den finansiella marknaden i kombination med kunskaper om mänskligt 

beteende. Haliassos (2014) beskriver finansiell innovation som utvecklingen av det 

finansiella erbjudandet i relation till finansiella aktörers vinstsyfte. Sinkey (1992) 

presenterar följande formel för finansiell innovation: 
 

TRICK + Rationellt självintresse = Finansiell innovation 
 

TRICK står för teknologi (Technology), reglering (Reregulation), ränterisker (Interest-

raterisks), kunder (Customers) och kapitaltäckning (Capital adequacy). Vidare 
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förklaras finansiella aktörers vinstsyfte som det rationella självintresset. Förekomsten av 

samtliga komponenter i modellen är således avgörande för finansiell innovation. 

 

3.1.5&Massans&vishet&

Surowiecki (2007) menar att massans vishet är pålitligare än kunskapen från en högt 

kultiverad expert. Pålitligheten anses även öka i takt med att massans storlek ökar. En 

vanlig uppfattning är att experter är individer vilka är säkrare på sina färdigheter än 

andra. Det behöver dock inte vara sant. Den genomsnittliga människan innehar 

färdigheter och ett självförtroende som kan vara i nivå med experters (Surowiecki, 

2007). 

 

Följande resulterar i att det i många fall är bortkastad tid att försöka hitta den perfekta 

individen för att lösa ett problem (Surowiecki, 2007). I vissa fall kan en unik expert 

definitivt vara svaret på ett problem, men i de flesta fall är det genomgående mer 

tillförlitligt att vända sig till en grupp människor och deras samlade kunskaper. 

Surowiecki (2007, s.51) förklarar “...att söka efter smarta människor är ingen dum idé. 

Försöker man däremot hitta den smartaste går man snart vilse”. Surowiecki (2007) 

menar vidare att de grupper som antas ta de intelligentaste besluten är grupper som 

innefattar individer oberoende av varandra. Det minskar risken för att individer delar 

liknande åsikter och värderingar samt delar brister i kunskap. Det stärker pålitligheten 

om gruppens medlemmar har olika perspektiv, eftersom det skapar ett större spektrum 

av lösningar (Surowiecki, 2007).   

 

3.2&Sociala&medier&

Sociala medier har vuxit fram med stormsteg och skapat stora möjligheter (Qualman, 

2010). Dialog och debatter mellan människor har tagits till en ny nivå tack vare de 

digitala plattformarna. Det är möjligt att människor frågar sig varför sociala medier har 

blivit så pass stort. Sociala medier handlar om mer än att se vad en vän åt till frukost 

eller när en vän besökt gymmet. Att positionera sociala medier som ett sådant verktyg är 

felaktigt och missbedömt. Sociala medier är ett kommunikationsverktyg som skapar 

möjligheter för tvåvägsinteraktion (Qualman, 2010).  
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Kane m.fl. (2012) menar att sociala medier är en typ av modern informationsteknik som 

möjliggör kommunikation och interaktion genom internetbaserade plattformar. Det 

finns en mängd olika plattformar som kan klassificeras under begreppet sociala medier. 

De mest igenkända är enligt Kane m.fl. (2012) Facebook, Linkedin, Twitter och 

YouTube som var och en har hundratals miljoner medlemmar. Sociala mediers inverkan 

på företag ökar ständigt och utgör en viktig del i utvecklingen av informationssystem 

(Kane m.fl., 2012). 

 

3.2.1&Användare&på&sociala&medier&

Sociala medier skapar en gemenskap vilken i stora drag kan jämställas med den 

gemenskap som skapas vid fysiska möten (Solomon, 2015). Trots att kommunikation på 

sociala medier sker över datorer, mobiltelefoner och surfplattor, samt över stora 

geografiska avstånd skapar plattformarna ett forum för samhörighet, diskussion och 

deltagande mellan nya och gamla medlemmar. Sociala medier skapar därmed 

möjligheter för individer och företag att konversera med en bred målgrupp. Trots att 

kommunikation inte sker under ett fysiskt möte skapar funktionerna på sociala medier 

en känsla av att användare faktiskt pratar med varandra (Solomon, 2015). 

 

För att medlemmar på sociala medier ska skapa värde i öppna innovationsprocesser 

krävs det dock att plattformarna bidrar till en miljö som uppmuntrar dialog mellan 

samtliga användare (Solomon, 2015). Majoriteten av användare som är närvarande på 

sociala medier iakttar enbart inlägg som andra har publicerat utan att själva reagera eller 

skapa diskussion. Enbart 10 % av användarna är aktiva användare, vilka reagerar på 

inlägg och framför sina åsikter. Det innebär att 90 % av användarna är passivt 

närvarande. Det är viktigt för företag som vill skapa dialog med kunder att vara aktiva 

på plattformar där det är enkelt för medlemmar att kommunicera och reagera på inlägg 

(Solomon, 2015).  

 

Kozinets (2010) har utifrån ovanstående information tagit fram en modell (se figur 5) 

över användare på sociala medier. Att enbart gruppera användare i aktiva och passiva 

medlemmar är enligt Kozinets (2010) inte tillräckligt för att förstå hur sociala medier 

kan fungera som ett kommunikationsverktyg. Centralt i modellen specificeras fyra olika 
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typer av användare, vilka beskrivs som medlemmar i ett aktuellt nätverk. Nybörjaren, 

den första typen, saknar ett starkt band till andra användare och bidrar till lite aktivitet 

jämfört med vana användare, vilket leder till att nybörjare främst observerar i syfte att 

lära sig mer om nätverket. Minglare, den andra typen, har ett stort kontaktnät på sociala 

medier, vilket skapar starka sociala band. Minglaren är dock inte intresserad av att 

engagera sig på djupet i den aktivitet som sker, vilket skapar ytliga relationer. 

Anhängare, den tredje typen, har svaga sociala band till andra användare, men har ett 

stort intresse att observera samtlig aktivitet som sker, vilket bidrar till att anhängare har 

stora kunskaper om händelser i nätverket. Insiders, den fjärde och sista typen av 

användare som identifieras på sociala medier, har starka sociala band till andra 

användare i kombination med ett intresse att engagera sig i den aktivitet som sker i 

nätverket. Insiders är därmed den mest ”synliga” användaren på sociala medier 

(Kozinets, 2010). 

 
Figur 5: Olika typer av användare på digitala plattformar, baserad på Kozinets (2010). 

 

Utöver de centralt placerade användarna, beskriver (Kozinets, 2010) ytterligare fyra 

diagonalt placerade användare, vilka är närvarande på sociala medier utan att vara 

medlemmar i det aktuella nätverket. Smygare observerar nätverket noga för att vara 

medvetna om samtliga händelser som publiceras. Smygare är svåra för utomstående 

företag att upptäcka och kan likställas med de 90 % passiva användare Solomon (2015) 

beskriver. Motsatsen till smygare är skapare. Skapare bidrar till stor aktivitet och 

diskussion vilket gynnar det sociala nätverket, eftersom det skapar starka band till andra 
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användare. Nätverkaren beskrivs vidare som användare vilka agerar relationsskapande 

på sociala medier. Nätverkare använder sociala medier som ett verktyg för interaktion, 

vilket skapar starka sociala band både inom och utanför nätverket. Nätverkaren bidrar 

till nätverkets spridning genom att bjuda in och välkomna nya medlemmar. Slutligen 

beskrivs interageraren som användare vilka främst använder sociala medier för att hitta 

nya nätverk inriktade för personliga intressen (Kozinets, 2010). 

 

3.2.2&Sociala&medier&i&innovationsprocessen&

Allt mer informationsrika och globala marknadsplatser skapar ett behov för 

organisationer att söka efter nya sätt att förbättra sin innovativa förmåga (Roberts m.fl., 

2016). Enligt Roberts m.fl. (2016) är öppen innovation ett sätt att anpassa sig till nya 

utmaningar. Tidigare studier visar att företag som bygger sina strategier på öppen 

innovation ökar sitt djup och sin bredd i sökandet av relevant extern kunskap (Laursen 

och Salter, 2006). Om företag inhämtar kunskap från externa källor finns det en generell 

uppfattning att det leder till högre innovationsförmåga (Roberts m.fl., 2016). I dagens 

tekniska natur har flertalet möjligheter att utforma och dela extern information mellan 

miljarder användare skapats, i termer av sociala medier (Roberts m.fl., 2016). 

 

Kundbehov&på&sociala&medier&

Ett sätt att påverka den öppna innovationsprocessen är att använda sociala medier för att 

dela erfarenheter, behov och problem med en viss produkt (Kietzman m.fl., 2011). Det 

leder till att företag får information och åsikter direkt från användare. Roberts m.fl. 

(2016) förklarar att företag som använder IT-verktyg vid skapandet av nya produkter till 

marknaden oftast får de bästa resultaten. Det beror på att produkter skapas efter kunders 

behov och preferenser. Slutsatsen blir att högpresterande företag använder sociala 

medier i större utsträckning än lågpresterande företag (Roberts m.fl., 2016). 

 

Forskning angående hur sociala medier inverkar på företags produktutveckling visar 

dock också något annat (Roberts m.fl., 2016). Produktutveckling är en fullständig 

process som involverar förloppet att omvandla marknadsmöjligheter till en produkt eller 

tjänst, vilket med andra ord beskriver hela innovationsprocessen för nya produkter på 

marknaden (Roberts m.fl., 2016). Tidigare forskning visar att företag kan stöta på 
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utmaningar när det kommer till att använda sociala medier i produktutvecklingen 

(Culnan m.fl., 2010). Den främsta utmaningen är att skilja på information angående 

kunders behov utifrån specifika lösningsförslag från kunder. Sociala medier har gjort 

det möjligt för företag att observera och följa kunders behov och förstå vad de gillar och 

ogillar, vilket skapar en förståelse för kunders krav på företaget. Genom att ta hjälp av 

sociala plattformar vid insamlandet av information kan kunders behov omvandlas till 

nya produkter. Utmaningen är att förstå vad kunder vill ha utan att faktiskt fråga dem 

(Roberts m.fl., 2016). 

 

Konsumentbeteende&på&sociala&medier&

Studier om konsumentbeteende influerar till stor del företags marknadsföringsstrategier 

(Solomon, 2015). Att studera konsumentbeteende är en process, vilken inkluderar 

studier om konsumenters val av produkter och tjänster samt konsumenters reaktioner på 

nya idéer och erfarenheter. För att existera på marknaden krävs det att företag studerar 

konsumenters beteende, eftersom det skapar möjlighet att erbjuda produkter och tjänster 

som tillfredsställer ett behov hos kunder. Vidare är studier om konsumentbeteende ett 

utmärkt innovationsverktyg. För att konkurrera på en snabbt föränderlig marknad med 

snabbt föränderliga behov hos kunder måste företag utnyttja information om 

konsumentbeteende i sina innovationsprocesser. Sociala medier har bidragit till att 

information om konsumentbeteende finns tillgängligt för företag på digitala kanaler 

(Solomon, 2015) 

 

Konsumentbeteenden och behov varierar dock mellan olika kundsegment (Solomon, 

2015). Demografiska variabler spelar ofta en avgörande roll i konsumenters produktval. 

Variabler som ålder, kön, familjestruktur, samhällsklass och etnicitet skapar en 

samhörighet eller osamhörighet med andra konsumenter, vilket påverkar vardagliga 

beteenden och därmed behovet av nya produkter. Konsumenter som till exempel tillhör 

olika åldersgrupper eller samhällsklasser har ofta en olikartad efterfrågan på produkter 

och tjänster. På samma sätt har personer som tillhör samma åldersgrupp eller 

samhällsklass ofta en relativt likartad efterfrågan (Solomon, 2015).  
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Företag kan inte påverka demografiska variabler, men det är nödvändigt att förstå hur 

variablerna påverkar konsumentbeteende för att skapa en framgångsrik produktstrategi 

(Kotler m.fl, 2011). Många företag väljer att rikta sig mot ett kundsegment initialt för att 

på djupet förstå konsumentbeteendet i det specifika segmentet och därmed vinna 

marknadsandelar (Solomon, 2015). Över tid, när varumärket eller produkten har blivit 

känt inom det valda kundsegmentet, är det lättare att attrahera resterande segment 

(Solomon, 2015). 

 

Enligt Kotler m.fl. (2011) är sociala medier en fördelaktig kanal för företag som vill 

vara närvarande på digitala plattformar där en stor majoritet kunder samlas. De digitala 

kanalerna lockar en bred målgrupp och därmed olika kundsegment. Sociala medier 

bidrar inte enbart till att företag kan utläsa redan tillgänglig information om 

konsumentbeteende. Plattformarna skapar även möjlighet för företag att interagera med 

kunder. Det skapar möjligheter att bli en del av kunders konversationer och liv. Företag 

som väljer att inte närvara på sociala medier riskerar att hamna utanför den virtuella 

dialogen, vilket innebär att kunder kan prata om företag istället för med företag. I nämnd 

situation styr företag inte vilken information som publiceras, vilket kan riskera att skada 

företags varumärke, eftersom inkorrekt och vinklad information kan publiceras (Kotler 

m.fl., 2011). 

 

Strategier&för&extern&informationssökning&på&sociala&medier&

Organisationer har utvecklat en expertis med att använda traditionella 

forskningsmetoder i sina innovationsprocesser (Roberts m.fl., 2016). Sociala medier 

verkar nu som en mer utmanande extern källa, vilket till stor del beror på den stora 

mängd data som kan samlas in via sociala plattformar. Mer och ny information kan i 

viss mån skapa förvirring och osäkerhet, istället för att minska osäkerheten och på så vis 

förbättra företagens resultat. Det är enligt Roberts m.fl. (2016) inte tillräckligt att skapa 

en Facebooksida eller ett Instagramkonto för att vinna konkurrensfördelar. Företag 

måste även ha förståelse för de utmaningar och den komplexitet som följer genom att 

använda sociala medier i öppna innovationsprocesser. Det är viktigt att undersöka hur 

ett företag bör använda sociala medier för att öka sin prestationsförmåga inom 

produktutveckling. Formalisering är ett nyckelbegrepp för en lyckad jakt på extern 
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information. Starkt formaliserade processer leder till högre prestationsförmåga inom 

produktutveckling. Motsatsvis kan icke-formaliserade företag inte erhålla någon vinst 

genom användning av sociala medier (Roberts m.fl., 2016).  
 

Vidare bör företag noga sortera tillgänglig information som tillhandahålls vid sökandet 

efter extern information på sociala medier, vilket skapar ett behov av en tydlig 

gränsdragning vid användandet av digitala plattformar i innovationsprocesser (Robert 

m.fl., 2016). Laursen och Salter (2006) menar att företag bör vara uppmärksamma på 

den punkt där ytterligare extern informationssökning blir kontraproduktiv.  
 

Slutligen spelar organisationskulturen en viktig roll vid förekomsten av öppen 

innovation, vilket vidare påverkar stödet som ges till externa källor (Roberts m.fl., 

2016). Tanken bakom öppen innovation är att göra organisationens interna FoU-

avdelningar mer effektiva genom att utnyttja extern kunskap (Vanhaverbeke och 

Cloodt, 2014). Det är därför viktigt att skapa en organisatorisk miljö som stödjer 

användningen av sociala medier samt skapar en vilja att undersöka nya externa källor 

(Roberts m.fl., 2016).   

 

3.3&Marknadsföringskonceptet&

Marknadsföringskonceptet (eng: the marketing concept) är en marknadsföringsfilosofi 

som grundar sig i att organisationer ska verka med avsikten att uppfylla kundbehov 

(Dibb m.fl., 2006). Det kan ske genom olika strategier och aktiviteter som samtidigt 

uppfyller organisationers egna mål. Filosofin går således emot tanken att organisationer 

enbart arbetar för att skapa internt önskade produkter. Fokus läggs istället på begreppet 

kundnöjdhet (Dibb m.fl., 2006). McKitterick (1957a, s.78) beskriver marknadsförings-

konceptet och menar att:  

 

”The principal task of the marketing function in a management concept is not so 

much to be skillful in making the customer do what suits the interests of the 

business as to be skillful in conceiving and then making the business do what 

suits the interests of the customer” 
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Implementering av marknadsföringskonceptet kräver resurser, tid och engagemang från 

organisationer och implementeringsprocessen består av två stora steg (Dibb m.fl., 

2006). Inledningsvis måste organisationer undersöka vad kunder efterfrågar genom ett 

informationssystem. Informationen används sedan för att skapa produkter som uppfyller 

kundbehoven. Nästa steg i processen involverar en organisatorisk förändring som 

innebär att organisationer måste arbeta efter filosofin i samtliga aktiviteter. Trots en 

lyckad implementering av marknadsföringskonceptet är det inte säkert att det fungerar 

perfekt. Problem av olika slag kan uppstå. Det kan vara svårt att veta vilket segment av 

kunder företaget ska lyssna på och det kunderna efterfrågar kanske inte går att skapa 

(Dibb m.fl., 2006). Marknadsföringskonceptet kräver därför att flertalet faktorer 

stämmer överens för en lyckad implementering.!

 

3.4&Metoder&för&extern&informationssökning&

Följande metoder betraktas normalt som forskningsmetoder vilka vanligtvis tillhör 

studiers metodkapitel. I studien har dock valet gjorts att betrakta nedanstående 

forskningsmetoder som ett intressant verktyg för företagsutveckling, eftersom 

metoderna kan utnyttjas för att skapa en kunddriven strategi för öppen innovation.  

 

3.4.1&Etnografi&och&nätnografi&

Etnografisk metod är en forskningsmetod som går ut på att företag eller forskare som 

utför datainsamling deltar och beaktar kulturer kring områden som forskningen avser 

(Bryman och Bell, 2013). Av företag används metoden främst i syfte att samla in 

information till utveckling av produkter och tjänster. I forskningsstudier bidrar metoden 

vidare till viktig kunskap om sociala fenomen, vilka utläses genom att observera 

människor i praktiken. Metoden är dock tidskrävande och resursintensiv (Bryman och 

Bell, 2013).. 

 

Etnografisk metod har i takt med ökad digitalisering utvecklats till att innefatta studier 

på internetbaserade plattformar, så kallad nätnografi (Kozinets, 2010). Nätnografi har 

utvecklats ur etnografin i syfte att anpassa studier om sociala fenomen till observationer 

av sociala interaktioner på internet. Företag kan med den utvecklade metoden observera 
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människors vardagliga beteenden, vilket bidrar till möjligheten att “lära känna” kunden 

och deras behov (Kozinets, 2010). 

 

Utmaningen med nätnografi är dock att identifiera skillnader mellan beteenden på 

internet och beteenden som utläses vid fysiska möten genom etnografi. Kozinets (2010) 

beskriver fyra faktorer som är viktiga att ha i åtanke när kunder på internetbaserade 

plattformar studeras: föränderlighet, anonymitet, tillgänglighet och arkivering. På 

sociala medier har användare strategisk kontroll över allt som publiceras, vilket ger 

användaren möjlighet att styra över allmänhetens uppfattning. Det skapar en möjlighet 

för användare att förändra den bild som upplevs vid fysiska möten. Vidare finns 

möjlighet att vara anonym på sociala medier. Anonymitet kan skapas genom falska 

konton samt genom hemsidor som inte kräver personuppgifter. Det skapar en möjlighet 

för användare att våga framföra åsikter som annars inte framförts, alternativt framföra 

åsikter som enbart kommuniceras för att provocera och skapa diskussion (Kozinets, 

2010). 

 

Tillgänglighet på sociala medier är i motsats till föränderlighet och anonymitet en fördel 

för nätnografisk forskning, eftersom användare ständigt kan vara uppkopplade samt 

publicera och dela privat information (Kozinets, 2010). Plattformarna skapar en 

möjlighet för användare att interagera med människor utanför det vardagliga umgänget, 

vilket kan bidra till att information som tidigare inte kommunicerats sprids till nya 

mottagare. Slutligen är arkivering av information på internetbaserade plattformar en 

faktor som bidrar till positiva effekter inom nätnografisk metod. Kommunikation och 

agerande på sociala medier arkiveras, om inte användare självmant raderar innehållet. 

Det innebär att åsikter som framförts flera år tillbaka går att spåra och analysera i 

realtid. Nätnografisk forskning är därmed mindre tidskrävande att utföra, eftersom 

mycket information redan finns tillgänglig (Kozinets, 2010). 
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3.4.2&Laddering&

Laddering är en intervjuteknik som har ökat i popularitet de senaste åren (Holtzclaw, 

2013a). Tekniken används i syfte att förstå konsumentbeteende och därmed vilket värde 

en produkt har för kunder. Tekniken går ut på att ställa simpla frågor i syfte att förstå 

kunders undermedvetna motiv och åsikter kring en produkt eller tjänst, vilket resulterar 

i en förståelse för ett visst problem eller avsaknad av en viss specifik funktion. Kunder 

vet vanligtvis inte hur en viss produkt ska utvecklas, men med hjälp av information om 

produktens uppskattade värde, eller information om hur produkten löser vardags-

problem kan en produkt utformas utifrån kunders perspektiv. Det förmedlar även en 

insikt till företag om varför kunden uppskattar en viss vara, vilket kan skilja sig från vad 

företag initialt avsåg uppfylla (Holtzclaw, 2013a). Figur 6 nedan illustrerar hur metoden 

laddering kan användas, här i ett exempel med en CD-växlare. 

 

 
Figur 6: Laddering (Holtzclaw, 2013b, s. 49) 
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4.&Lagstadgade&regleringar&
Banker och finansieringsrörelser följer lagar som företag verksamma utanför den 

finansiella sektorn inte behöver ta hänsyn till. Nedan följer de regleringar som banker 

måste förhålla sig till vid kommunikation på sociala medier. Notera därmed att lagar 

som inte berör studiens ämnesområde utesluts från studien.  

 

4.1&Lag&om&bankY&och&finansieringsrörelse&

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse behandlar sekretess i form av 

bankers tystnadsplikt. I 10-13 §§ i nämnd lag regleras att alla uppgifter banken innehar 

om sina kunder, skriftliga som muntliga, är sekretessbelagda handlingar. Det innefattar 

även information om en person är kund i banken eller inte. En kund kan dock ge sitt 

medgivande till att information om kundens engagemang ges till utomstående (SFS 

2004:297). 

 

4.2&Lag&om&finansiell&rådgivning&till&konsumenter&

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter beskriver vidare hur 

finansiella institut har krav på rådgivares och säljares kunskaper. Kravet på särskilda 

kunskaper för att ge råd skapar även kravet på en tydlig gränsdragning mellan råd och 

marknadsföring. I 5§ regleras god rådgivningssed, vilket innebär att banken inte får 

rekommendera produkter och tjänster som inte anses passande för varje enskild 

konsument (SFS 2003:862). 

 

4.3&Marknadsföringslagen&och&Lag&om&ansvar&för&elektroniska&anslagstavlor"

Ytterligare lagar som kan påverka bankers närvaro på sociala medier är 

Marknadsföringslagen (2008:486) och Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska 

anslagstavlor. Marknadsföringslagen reglerar att reklam följer god marknadsföringssed, 

vilket innebär att konsumenter ska skyddas mot vilseledande och oriktig information 

(SFS 2008:486). Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor reglerar vidare tjänster 

för elektroniska meddelanden i form av text, ljud eller övrig information. Organisationer 

som är aktiva på digitala plattformar måste enligt lagen informera om sin identitet samt 
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informera kunder om att kommentarer kommer vara synliga för andra användare (SFS 

1998:112).!
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5.&Empiri&
Studiens empiri kommer tillsammans med den teoretiska referensramen ligga till grund 

för studiens analys. Kapitlet inleds med en sammanställning av genomförda intervjuer 

med respondenter från urvalsgrupp 1. Notera att respondenterna i urvalsgruppen 

benämns med påhittade namn. Vidare presenteras en sammanställning av de intervjuer 

som genomförts med respondenter från urvalsgrupp 2.  

 

5.1&Grupp&1:&Storbanker&

!

5.1.1&Storbank&1&&

!

Respondenterna&och&banken&

Sara och Oscar arbetar som ansvarig för sociala medier i Sverige respektive Strategisk 

partner inom Group Digital på Storbank 1. Storbank 1 är Nordens största bank och den 

främsta storföretagsbanken i området. Sara har en bakgrund inom journalistik och 

medieproduktion. Hennes roll på Storbank 1 innebär att hon driver innehållet samt 

strategiarbetet på sociala medier. Storbank 1 är främst aktiva på Twitter och Facebook. 

På Facebook har Storbank 1 ca 131 000 följare. Sara driver även en digital blogg som 

informerar användare om bankens arbete med digitala tjänster och innovation.  

 

Oscar är utbildad jurist och har arbetat på Storbank 1 sedan 1985. Han har arbetat på 

många avdelningar inom banken, men sedan 1999 arbetar han med utveckling av 

elektroniska banktjänster. I sin roll som strategisk partner arbetar Oscar främst med att 

förbereda banken inför framtiden och fortsatt digitalisering. 

 

Innovationsarbetet&på&Storbank&1&

Innovationsarbetet på Storbank 1 beskriver Oscar som "olika processer beroende på 

tidsperspektiv". Dels arbetar Storbank 1 med kortsiktig innovation. Kortsiktig 

innovation handlar främst om att förbättra existerande tjänster. Långsiktig innovation 

handlar däremot om att skapa nya tjänster och affärslösningar. För att hitta inspiration 

till förbättrade och nya tjänster, samt affärslösningar, arbetar Storbank 1 med att samla 
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idéer från omvärlden och omsätta dem i verkligheten. Idéerna samlar Storbank 1 främst 

in genom samarbeten med partners och från konkurrerande verksamheter. Oscar menar 

att det är viktigt för banker att inhämta kunskap från omvärlden eftersom den finansiella 

marknadsplatsen kommer förändras inom en snar framtid. 

 

Ytterligare en viktig källa till kunskap är information från kunder. Storbank 1 

eftersträvar liksom alla företag en positiv kundupplevelse. En positiv kundupplevelse 

skapas delvis genom kundengagemang. Storbank 1 använder den information som 

tillhandahålls när kunder ringer in, chattar eller mailar till banken i sitt 

utvecklingsarbete. För att engagera kunder ytterligare arbetar banken även med ett 

”kund-labb” via Storbank 1:s mobilapplikation för produktutveckling. Applikationen 

har utvecklats från den ursprungliga bankapplikationen till att även inkludera en 

kundpanel. Kunder får i applikationen dela med sig av upplevelser om bankens 

nuvarande tjänster samt kommentera på presenterade förslag till nya tjänster. Oscar 

menar att det är problematiskt att göra motsatsen, det vill säga att helt öppet fråga efter 

kunders idéer. Kunders visioner är oftast inte höga och bidrar till evolutionär utveckling 

snarare än revolutionär utveckling.  

 

Kunder som medverkar i kundpanelen är främst kunder med en egen vilja att hjälpa till. 

Marknadsföringsaktiviteter eller specifika incitament för att locka kunder till att delta i 

panelen behövs inte, eftersom kunder nöjer sig med vetskapen att få påverka och bidra 

till förbättring av bankens tjänster. Det största incitamentet till att medverka i 

kundpaneler är således möjligheten att påverka. Det är dock svårt att nå ut till alla 

kundgrupper. Storbank 1 har en bred målgrupp och kunder har olika teknisk mognad. 

Vissa kunder använder enbart Storbank 1:s mobilbank, medan andra fortfarande känner 

en rädsla för internet. Oscar menar därför att vissa kundgrupper lätt gynnas framför 

andra.  

 

Att integrera kunder i innovationsprocesser och produktutveckling kan bidra till positiva 

och negativa effekter. Fördelen är att banken tar del av information och upplevelser 

direkt från användare av Storbank 1:s tjänster. Utmaningen är dock att kritiskt granska 

källan, vilken i det här fallet är kunden och dennes åsikter. Ofta är det den som skriker 
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högst som hörs mest, vilket ofta är ett problem på sociala medier. Det är viktigt att 

urskilja viktig kritik från oviktig kritik och vara vaksam på vem som säger vad. 

 

Sociala&medier&

Storbank 1 arbetar med sociala medier i stor utsträckning. Storbank 1 har ett team som 

arbetar dygnet runt med att besvara frågor från kunder på Facebook och Twitter. 

Nämnda plattformar används främst som reaktiva och proaktiva kanaler för 

kundservice. Med hänsyn till lagregleringar om sekretess får konfidentiell information 

om kunder inte hanteras i öppna kanaler, men det hindrar inte Storbank 1 från att lösa 

kundserviceärenden på sociala medier. Budskap, tips och allt som rör användares 

finansiella liv publiceras. Det är främst målgruppen som styr vilka inlägg som 

publiceras samt på vilken social kanal inlägget publiceras. 

 

Det är enligt Sara svårt att utse en målgrupp som är störst på sociala medier. 

Målgruppen är samtliga av bankens privatkunder. Den breda målgruppen är 

anledningen till att sociala medier utgör ett bra verktyg att använda i 

innovationsprocesser och produktutveckling. Som källa till innovation bidrar Storbank 

1:s kunder främst med respons och upplevelser angående bankens tjänster och 

affärslösningar. Från responsen kan ett kundbehov utläsas. Oscar menar att fördelen 

med användning av sociala medier i produktutvecklingen är att digitala kanaler 

möjliggör snabb respons. Sara upprepar dock problematiken att specifika kundgrupper 

utmärker sig mer på sociala medier än andra. Det är viktigt att filtrera och granska den 

respons som samlas in. På sociala medier kan kritik framföras upprepade gånger av 

samma kund, men problemet bakom kritiken drabbar mindre än en procent av kunderna. 

Det innebär att viss respons inte ska tas på samma allvar som annan respons. Utöver 

kunders åsikter poängterar Sara att det också är viktigt att bevaka hur andra banker 

agerar på sociala medier samt på marknaden.   

 

Trots att sociala medier bidrar med mycket värdefull kunskap till Storbank 1 fastställer 

Sara att det är en utmaning för banker att använda sig av plattformarna. Banker har 

specifika lagregleringar att följa vilket begränsar dem. Det är inte möjligt att annonsera 

och agera lika fritt som andra företag. Sara menar dock att närvaro på sociala medier är 
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viktigt. Vare sig Storbank 1 är närvarande på sociala medier eller inte pågår en 

diskussion om banken på plattformarna. Om Storbank 1 inte agerar på sociala medier 

kan bilden av bankens varumärke målas upp på ett felaktigt sätt och banken går miste 

om chansen att försvara sig. Oscar menar slutligen att sociala medier trots nämnda 

utmaningar är ett värdefullt sätt att samla information och respons som banken annars 

gått miste om, eftersom sättet att kommunicera har förändrats drastiskt på senare tid.   

 

5.1.2&Storbank&2 

&

Respondenterna&och&företaget!!

Cecilia och Stefan arbetar på kommunikationsavdelningen på Storbank 2 i Sverige. 

Storbank 2 är en fullsortimentsbank och har idag högst lönsamhet och kundnöjdhet av 

Sveriges storbanker, vilket bekräftas i Svenskt kvalitetsindex rapport Bank 2016. 

Cecilia är chef för kommunikationsavdelningen, medan Stefan är ansvarig för bankens 

närvaro på sociala medier. Stefan började arbeta med sociala medier på Storbank 2:s 

centrala informationsavdelning år 2009. Efter ett par månaders ”missionärsarbete” 

lanserades sedan bankens centrala Facebooksida år 2010. Idag har Facebooksidan ca 21 

000 följare, främst i form av privatkunder. 

 

Innovationsarbetet&på&Storbank&2&

Storbank 2 är enligt Cecilia en decentraliserad organisation där alla beslut fattas så nära 

kunder som möjligt. När det kommer till innovationsarbetet arbetar olika affärsområden 

kring "sina" specifika produkter. Varje område följer dock bankens processer och 

rutiner för nya produkter och tjänster. Bankens decentraliserade organisationsstruktur 

skapar enligt Cecilia och Stefan en öppen innovationsprocess, vilket innebär att extern 

information utnyttjas i processen. Storbank 2 bevakar ständigt trender på marknaden 

och inspireras av det som är intressant för banken att utveckla.  Stefan menar vidare att 

det inte alltid är bäst att vara först vilket respondenten exemplifierar med att ”Storbank 

2 har ofta avvaktat i vassen, för att sedan göra det på vårt sätt. Det är inte alltid 

fördelaktigt att ta på hjälmen och springa”. Storbank 2 vill erbjuda de bästa produkterna 

på marknaden vilket inte nödvändigtvis står i relation till att vara först på marknaden. 
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Produkterna ska vara hållbara långsiktigt. Det handlar inte om att följa kortsiktiga 

trender.    

 

Enligt Cecilia är innovationsarbetet på Storbank 2 främst fokuserat på det digitala 

området. Likt övriga storbanker lägger Storbank 2 massiva resurser på den digitala 

utvecklingen. Det som skiljer Storbank 2 från övriga banker är dock att kunders behov 

är grunden för bankens affärsmodell. Storbank 2 integrerar kunder i sin 

innovationsprocess vilket är en metod som fungerar bra. Produkter tas fram för kunders 

skull och kommunikation med kunder är därmed avgörande för lyckade produkter. Det 

är dock alltid en utmaning att samarbeta med kunder. Det är inte alltid kunder som har 

tid att hjälpa till som är representativa för specifika fall. Det är viktigt att hitta rätt urval, 

eftersom fel målgrupp bidrar till fel svar. Vidare är det en risk att kunder som är 

benägna att tycka saker antingen är väldigt nöjda eller väldigt missnöjda. Kunder 

mittemellan är svåra att ”fånga”. Det handlar därmed om att skapa en helhetsbild och 

inte påverkas av enstaka synpunkter.  

 

Storbank 2 använder i dagsläget inte incitament till att integrera kunder i innovations-

processen. Enligt Stefan är incitamentet att bidra till en bättre bank tillräckligt för 

kunder eftersom det bidrar till att göra den vardagliga tillvaron bättre. Cecilia menar 

vidare att det handlar om att ”fånga upp” kunder i rätt forum. Storbank 2 gör löpande 

kundnöjdhetsundersökningar vilket skapar möjlighet för feedback från kunder. Det 

skapar en tydlig helhetsbild av vad kunder efterfrågar. Storbank 2 är även på plats lokalt 

vilket präglar bankens affärsverksamhet i stor grad. Bankens kunder känner rådgivarna 

på bankkontoren, vilket är en fördel när kunder tillfrågas om de vill medverka till 

utvecklingen av Storbank 2. Anonyma förfrågningar om deltagande i innovations-

processen tror inte Cecilia och Stefan på.   

 

Sociala&medier&!

Storbank 2 är främst aktiva på Facebook, men har även aktiva konton på Twitter och 

Linkedin. Storbank 2:s närvaro på Facebook handlar främst om att besvara frågor från 

kunder. Den digitala kanalen används inte till marknadsföring eller försäljning av 

produkter. Syftet är istället omtanke för kunden och Facebook fungerar således som en 
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kundservicekanal. Viktig information som banken vill förmedla publiceras också 

undantagsvis, vilket exempelvis är information om sedelutbyten och deklarationstider.  

Enligt Cecilia präglas kommunikationen på sociala medier av Storbank 2 som en mogen 

kunskapsbank. Det handlar inte om att ”trycka ut produktinformation” eller ”kränga 

kampanjer”. Det handlar istället om att dela med sig av kunskap om hur kunder kan lära 

sig mer om sin vardagsekonomi som profilerar Storbank 2 i stort samt på sociala 

medier.  

 

Enligt Cecilia har syftet med sociala medier som kundservicekanal bidragit till att 

Storbank 2 inte definierat en specifik målgrupp på plattformarna. Om en viss målgrupp 

är tänkt att bearbetas via en viss kanal är en målgruppsdefinition avgörande menar 

Cecilia. Storbank 2:s intresse är istället att nå ut och finnas tillgängliga för samtliga 

kunder i banken. Stefan förklarar att bankens kundsupport bevakar inlägg som 

publiceras på sociala medier dygnet runt. Inlägg som handlar om nya produkter eller 

specifika behov hos kunder skickas vidare till respektive affärsområdes 

utvecklingsavdelning. Förfrågningarna tas alltid om hand, men implementeras i unika 

och ofta återkommande fall. Cecilia poängterar vidare att kunder ofta bidrar med förslag 

till förbättringar av produkter, men sällan bidrar till helt nya produkter och "aha-

upplevelser". Ofta bidrar kunder till en påtryckning av ett behov som banken redan 

identifierat eller haft i åtanke.  

 

Cecilia anser att bankens utmaning på sociala medier är hårda restriktioner kring vad 

som kan uppfattas som rådgivning. I många frågor som dyker upp på sociala medier får 

banken ”backa hem” och hänvisa till rådgivare på kontoren, alternativt kundservice för 

korrekt identifikation av kunden. Enligt Stefan är det dock kundens ansvar om kunden 

via sociala medier ”avslöjar” att denne är kund i banken. I övrigt finns det inte någon 

lagryttare som säger att ”nu får bankerna inte hålla på med sociala medier längre”, 

vilket talar för att rådande restriktioner trots allt tillåter aktivitet på sociala medier. 

Cecilia och Stefan är slutligen överens om att sociala medier med rätt målgruppsanalys 

kan fungera som ett verktyg för öppen innovation. Det är dock något som Storbank 2 

inte valt att fokusera på, varför sociala medier idag inte används som ett sådant verktyg 

i banken.   
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5.1.3&Storbank&3&

&

Respondenten&och&banken!!

Fredrik arbetar som chef för extern kommunikation och mediarelationer på Storbank 3. 

Fredrik har en yrkesbakgrund som kommunikationsdirektör på LKAB samt en tidigare 

anställning som stabschef på Regeringskansliets näringsdepartement. Fredrik är utbildad 

journalist, men har även studerat företagsledning på Handelshögskolan i Stockholm.   

Storbank 3 är en ledande finansiell koncern i Norden och har cirka fyra miljoner 

privatkunder i Sverige. Storbank 3 lägger stort fokus på entreprenöriellt och innovativt 

tänkande. Fredrik förklarar att Storbank 3 har en samlad avdelning för kommunikation 

och marknad som hanterar interna och externa kanaler. Vidare finns det en 

kanalspecifik funktion för digitala erbjudanden och sociala medier som går under 

namnet Digital Banking. En stor del av Storbank 3:s dagliga verksamhet är att 

kontinuerligt bevaka och hantera kunders frågor på sociala medier. Idag är det ca 30 000 

kunder som följer den aktivitet som sker på Storbank 3:s Facebooksida. 

 

Innovationsarbetet&på&Storbank&3!

Fredrik förklarar att Storbank 3 "har utvecklats från att vara en organisation som arbetar 

med utvecklingsprojekt under långa tidsperioder till att arbeta med Rapid Process 

Digitalization (RPD)". RPD innebär korta och snabba projekt i vilka kunder är en del av 

innovationsprocessen. Utvecklingen är en följd av Storbank 3:s strävan mot att vara en 

innovativ bank. Fredrik menar att kundinteraktion är avgörande för framgångsrik 

innovation och produktutveckling. Det är viktigt för banken att "följa med i det snabbt 

förändrade beteendet hos kunder". Banker präglas av ständig förändring, vilket enligt 

Fredrik kan exemplifieras med att Storbank 3:s kunder som tidigare skött bankärenden 

på lokala kontor nu sköter 97 % av ärendena digitalt. 

 

Kunders digitala kontakt med Storbank 3 sker främst via de egna kanalerna som 

internetbanken och deras applikation. I sociala medier är Facebook den största kanalen. 

Storbank 3 har som vision att leverera service i världsklass. Visionen har bidragit till att 

bankens kommunikation med kunder har "utvecklats från att tala till kunder till att prata 

med kunder". Fredrik menar att det initialt kan uppfattas som en liten skillnad, men att 
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ha en dialog med kunder för att på djupet förstå deras behov och problem skapar stora 

skillnader för affärsverksamheten. Enligt Fredrik väljer kunder att delta i dialoger med 

banken utan att incitament erbjuds i utbyte. Dialogerna bygger på kunders frivilliga 

kontakt med banken. 

 

Att Storbank 3 ständigt för en dialog med kunder tyder på att banken har en öppen 

innovationsprocess. Fredrik menar att innovation skapas både inom företaget, men 

också med hjälp av externa partners. Utöver kunder tar Storbank 3 även inspiration från 

konkurrenter på marknaden. Fredrik menar att Storbank 3 möter konkurrensen genom 

att "kroka arm och skapa samarbeten med Fintech-bolag som vi tror att vi har störst 

nytta att arbeta med". Exempelvis investerade Storbank 3 nyligen i applikationen Tink, 

en ekonomiapplikation för privatpersoner. Samarbetet går ut på att utveckla 

applikationens gränssnitt mot kund, vilket sedan kan förflyttas och användas i Storbank 

3:s ursprungliga applikation.  

 

Den digitala utvecklingen på Storbank 3 är driven av kunders efterfrågan. För att 

stimulera kunddialog arbetar banken med att ha "en låg tröskel" i form av att vara 

tillgängliga och öppna. Vidare är det viktigt att sträva efter en personlig ton i dialog 

med kund. Enligt Fredrik är dock utmaningen att "hitta rätt takt för utveckling". Kunder 

efterfrågar olika tjänster och har olika grad av teknisk mognad, vilket skapar olika 

förväntningar på banken. En stor del kunder vill fortfarande gå till ett bankkontor och 

det ska vara möjligt för dem.  

 

Sociala&medier&!

Storbank 3 arbetar med sociala medier i stor utsträckning. Syftet är främst att skapa 

kunddialog i form av digitala kanaler för kundtjänst, men banken använder även 

kanalerna för marknadsföring och försäljning. Den huvudsakliga aktiviteten för nämnda 

ändamål sker på Facebook och Twitter. I rekryteringssyfte har banken även konton på 

Linkedin och Instagram. Fredrik anser att sociala medier "sätter en personlig prägel på 

bankens kommunikation med kunder", vilket i sin tur verkar relationsbyggande.  
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Storbank 3:s målgrupp på sociala medier är främst privatkunder. Fredrik förklarar att 

Storbank 3 ständigt bevakar den aktivitet som pågår på sociala medier genom ett 

framtaget bevakningssystem. Banken möter en stor respons på plattformarna och ett 

välarbetat system för bearbetning och analys av responsen är därmed av stor vikt. 

Fredrik menar vidare att sociala medier i hög grad kan användas för att identifiera 

kundbehov. Utmaningen är dock att attrahera och identifiera rätt målgrupp för att 

upptäcka ett övergripande behov. En del kundsegment är mer aktiva än andra och hörs 

därmed mer på sociala medier. Det bidrar till att vissa kunder får större tonvikt än andra. 

Fredrik och Storbank 3 bemöter utmaningen med att förtydliga vikten av att bedöma 

responsen på olika kanaler.  

 

Vidare poängterar Fredrik specifika utmaningar för banksektorn på sociala medier som 

uppstår på grund av lagstiftade regleringar. Reglering om banksekretess medför bland 

annat att banken inte får avslöja vilka som är kunder i banken, vilket försvårar dialogen 

på sociala medier. Banker är historiskt ovana användare av sociala medier vilket bidrar 

till att dialogen i viss mån hämmas. Ovanan bidrar till att det är svårt att hantera 

personlig integritet och säkerhet på kanalerna. Storbank 3 utgår dock ifrån att kunder 

som skriver till banken på sociala medier publicerar inlägg i gott syfte. Banken 

förtydligar även vikten av att inte avslöja personliga koder och personuppgifter i öppna 

kanaler.  

 

Slutligen menar Fredrik att "användandet av sociala medier öppnar sinnen och öppnar 

ögonen för omvärlden". Sociala medier är en bra kanal i syfte att följa med i snabba 

förändringar på marknaden. Det leder i sin tur till nya arbetssätt och funktioner på 

Storbank 3, vilket i viss mån ses som innovation i sig. Sociala medier är därmed ett 

värdefullt verktyg för banken att använda. 

!
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5.2&Grupp&2:&Innovationsexperter&

!

5.2.1&Marisol&Mendez&–&Chef&för&öppen&innovation&på&BBVA&

&

Respondenten&och&företaget&

Marisol Mendez arbetar som chef för öppen innovation på banken Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria (BBVA). BBVA erbjuder finansiell service för privat- och 

företagskunder i över 35 länder. Banken är känd för sina innovativa digitala lösningar 

som sprids globalt. I sin roll på banken är Marisol ansvarig för samtlig aktivitet inom 

öppen innovation. Vid sidan av arbetet studerar Marisol till en doktorsexamen inom 

öppen innovation på Hazard University i Kentucky.  

 

Öppen&innovation&

Marisol beskriver öppen innovation utifrån Henry Chesbroughs definition och menar att 

fenomenet handlar om att låta externa resurser arbeta med interna projekt, vilket speglar 

BBVAs arbete med öppen innovation. Vidare menar hon att öppen innovation kan 

förstås genom ett bredare perspektiv. Öppen innovation handlar om att bortse från egna 

intressen. Det handlar om att hitta spännande och nya affärsmöjligheter som passar alla 

människor.  

 

Marisol anser att öppen innovation främst leder till positiva effekter för företag. Om 

företag ska kunna utvecklas i den takt som marknaden kräver är det inte tillräckligt att 

förlita sig på interna resurser. Istället krävs det att företag utnyttjar extern information 

genom att kommunicera utanför organisationens gränser. Utmaningen är enligt Marisol 

att göra ett företag redo för ett sådant samarbete. En öppen innovationsstrategi måste 

implementeras i organisationens samtliga delar och därmed bli en del av 

organisationskulturen för att bli framgångsrik. Hela organisationen måste förberedas för 

externa samarbeten. Det uppnås genom både top-down och bottom-up strategier vid 

implementering. Det måste skapas en vilja hos hela organisationen att ändra processer 

som använts i flera år, vilket är en utmaning. 

 



!

!

!
!
53!

Enligt Marisol leder den beskrivna utmaningen till att öppen innovation inte används av 

företag i bred utsträckning. Strategin är populär och många företag ämnar att 

implementera den, men bara ett fåtal företag gör det i praktiken. Det är enligt Marisol 

också vanligt att företag använder öppen innovation i ett fåtal utvalda affärsområden 

eller processer, men inte utnyttjar potentialen för öppen innovation fullt ut. Vidare delar 

Marisol upp banksektorn i två grupper, en grupp som jobbar mot en öppen 

innovationsstrategi och en grupp som istället arbetar inom stängda dörrar. Den grupp 

som jobbar mot öppen innovation har störst möjlighet att skapa nya produkter som 

passar kunders önskemål. Genom att implementera en strategi mot öppen innovation 

skapas således konkurrensfördelar med villkoret att organisationen vet hur strategin 

framgångsrikt ska implementeras. 

 

Sociala&medier&i&innovationsprocessen&

Enligt Marisol är sociala medier är ett värdefullt verktyg för företag. Marisol menar att 

sociala medier skapar en bra möjlighet att kommunicera med kunder, vilket i sin tur 

skapar ett starkt varumärke. Målet är dock att hitta den "perfekta mottagaren" i varje 

situation. Det är när mottagarna är funna som öppna innovationsprocesser kan inledas. 

Marisol anser att sociala medier inte används på det sättet av företag idag, vilket gör att 

plattformarna inte kan ses som en del av den öppna innovationsprocessen. Hon menar 

dock att sociala medier är ett värdefullt verktyg, eftersom det möjliggör kontakt med 

människor i länder som företag helt saknar koppling till. Marisol anser vidare att det i 

vissa situationer är viktigare att nå ut till kunder på ett personligt plan. En anställd med 

många följare på sociala medier kan vara ett effektivare verktyg för att nå ut till rätt 

mottagare, eftersom det sätter en personlig prägel på den information som presenteras 

via kontot.  

 

Den främsta utmaningen som företag möter på sociala medier är att bli hörda och sedda 

bland den ständiga aktivitet som pågår. Det krävs att företag skapar intressant aktivitet 

som möjliggör för kommunikation mellan företag och mottagare samt skapar möjlighet 

för belöning till mottagarna. Företag bör skapa en strategi på sociala medier som gör 

kunders röster hörda samt i sin tur lyssna och ta till sig av kunders åsikter. Målet är att 

skapa en konversation med kunder. 
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5.2.2&Dietmar&Dahmen&–&Föreläsare&och&innovationschef&på&Ecx.io&

!

Respondenten&och&företaget&

Dietmar Dahmen är utbildad ekonom och psykolog vid Rheinisch-Westfälische 

Technische Hochschule (RWTH) Aachen University i Tyskland. Dietmar driver ett eget 

företag där han arbetar som professionell talare. Han blev nyligen utsedd till en av 

Europas bästa föreläsare inom digital transformation och innovativa affärsmodeller. 

Dietmar är även innovationschef på företaget Ecx.io. Med en bred bakgrund inom 

digitalisering och innovation menar Dietmar att innovation “driver honom”. Han lever 

för att upptäcka innovation och anser att innovation skapas genom att lösa problem på 

nya sätt med teknologi som hjälp. Dietmar anser att sociala medier är ett värdefullt 

verktyg för att upptäcka nya tankesätt och möjligheter samt för att organisera och 

kommunicera med användare.  

 

Öppen&innovation&

Dietmar beskriver stängd innovation som fokus på företag, eftersom företag i stängda 

innovationsprocesser producerar och arbetar efter en intern uppfattning om vad kunder 

vill ha. Öppen innovation innebär däremot att kunder är i fokus eftersom personer 

utanför den egna organisationen hjälper företag i processen att utveckla produkter 

utefter kundbehov. Dietmar anser att ett centralt kundfokus är en stor fördel för företag. 

Att arbeta med stängd innovation handlar främst om att gissa sig till de rätta besluten, 

vilket i vissa fall kan resultera i framgångsrika utfall. Det slutar dock oftast i 

misslyckande. Öppen innovation involverar istället kunder. Kunder vet vad som 

efterfrågas, vilket i sin tur är en säkerhet för företag och misslyckanden minskar i 

jämförelse. 

 

Dietmar exemplifierar kunddriven innovation med teorier från Henry Ford. När företag 

frågar vad kunder vill ha kan svaret bli "en snabbare häst". Den grundläggande tanken 

är dock att kunder efterfrågar högre fart på transportmedel. Vid närmare eftertanke 

konstateras att hästar inte kan bli snabbare, men det kan exempelvis en bil. Det är 

således viktigt att inte förkasta en idé på grund av ett hinder. Avgörande är att hitta den 

bakomliggande kontentan med idén och hitta en ny lösning.  
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Dietmar anser att öppen innovation är vanligt förekommande bland företag. 

Respondenten anser dock att strategin i många fall inte används fullt ut. Designföretag 

är enligt Dietmar ett exempel på företag som ofta använder öppen innovation efter sin 

fulla potential. Den nämnda sortens företag efterfrågar kunders hjälp i designprocessen 

och ber om respons och förslag direkt från användare. Andra företag använder däremot 

öppen innovation med begränsningen av förutvalda alternativ. Dietmar menar att det 

kan vara ett val mellan alternativ 1 eller alternativ 2, vilket inte skapar något nytt och 

därför hämmar uppkomsten av innovation. Med den teknik som finns tillgänglig har 

kostnaden att misslyckas dock sjunkit. Företag har möjlighet att introducera idéer och 

samla information om kundbehov till ett lägre pris, eftersom det kan ske online.   

 

Dietmar anser att Fintech-företag är öppna för nya former av innovation, däribland 

öppen innovation. Traditionella banker har däremot halkat efter i sin utveckling. 

Dietmar menar att det finns stor potential för banker att använda sig av öppen 

innovation. Han grundar sin talan på fyra argument. Först och främst har banker en stor 

kundbas. Att involvera kunder i produktutvecklingen är således en stor fördel. Vidare 

anser Dietmar att banker har ett arrogant och överlägset beteende. Integrering av kunder 

kan få banker att ”komma ner på jorden”. Han menar att banker föredrar traditionella 

arbetssätt och öppen innovation kan resultera i att de drivs mer modernt. Slutligen kan 

öppen innovation få banker att bli mer öppna för nya arbetssätt och samarbeten. Vad 

som möjligen kan hämma implementeringen av öppen innovation är den reglering som 

styr banker. Dietmar anser dock att det är en bortförklaring från bankers sida. Han 

uppmuntrar banker att identifiera nya sätt att vara innovativa utan att det bryter mot 

regler och skapar osäkerhet, istället för att hämma den innovativa förmågan. 

 

Sociala&medier&i&innovationsprocessen&

Dietmar anser att företag med fördel kan använda sociala medier i sitt arbete. Linkedin 

är ett viktigt verktyg i rekryteringssyfte medan sociala medier med chattfunktion är bra 

för realtidsverksamheter. Facebook är vidare användbart för att bibehålla kontakt med 

kunder samt publicera information för att starta processer likt öppen innovation. 
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Dietmar anser att sociala medier är ett nödvändigt verktyg i öppna innovations-

processer. 

 

Att använda sociala medier i innovationsstimulerande syfte innebär dock utmaningar för 

banker. Den främsta utmaningen är att anpassa företaget till den förändrade kultur som 

krävs för att implementera öppen innovation. Banker som använder öppna 

innovationsstrategier måste tänka och agera annorlunda än banker som använder 

stängda innovationsstrategier. Samtidigt som det är en utmaning är det dock även en 

möjlighet, eftersom det ger banker en chans att hitta ny innovativ förmåga. Dietmar 

anser att varje enskilt företag bör hitta sitt sätt att involvera kunder på sociala medier. 

Företag och banker måste prova ett sätt, reflektera över utfallet och sedan hitta 

förbättringar. Öppen innovation förändrar företag och det är viktigt att hitta en strategi 

som passar ett specifikt företag och dess kunder. 

 

5.2.3&Charlotte&Brogren&–&VD&på&Vinnova&

!

Respondenten&och&företaget&

Charlotte Brogren arbetar som VD på Vinnova. Vinnova är en statlig innovations-

myndighet under Näringsdepartementet som främst arbetar med att förbättra företags 

förutsättningar för innovation. Charlotte har en utbildningsbakgrund som teknisk doktor 

samt har arbetat inom ämnesområdet forskning och utveckling i över 20 år. Forskning 

och utveckling är tätt sammankopplat till innovation, eftersom de två förstnämnda enligt 

Charlotte leder till innovation. 

 

Öppen&innovation&

Charlotte beskriver öppen innovation som en innovationsprocess i vilken företag 

involverar aktörer, leverantörer och kunder som finns utanför den egna organisationen. 

Fördelen med en sådan process är att företag får tillgång till mer kompetens. Genom 

öppna innovationsprocessen mot externa parter får företag fler idéer än om processen 

skulle ske internt. Nackdelen, eller snarare utmaningen, är dock att företag förlorar en 

del av sin kontroll genom att involvera utomstående i processen.  
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Charlotte anser att öppen innovation har blivit "vanligare och vanligare" bland företag. 

Processen lämpar sig dock bäst för företag som utvecklar produkter och tjänster för 

konsumenter. Banker är idag inte förknippade med öppen innovation, vilket beror på att 

banker historiskt har varit mer bakåtsträvande. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga 

samt vara attraktiva för yngre och nya kunder är det dock viktigt för banker att utveckla 

sitt tjänsteutbud utefter den nya generationen. En sådan utveckling kan inte ske utan att 

involvera framtida kunder i innovationsprocessen.  

 

Utmaningen för banker, samt företag generellt, är att hitta rätt strategi för öppen 

innovation. Nyckeln är dels att hitta vart i företags erbjudanden andra aktörer kan 

bjudas in för att bidra med nya idéer. Inom bankverksamheten finns en formell del i 

form av det likvida erbjudandet, pengar ut och pengar in. Det formella erbjudandet kan 

inte allmänheten påverka. Däremot kan allmänheten påverka hur bankers likvida 

erbjudande utformas mot konsumenter, i form av nya applikationer eller 

betalningslösningar. Vidare är nyckeln att integrera kunder på ett fördelaktigt sätt. Det 

finns ett antal aktiviteter som kan användas i syftet att interagera kunder; workshops, 

sociala medier, gemensamma utvecklingsprojekt och tester hos kunder. Avgörande för 

företag är att ställa sig frågorna; vilken är vår målgrupp? Vilken relation vill vi skapa 

med vår målgrupp? När målgruppen och relationen har tydliggjorts kan rätt aktivitet 

väljas ut.  

 

Sociala&medier&i&innovationsprocessen&

Charlotte anser att sociala medier är ett bra verktyg för öppen innovation. Ett krav är 

dock att företag använder plattformarna för att aktivt bjuda in omgivningen i 

innovationsprocesser. Att enbart använda sociala medier som ett verktyg för 

kommunikation bidrar inte till nya innovationer. Företag bör istället aktivera användare 

utifrån en tydlig innovationsstrategi, vilken inledningsvis handlar om att bestämma 

vilka produkter som ska utvecklas samt vilka kunder som kan bidra med relevanta idéer. 

Utifrån följande information kan öppna frågor eller innovationstävlingar publiceras på 

sociala medier. En viktig fördel är vidare att erbjuda kunder incitament till deltagande. 

Företag bör locka användare med en tydlig nytta av att delta, vilket skapar incitament 

för allmänheten att bidra med idéer.  
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Charlotte betonar dock att sociala medier inte ska användas för produktutveckling 

generellt. Respondenten rekommenderar företag att vara specifika kring var och när det 

är lämpligt att använda sociala medier som verktyg för innovation. Om du ska utveckla 

ett nytt kärnkraftverk, vilket kräver enorm expertis från professionella yrkesmän och 

politiker, är det exempelvis inte lämpligt att bjuda in allmänheten för en dialog. Är 

syftet däremot att utveckla en ny sparapplikation för banker är det ytterst relevant att 

involvera allmänheten. Inom det nämnda affärsområdet behöver företag, och banker 

specifikt, hjälp med att tänka i nya banor.  

 

Slutligen kommer bankers spelplan se annorlunda ut imorgon, än vad den gjorde för 30 

år sedan. Idag konkurrerar banker om kunder. Nya innovativa lösningar är aktuella 

samtidigt som nya konkurrenter tar sig in på marknaden. Exempelvis kan IKEA och 

ICA titulera sig som banker. Utmaningen för samtliga aktörer, men främst traditionella 

banker, är att följa med i utvecklingen genom att skapa attraktiva produkter och tjänster 

för konsumenter. Att ta hjälp av den yngre generationen, vilka är mer trendsättande än 

äldre generationer på sociala medier, är således en relevant åtgärd.  

 

5.2.4&Agnes&Sävenstedt&–&Konsult&på&Innovation&360&Group&

!!

Respondenten&och&företaget&

Agnes Sävenstedt är utbildad civilingenjör i medieteknik. Efter fyra års arbete som 

innovationschef på Aftonbladet samt konsultarbete inom innovation management 

startade hon tillsammans med tre kollegor bolaget Innovation 360 Group år 2015. 

Företaget arbetar med ett ramverk för framgångsrika företag; “Watch Innovation 

Framework”. Ramverket svarar på frågor om hur företag blir framgångsrika och varför 

företag blir framgångsrika. Ramverket utgår från enkäter riktade till anställda, ägare och 

kunder. Enkäterna används för att mäta innovationsförmågan hos de olika grupperna.  

Innovation 360 Group startades därmed för att hjälpa företag att mäta 

innovationsförmåga samt ge råd kring hur företag kan förbättra den. 

 

&

&
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Öppen&innovation&

Agnes beskriver öppen innovation som ett fenomen att låta andra, utöver internt 

anställda, bidra med idéer och inspiration till nya produkter. Det finns forskningsbevis 

som uppger att framgångsrika idéer och produkter skapas när företag inspireras av 

källor med olika bakgrund och kunskapsnivå, vilket bör inspirera företag att anta öppen 

innovation i sitt arbete. Nackdelen med öppen innovation är dock att processen är tids- 

och resurskrävande. Det är viktigt för företag att överväga vilken effekt en öppen 

innovationsprocess eventuellt bidrar till samt om det finns systemstöd för processen. 

Agnes poängterar fördelarna och utmaningarna med öppen innovation genom citatet 

“vill du gå snabbt, gå själv, men vill du gå långt, gör det tillsammans med andra”.  

 

Agnes anser att öppen innovation generellt är ovanligt bland företag. Hon anser vidare 

att banker överlag är försiktiga med arbetsprocesser som vänder sig till externa parter. 

Det är respondentens uppfattning att banker dock är mer hemliga än vad de behöver 

vara, samt är större och svårare än vad de behöver vara. Det finns stora möjligheter även 

för banker att vända sig mot omvärlden för att samla input. Enligt respondenten har 

banker en tendens att “binda upp” kunder genom låga räntor och långa bindningstider 

vilket skapar svårigheter att byta bank.  Det är istället viktigt för banker att hitta nya sätt 

att bidra till värdeskapande kundrelationer, vilket i sin tur skapar kundlojalitet. Öppen 

innovation skapar i längde starka kundrelationer. Kunder i öppna innovationsprocesser 

känner sig delaktiga i bankens arbete eftersom möjlighet ges till att bidra med åsikter 

och idéer till nya produkter. Det bidrar i sin tur till att kunder får en starkare relation till 

banken. 

 

Sociala&medier&i&innovationsprocessen&

Agnes argumenterar för att sociala medier främst bör användas som ett verktyg för att 

stärka kundrelationer. På sociala medier kan företag publicera inlägg om verksamheten, 

mål och värderingar, vilket i sin tur tenderar att knyta starka band till kunder. Kunder 

med en stark relation till företag är lättare att attrahera till deltagande i 

innovationsprocesser. Det är således fördelaktigt att använda sociala medier i ett 

relationsbyggande syfte. Initialt är det dock viktigt att identifiera den målgrupp som är 

intressant för specifika projekt. Kommunikationskanal bör väljas utefter den 
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identifierade målgruppen. På Linkedin är det främst ett företagsfokus medan 

privatkunder främst är aktiva på Facebook. Vilka kunder som är aktiva spelar en central 

roll i den feedback företag erhåller.  

 

Om företag vill använda sociala medier som primär källa till innovation är det viktigt att 

inte ostrukturerat inspireras av idéer och förslag. Ostrukturerade metoder leder till att 

information samlas in om sådant som i längden inte är intressant eller fördelaktigt.  Det 

är viktigt att be om specifik input från kunder när ett tydligt behov finns. Agnes 

rekommenderar företag att vara nyfikna på externa parter, men att enbart använda sig av 

extern information när det finns ett behov samt när noggranna och specifika frågor är 

formulerade.  Risken som uppstår om följande inte beaktas är att företag gör det kunder 

ber om utan att identifiera det bakomliggande behovet. Är företag duktiga på att lyssna 

för att sedan förstå det bakomliggande arbetet bakom idéerna kan framgång skapas. I de 

fall företag enbart lyssnar och kopierar är det däremot risk att produkter utvecklas 

utefter efterfrågan, vilket skapar företag som är marknadsföljare istället för 

marknadsledare. Används sociala medier i syfte att upptäcka kundbehov samt 

identifiera bakomliggande faktorer finns en möjlighet att använda kanalerna som 

inspirationskälla, eftersom det skapar möjligheten för företag att konkurrera på 

marknaden med nya och spännande produkter.  

 

Agnes vill vidare poängtera att sociala medier är en mötesplats där människor som gillar 

att synas och höras agerar. Vill företag kommunicera med kunder som är mer introverta 

bör det istället ske genom slutna kanaler. Det är fördelaktigt för företag att kombinera 

olika forum för kommunikation, eftersom det skapar möjligheter för företag att komma i 

kontakt med en bredare målgrupp. Att vara aktiv på sociala medier har dock ingen 

negativ påverkan på företag generellt. Önskar företag vara en del av det samtal som sker 

bland kunder och externa parter på sociala medier är det ett krav att vara närvarande på 

plattformarna. Ignorerar företag de digitala kanaler som erbjuds finns inte möjligheten 

att styra samtal som sker.  
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Slutligen beskriver Agnes hur banker står inför en framtid med radikala förändringar. 

Behöver framtidens kunder banker som mellanhänder? Behövs valutor? Behövs 

bankerna som säkerhet för lån? Banker står inför en framtid som kan förändra hela dess 

verksamhet. Innovation är därför otroligt viktigt. Den finansiella sektorn behöver pröva 

olika metoder, modeller och idéer för att hitta nya affärsområden. Sociala medier är ett 

verktyg lämpade för sådana aktiviteter. Agnes främsta tips till banker är att vara nyfikna 

samt att leta efter ett bakomliggande behov när kunder uttrycker önskemål på sociala 

medier. 

 

5.2.5&Filip&Halén&Dahlström&–&Konsult&på&Financial&Services,&Accenture&&

!

Respondenten&och&företaget&

Filip Halén Dahlström arbetar på konsultbolaget Accenture på avdelningen Financial 

Services. Avdelningen är ansvarig för IT- och digitaliseringsprojekt på banker och 

försäkringsbolag. Filip arbetar för tillfället med en “digitaliseringsresa” på en av 

storbankerna, vilket är en omfattande implementeringsprocess. Filip har en bakgrund 

som civilingenjör inom maskinteknik, men arbetar i stor utsträckning med innovation 

och produktutveckling på Accenture. Företagets målsättning är att ligga i framkant med 

sitt utbud av digitala produkter och tjänster. På storbanker arbetar Accenture främst med 

implementering av nya digitala kanaler, varpå sociala medier är ett exempel på en 

digital kanal banker kan arbeta med. 

 

Öppen&innovation&

Filip beskriver öppen innovation som "en strategi att använda externa lösningar och 

idéer i interna processer". Det handlar om att dra nytta av andras idéer för att driva det 

egna företaget framåt. Strategin har stora ekonomiska fördelar eftersom det är svårt att 

besitta innovativa idéer inom företaget. Det är en fördel att dra nytta av externa krafter 

för att få nya idéer och perspektiv. Nackdelarna som öppen innovation kan leda till är 

att idéer inte begränsas till företaget. För att utnyttja fördelarna med öppen innovation 

måste dock företag ta risken att dela med sig av intern information. Det är enligt Filip en 

“trade-off”, vilket bedöms genom att mäta fördelar och nackdelar. Att hålla allt hemligt 

kostar mer och är ineffektivt för företag i längden.  
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Filip anser att öppen innovation är vanligt bland företag idag. Det är svårt för företag att 

överleva på dagens konkurrenskraftiga marknad utan öppen innovation, vilket många 

företag uppmärksammat. För att överleva och driva lönsam aktivitet måste företag ta 

hjälp av externa parter som kan bidra med nya innovativa lösningar. Filip tror att öppen 

innovation är extra viktigt för stora etablerade företag, eftersom det är svårt att komma 

på nya innovativa lösningar och projekt konstant under flera år. Lösningen är att vara 

öppen för externa idéer. Filip anser således att storbanker kan dra stor nytta av en öppen 

innovationsstrategi. Nya innovativa konkurrenter på finansmarknaden kommer med nya 

innovativa lösningar konstant. Tar inte storbanker del av idéer eller samarbetar är det 

svårt för etablerade banker att följa med i utvecklingen, vilket leder till att kunder 

tenderar att byta bank. Svårigheten är dock att banker följer lagar och regleringar som 

inte påverkar andra branscher, vilket begränsar banker ur ett säkerhetsperspektiv. 

Vidare är risken att offentliggöra intern information avgörande för banksektorn. Banker 

tillhandahåller mycket konfidentiell information som inte ska offentliggöras.  

 

Filip anser vidare att även kunder kan integreras i innovationsprocessen. Dels kan 

kunddata, mönster och beteende analyseras via digitala kanaler likt sociala medier. Filip 

anser även att det är viktigt att få löpande input från kunder på specifika produkter. 

Följande är möjligt genom att exempelvis lansera betaversioner på produkter och 

tjänster som kunder får testa och utvärdera innan slutgiltig lansering. Sociala medier kan 

vara ett bra instrument att använda för att locka kunder till att delta i sådana tester.  

 

Sociala&medier&i&innovationsprocessen&

Filip anser att sociala medier är högst relevanta för kundförståelse. Filip anser att det 

primära användningsområdet för sociala medier är marknadsföring, men plattformarna 

kan givetvis användas i andra syften. Avgörande är att företag "har en tydlig strategi 

och målsättning för användandet". Aktivitet på sociala medier är vanligt bland företag 

idag. Banker är mer begränsade i sitt användande, men arbetar trots det mycket med 

sociala medier. Plattformarna erbjuder ett billigt och bra sätt att nå ut till en stor 

kundbas samtidigt som sociala medier erbjuder personliga kontakter i ett forum som 

kunder använder dagligen.  

 



!
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Syftet att använda sociala medier som källa till öppen innovation har Filip inte 

reflekterat över tidigare. Han ser dock ett användningsområde i att använda sociala 

medier som ett verktyg för att samla idéer till nya produkter samt få feedback på 

befintliga produkter. Företag kan även publicera förslag på nya produkter som kunder i 

sin tur kan reagera på genom “like-knappar” och kommentarsfunktioner. Risken att 

använda sociala medier som inspirationskälla är att målgruppen är relativt liten. Den 

yngre generationen har störst inflytande på sociala medier idag, men åldersgruppen höjs 

från år till år. Det är dock ofta en extrovert kundgrupp som är aktiva på sociala medier 

vilket smalnar av målgruppen ytterligare.  

 

Det är i innovationsprocesser viktigt att engagera kunden, vilket talar emot sociala 

medier som ett verktyg för öppen innovation. Det är viktigt att kunden får göra något 

aktivt, eftersom det leder till motivation och incitament att bidra. Att enbart ställa en 

fråga som kunden får reagera på är inte tillräckligt med aktivitet. Återigen tar Filip upp 

exemplet med en betaversion på nya produkter. En fördel är att låta kunden testa och 

“känna” på produkter. Som sagt är dock sociala medier ett bra verktyg för att locka 

människor till sådana aktiviteter.  

 

Avslutningsvis poängterar Filip vikten av att företag tar fram en tydlig strategi för 

arbetet med sociala medier. Det är viktigt att bestämma vilka sociala medier företag vill 

förknippas med samt begränsa sig till kanaler som riktar sig till den målgrupp företag 

vill nå. En tendens på marknaden är att företag skapar konton på alla olika kanaler för 

att det är fördelaktigt att synas och höras. Det är dock viktigt att strukturera användandet 

till kanaler där företag vill synas och höras samt till kanaler som kan bidra med 

fördelaktig information i gengäld.  

!

!

!

!

!

!

!



!

!

!
!
64!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

!

!
!
65!

6.&Analys 

Analysen är strukturerad utefter studiens frågeställningar. Inledningsvis analyseras 

storbankers kommunikation med kunder på sociala medier. Vidare diskuteras huruvida 

sociala medier kan stimulera öppna innovationsprocesser i svenska storbanker samt 

vilka specifika utmaningar som kan påverka storbankers användning av sociala medier. 

 

6.1&Storbanker&på&sociala&medier&&

Enligt studiens respondenter arbetar storbanker med sociala medier i stor utsträckning. 

Den främsta aktiviteten sker på Facebook och Twitter. Nämnda plattformar är bra 

exempel på digitala miljöer som uppmuntrar dialog mellan användare, vilket enligt 

Solomon (2015) skapar värdefull kommunikation. Värdefull kommunikation skapas på 

plattformar som erbjuder ett stort utbud av kommunikationsverktyg, vilket har 

uppmärksammats av storbanker.  På Facebook och Twitter kan kunder "gilla", 

kommentera och dela inlägg som publicerats av kunden själv, andra användare eller 

banken. Därmed skapas en miljö för enkel kommunikation.  En större kundbas kan 

involveras i dialoger på Facebook och Twitter jämfört med plattformar som erbjuder 

begränsade kommunikationsverktyg. 

 

Studiens storbanker har tydliga strategier för hur sociala medier ska användas vid 

kommunikation med kunder. Samtliga storbanker bevakar ständigt den kommunikation 

som sker på plattformarna. Storbank 1 och Storbank 3 arbetar både reaktivt och 

proaktivt på sociala medier. Storbank 1 använder främst kanalerna som ett 

kundserviceverktyg. Frågor från kunder besvaras på Storbank 1:s Facebooksida 

samtidigt som budskap och tips till kunder publiceras av banken själv. Enligt Fredrik på 

Storbank 3 är det huvudsakliga syftet med sociala medier att skapa kunddialog. Enligt 

Fredrik sätter sociala medier en personlig prägel på Storbank 3:s kommunikation med 

kunder och skapar ett relationsbyggande forum, vilket enligt Marisol Mendez på BBVA 

är ett effektivt verktyg för att nå ut till rätt mottagare. Storbank 3 publicerar även inlägg 

i marknadsföringssyfte. Storbank 2 skiljer sig dock från övriga storbanker. Storbank 2 

använder enbart sociala medier som en kanal för att besvara frågor från kunder och 



!

!

!
!
66!

syftet med sociala medier är omtanke för kunden. Proaktiv information från Storbank 2 

publiceras enbart undantagsvis. 

 

Vi anser med stöd av Agnes Sävenstedt på Innovation 360 Group att bankers 

ovanstående strategier för arbetet med sociala medier är fördelaktiga, eftersom 

plattformarna främst bör användas som ett verktyg för att stärka kundrelationer. Filip 

Halén Dahlström på Accenture poängterar vidare att kanalerna är högst relevanta för 

kundförståelse, eftersom de erbjuder personliga kontakter i ett forum som kunder 

använder dagligen. Likt Agnes och Filip anser vi att den aktivitet som storbanker har på 

sociala medier knyter starka band till kunder. Vi ställer oss dock kritiska till Storbank 

2:s passiva strategi, eftersom proaktiva inlägg om verksamhetens mål och värderingar 

antas skapa värdefulla relationer med kunder på sociala medier samt uppmuntrar till 

dialog. En kombination av reaktiv och proaktiv aktivitet i enlighet med Storbank 1:s och 

Storbank 3:s arbete torde således vara fördelaktigt för kundinteraktion på sociala 

medier.  

 

Marisol Mendez, BBVA, betonar vidare att företags största utmaning på sociala medier 

är att bli hörda och sedda bland den ständiga aktivitet som pågår. Om målet är att skapa 

konversationer med kunder krävs det att intressant aktivitet skapas som möjliggör för 

kommunikation mellan företag och mottagare. Storbank 2 arbetar inte med den strategi 

som Marisol förespråkar utan finns enbart tillgängliga för kunder som självmant tar 

kontakt med banken. Vi anser att följande kan förklara Storbank 2:s låga antal följare på 

Facebook. Med följare avser vi personer som "gillat" respektive banks Facebooksida. 

Storbank 1 arbetar proaktivt på kanalerna och publicerar löpande budskap, tips och 

nyheter som rör användares finansiella liv. Storbank 1:s proaktiva arbete antas ha 

bidragit till att Storbank 1 har flest följare på Facebook av svenska storbanker.  

 

Vi vill med antalet följare poängtera att målgruppen på sociala medier är relativt liten 

jämfört med bankernas totala kundbas. Storbank 3 har cirka 4 miljoner privatkunder i 

Sverige, vilket innebär att 0,7 % av bankens privatkunder följer Facebooksidan. Vi 

anser att den begränsade målgruppen inte är avgörande i kundservicesyfte, eftersom 

frågor från samtliga kunder är viktiga att besvara. Däremot når storbankerna en liten 
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andel kunder vid marknadsföringsaktiviteter samt vid innovationsstimulerande 

aktiviteter på sociala medier. Vid innovationsstimulerande aktiviteter antas den 

begränsade målgruppen påverka negativt, eftersom Surowiecki (2007) menar att 

"massans vishet" är pålitligare än kunskapen från en högt kultiverad expert. 

Pålitligheten anses även öka i takt med att massans storlek ökar. Desto fler kunder som 

bidrar till aktivitet på sociala medier desto fler perspektiv och åsikter förmedlas på 

storbankernas plattformar.  

 

Vidare kan ytterligare aspekter diskuteras som bidrar till att vi ställer oss kritiska till 

sociala medier som kanal för en bred målgrupp. Solomon (2015) beskriver hur enbart 

10 % av användare på sociala medier är aktiva, vilket Kozinets (2010) bekräftar i sin 

modell över användare på sociala medier. Det är enbart insiders och skapare som är 

"synliga" på sociala medier, eftersom de bidrar till aktivitet och diskussion på 

plattformarna. Studiens respondenter bekräftar den begränsade målgruppen. Sara och 

Oscar på Storbank 1 menar att vissa kundgrupper lätt gynnas framför andra, eftersom 

specifika kundgrupper utmärker sig mer på sociala medier än andra. Agnes Sävenstedt, 

Innovation 360 Group, poängterar vidare att sociala medier är en mötesplats där 

extroverta människor som tycker om att synas och höras agerar. Vi anser dock att det 

trots begränsningarna är värdefullt för banker att vara närvarande på sociala medier. 

Även introverta användare kan följa den aktivitet som pågår och ges därmed möjlighet 

att ta del av den kommunikation som sker även om de inte bidrar aktivt. Vidare 

bekräftar studiens respondenter Kotlers m.fl. (2011) teorier om att företag som inte 

närvarar på sociala medier riskerar att hamna utanför den virtuella dialogen. Det är 

viktigt för storbanker att styra information som publiceras för att undvika inkorrekt och 

vinklad information på plattformarna. 

!

6.2&Sociala&medier&som&ett&öppet&innovationsverktyg&

I takt med ökad digitalisering skapas allt mer informationsrika och globala 

marknadsplatser, vilket skapar ett behov för organisationer att söka efter nya sätt att 

förbättra sin innovativa förmåga. Roberts m.fl. (2016) menar att det finns en generell 

uppfattning om att företag som inhämtar kunskap från externa källor förbättrar sin 

innovativa förmåga. Digitala kommunikationsverktyg bidrar till att extern information 
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från kunder blir lättillgängligt för företag. Mellin (2014) menar vidare att sociala medier 

har bidragit till att informationsmängden fördubblats på mindre än ett år. Information på 

sociala medier torde därmed kunna användas i öppna innovationsprocesser, vilket 

diskuteras i kommande analys.  

&

6.2.1&Innovationsbegreppet&och&dess&öppenhet"

Storbanker erbjuder kunder indirekta och direkta finansiella tjänster, vilket talar för att 

tjänsteinnovation och finansiell innovation är av stor betydelse. Både tjänsteinnovation 

och finansiell innovation handlar om förståelse för det mänskliga beteendet, vilket för 

banker givetvis ska kombineras med förståelse för den finansiella marknaden. Vid 

tjänsteinnovationer menar Kristensson m.fl. (2014, s.19) att "fokus flyttas från vad som 

är teknisk möjligt till det som kunden önskar eller det som skulle underlätta för 

kunden", eftersom tjänsteinnovation istället handlar om att identifiera vad kunder 

behöver för att tillgodose behov. I kommande analysdelar stödjer vi Kristensson m.fl. 

(2014) i argumentationen gällande identifikation av kundbehov, men ställer oss kritiska 

till att flytta fokus från vad som är tekniskt möjligt.  

 

Den ökat digitaliserade banksektorn behöver utnyttja tekniken för att finna digitala 

lösningar som genom indirekta och direkta tjänster verkar värdeskapande för kunder. 

Finansiella innovationer bör vara öppna och marknadsdrivna för att skapa innovativa 

lösningar som underlättar kunders vardag, vilket till stor del är möjligt via digital 

teknik. Även Sinkeys (1992) modell för finansiell innovation betonar betydelsen av 

teknologi. Fredrik, Storbank 3, bekräftar följande med argumentet att kunder som 

tidigare skött bankärenden på lokala kontor nu sköter 97 % av ärendena digitalt. I takt 

med storbankers "digitaliseringsresor" anser vi därmed att begreppet innovation riskerar 

att begränsas till teknisk utveckling. Nya kundservicefunktioner, kommunikations-

verktyg och ledarskapsfunktioner som Frankelius (2009) definierar som innovationer 

utvecklas i stor utsträckning till att bli digitala. Den tekniska utvecklingen växer därmed 

i betydelse i en alltmer digitaliserad banksektor.  
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Innovation och dess ”öppenhet” kan vidare diskuteras. Definitionen av öppen 

innovation skiljer sig något mellan studiens respondenter. Agnes Sävenstedt, Innovation 

360 group, beskriver öppen innovation som en process i vilken framtagandet av idéer 

överlåts till andra än internt anställda. I jämförelse menar Filip Halén Dahlström, 

Accenture, att öppen innovation är en strategi som bygger på att företag använder 

externa idéer och lösningar i interna processer. Vi kan med utgångspunkt ur följande 

definitioner urskilja olika grader av öppenhet: att innovationsarbetet i sin helhet överlåts 

till utomstående i jämförelse med att öppet inspireras av andra som komplement i 

interna processer. Vidare definierar Dietmar Dahmen, Ecx.io, stängd innovation som 

fokus på företaget, vilket innebär att företag producerar och arbetar efter en intern 

uppfattning om vad kunder vill ha. Vi ställer oss dock frågande till Dietmars definition, 

eftersom stängd innovation handlar om att ta vara på information som finns inom 

organisationen. Det behöver inte nödvändigtvis ske med "fokus på företaget". Vidare 

kan den interna uppfattningen av vad kunder efterfrågar ofta medvetet eller omedvetet 

påverkas av omvärlden i viss mån.  

 

Vi kan ur ovanstående definitioner och argument uppmärksamma fyra typer av 

innovationsprocesser, vilka illustreras genom en gradvis övergång från stängd till öppen 

innovation (se figur 7).  

!
Figur 7: Fyra typer av innovationsprocesser 

 

I figuren framgår att företag genomgående kan arbeta med helt stängda innovations-

processer, vilket innebär att innovationsarbetet sker inom organisationens ramar. 

Motsatsvis kan företag arbeta med genomgående öppna innovationsprocesser, vilket 

innebär att innovationsarbetet helt öppnas upp mot omvärlden. Vidare kan två 

kombinationer av öppen och stängd innovation definieras. Dels kan stängd innovation 

med inslag av öppna arbetsprocesser förekomma, i form av att företag inspireras av 
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externa idéer. Vidare kan öppen innovation med inslag av stängda arbetsprocesser 

förekomma, i form av att extern information aktivt samlas in för att användas i interna 

processer. Fortsättningsvis kommer studiens definition av begreppet öppen innovation 

innefatta helt öppna innovationsprocesser samt nämnda två kombinationer av stängd 

och öppen innovation. 

 

6.2.2&Sociala&medier&i&innovationsprocessen&

Den ökade användningen av digitala kommunikationsverktyg ökar möjligheten för 

storbanker att arbeta med öppna innovationsprocesser. Mina m.fl. (2014) menar att 

tjänsteföretag generellt arbetar med öppna innovationsprocesser i större utsträckning. 

Enligt Charlotte Brogren, Vinnova, är banker dock inte förknippade med öppen 

innovation, men betonar vikten av att storbanker bör vara öppna för extern information. 

Banker behöver utveckla tjänsteutbudet efter kunders önskemål för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga, vilket talar för att banker bör arbeta med öppen innovation i 

enlighet med Von Hippels (2016) teorier. Charlotte beskriver dock öppen innovation 

som en process i vilken företag involverar aktörer, leverantörer och kunder. Uttalandet 

bör kritiseras, eftersom det är skillnad på att involvera extern expertis i form av aktörer 

och leverantörer mot att involvera användare i form av kunder, vilket tidigare har 

konkretiserats av Chesbrough (2006) och Von Hippel (2016). Studiens definition av 

öppen innovation utvecklas därmed till att i likhet med Von Hippels (2016) teorier 

handla om att dra nytta av information och insikter utvecklade av kunder. 

 

Rohrbeck m.fl. (2010) förklarar ett positivt samband mellan kundinteraktion och 

innovation. Genom interaktion med kunder får företag en bättre förståelse för 

marknaden, vilket även Agnes Sävenstedt, Innovation 360 Group, poängterar. Det är 

dock viktigt att skilja på Tushman och Romanellis (1985) radikala och inkrementella 

innovationer, eftersom kunder enligt Oscar på Storbank 1 bidrar till evolutionär 

utveckling snarare än revolutionär utveckling. Evolutionär utveckling antas vara 

förbättringar och korrigeringar av mindre karaktär som grundas på existerande 

kunskapskällor, likt inkrementella innovationer. Cecilia på Storbank 2 menar att kunder 

ofta bidrar med förslag på förbättringar av produkter, men sällan bidrar till helt nya 

sådana.  
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Studiens respondenter bekräftar att samtliga storbanker i studien involverar kunder i 

öppna innovationsprocesser, men i olika utsträckning och med hjälp av olika verktyg. 

Följande sker främst enligt en av Gassman och Enkel (2004) beskriven outside-in 

process. Storbankerna har upptäckt att det i enlighet med Dahlander och Ganns (2010) 

teorier inte är möjligt att förnya sig i isolering. De verktyg som används för att 

involvera kunder är främst löpande kundundersökningar, dagliga kundservicefunktioner 

och specifika applikationer för utvecklingsarbete. Sociala medier används inte som 

verktyg för att stimulera nämnda processer i tillfrågade banker. Däremot betonar 

Fredrik, Storbank 3, att användandet av sociala medier öppnar sinnen och ögon för 

omvärlden. Det är således en bra kanal i syfte att följa med i snabba förändringar på 

marknaden. Vi anser med utgångspunkt ur ovanstående argument att sociala medier är 

fördelaktigt att använda i syfte att bevaka aktivitet och kommunikation som sker bland 

kunder. Informationen torde sedan kunna användas i öppna innovationsprocesser. Vi 

vill dock rikta kritik mot Fredriks formulering att sociala medier är en bra kanal för att 

"följa med i snabba förändringar". Vi anser att sociala medier även kan användas 

proaktivt. Storbanker antas kunna använda information på sociala medier för att utmana 

finansiella aktörer med nya kundanpassade lösningar. 

 

Charlotte Brogren på Vinnova betonar att fördelen med öppna innovationsprocesser är 

att företag får tillgång till än mer kompetens. Banker behöver utveckla tjänsteutbudet 

utefter nya generationer för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Sociala medier är ett bra 

verktyg för att nå ut till nämnd generation och få tillgång till åsikter och upplevelser om 

banken. Dock anser Charlotte likt Filip Halén Dahlström, Accenture, att sociala medier 

inte bidrar till ny innovation om kanalerna enbart används som ett verktyg för 

kommunikation. Det är i helt öppna innovationsprocesser viktigt att kunder aktivt får 

bidra, eftersom det leder till motivation och incitament att delta i processerna. Att enbart 

ställa en fråga på sociala medier som kunden får reagera på är inte tillräckligt med 

aktivitet. Enligt Charlotte bör plattformarna därmed användas i relationsbyggande syfte 

för att locka och bjuda in användare till att aktivt delta i öppna innovationsprocesser. 

Studiens övriga innovationsexperter överensstämmer med Charlotte och Filip och 

menar att sociala medier är ett nödvändigt verktyg i öppna innovationsprocesser, men 
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främst i syfte att attrahera kunder till deltagande i sådana processer. Vi anser likt 

studiens innovationsexperter att sociala medier är ett bra verktyg för att bygga 

kundrelationer och uppmuntra till deltagande i innovationsstimulerande aktiviteter 

genom andra kanaler.   

 

Vi anser dock att sociala medier även tillhandahåller banker information om 

kundbeteende och konsumentbehov som direkt kan analyseras och användas i 

produktutvecklingen, vilket vidare diskuteras i avsnitt 6.2.3. Vi ifrågasätter även 

innovationsexperterna i deras argumentation, eftersom respondenterna inte reflekterar 

över hur kunder kan ta olika roller under innovationsprocessens tre faser som beskrivs 

av Herzog (2011). Enligt Rohrbeck m.fl. är kunder enbart aktivt innovativa under 

innovationsprocessens första fas. I resterande faser tar kunder istället rollen som 

rådgivare för framtagna produkter och marknadsförare. Sociala medier torde i de 

resterande faserna därmed vara fördelaktigt att använda, eftersom digitala kanaler kan 

användas som kommunikationskanal för feedback och marknadsföring. 

 

Oavsett om sociala medier används som direkt eller indirekt källa till innovation är en 

målgruppsdefinition avgörande. Cecilia och Stefan på Storbank 2 är överens om att 

sociala medier med rätt målgruppsanalys kan fungera som verktyg för öppen 

innovation. Som diskuterats i avsnitt 6.1 lockar sociala medier en bred målgrupp 

användare. Den breda målgruppen är dock begränsad för storbankerna, eftersom antalet 

följare på Facebook och Twitter utgör en liten del av den totala kundbasen samtidigt 

som det förekommer en ojämn fördelning mellan aktiva och inaktiva användare på 

sociala medier. Fredrik på Storbank 3 betonar dock att en del kundsegment är mer 

aktiva på sociala medier än andra, vilket innebär att vissa kunder får större tonvikt än 

andra. Vi anser likt föregående respondenter att en målgruppsanalys är avgörande, 

eftersom det skapar en medvetenhet hos banker vilka kunder som bidrar med åsikter. 

Analysen kan sedan användas för att identifiera kunder som inte nås i en specifik kanal. 

Vidare bör andra kanaler kombineras med sociala medier. Det torde vara fördelaktigt 

för företag att kombinera olika forum för kommunikation, vilket bland annat kan göras i 

form av slutna och öppna kanaler.  
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Det är enligt ovanstående argument avgörande för storbanker att hitta rätt 

referensgrupp. Kundlojalitet förbättras i hög grad av inbjudan till att delta i 

innovationsprocesser, men utmaningen är att undvika fördelaktiga produkter enbart för 

referenskunder. Genom att välja ut en begränsad målgrupp utvecklas produkter enligt 

idéer och behov hos specifika kunder. Samtliga storbanker i studien är medvetna om 

följande utmaning och menar att vissa kundgrupper lätt gynnas framför andra. Det 

handlar således om att skapa en helhetsbild och inte påverkas av enstaka synpunkter, 

vilket respondenterna på Storbank 2 poängterar. Det är därmed avgörande för 

storbanker att välja vilka kanaler banker vill förknippas med samt vilken målgrupp som 

vill nås. Marisol Mendez, BBVA, menar att öppen innovation handlar om att hitta nya 

affärsmöjligheter som passar alla människor. Vi vill rikta kritik mot uttalandet, eftersom 

vi vågar påstå att det i praktiken är omöjligt att tillmötesgå alla kunders behov och 

önskemål. Det kommer alltid finnas enstaka kunder som är missnöjda med specifika 

förändringar. Följaktligen är det som sagt helhetsbilden som är viktig att identifiera. 

 

Vi anser dock att det är en stor spridning på ålder, kön och bakgrund bland användare 

på sociala medier. Surowiecki (2007) anser att de intelligentaste besluten tas från 

individer som är oberoende av varandra och har olika perspektiv. Vi anser därmed att 

sociala medier skapar en kommunikativ miljö där användare oberoende av varandra kan 

dela med sig av åsikter. Det talar för att sociala medier trots den begränsade målgruppen 

fördelaktigt kan användas som källa till innovationsstimulerande aktiviteter. 

 

Utöver att inspireras av kunder bemöter Storbank 1 och Storbank 3 konkurrensen på 

marknaden genom att samarbeta och inspireras av konkurrenter. Chesbrough (2006) 

menar att öppen innovation handlar om att öppna upp företag mot samarbetspartners 

och leverantörer, vilket nämnda banker uppmärksammat. Marisol Mendez, BBVA, tar 

avstamp i Chesbroughs (2006) teorier och menar att öppen innovation handlar om att 

bortse från egna intressen och ta hjälp av extern expertis från exempelvis konkurrenter. 

Vi anser att banker med fördel kan inspireras av konkurrenter, men kommer inte 

analysera ämnet vidare på grund av studiens avgränsning. 

&
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6.2.3&Kundbehov&och&konsumentbeteende&på&sociala&medier&

Dibb m.fl. (2006) beskriver marknadsföringskonceptet som en markandsföringsfilosofi 

vilken grundar sig i att organisationer ska verka med avsikt att uppfylla kundbehov. 

Organisationer bör enligt filosofin undersöka vad kunder efterfrågar och därmed 

utveckla externt önskade produkter. Marknadsföringskonceptet kan med utgångspunkt 

ur teorier från Dibb (2006) och McKitterick (1957) således jämföras med studiens 

diskussion om att utläsa kundbehov på sociala medier i syfte att stimulera öppna 

innovationsprocesser. Vi vill dock problematisera frågan genom att tydliggöra 

skillnaden mellan att organisationer har marknadsföringskonceptet som allmän filosofi 

och att organisationer använder marknadsföringskonceptet i innovationsprocesser. Att 

lyssna och inspireras av kunder på sociala medier behöver inte nödvändigtvis innebära 

att nya produkter och tjänster utvecklas utifrån kundbehov. Respondenterna på Storbank 

1 bekräftar att produktförfrågningar från kunder alltid tas om hand, men implementeras 

i unika fall. Vi kan därmed identifiera en punkt där kundbehov faktiskt används i 

innovationsprocesser, vilken sammanför marknadsföringskonceptet med innovation (se 

figur 8 nedan). För att information från kunder ska leda till innovation ställs kravet att 

information från kunder tas om hand och bidrar till något principiellt nytt som realiseras 

och vinner insteg i samhället. I punkten bidrar därmed kundbehov till en ny idé som 

realiseras i praktiken för att skapa nytta för användare. 

!
Figur 8: Marknadsföringskonceptet i relation till innovation 

 

Vi anser dock att information om kundbehov är värdefullt för företag oavsett om 

informationen leder till innovation eller inte. Att utveckla kundförståelse utifrån 

kundbehov torde förbättra kundnöjdheten och bidra till förbättrade kundrelationer. 
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Förbättrade kundrelationer kan i sin tur utnyttjas som incitament till framtida deltagande 

i öppna innovationsprocesser. 

 

Roberts m.fl. (2016) menar att produkter kan skapas efter kunders behov och 

preferenser genom att sociala medier används i öppna innovationsprocesser. 

Högpresterande företag använder sociala medier i större utsträckning än lågpresterande 

företag, men att använda sociala medier i produktutvecklingen medför en del 

utmaningar. Som nämnt ovan handlar det om att förstå vad kunder vill ha utan att fråga 

om specifika önskemål. Sociala medier möjliggör för företag att observera och följa 

kunders behov, vilket därmed ökar förståelsen för vad de gillar och ogillar. Vi menar 

liksom Agnes Sävenstedt, Innovation 360 Group, att sociala medier kan fungera som en 

direkt inspirationskälla till nya produkter om kanalerna används i syfte att upptäcka 

kundbehov och identifiera behovets bakomliggande faktorer.  

 

Vi rekommenderar därmed banker att använda sociala medier för att utläsa kundbehov, 

vilket kan ske med hjälp av nätnografisk metod. Vidare är laddering en bra teknik om 

banker vill fråga om kunders önskemål i syfte att förstå ett bakomliggande behov. 

Enligt Kozinets (2010) är nätnografi en metod som möjliggör för företag att observera 

kunders sociala interaktioner på internet i syfte att "lära känna" kunder och dess behov. 

Vi förespråkar att banker använder nätnografisk metod vid användning av sociala 

medier som ett öppet innovationsverktyg. Metoden möjliggör för banker att integrera 

med människor som inte vanligtvis är i kontakt med banken. Vidare finns information 

om kunder tillgängligt på sociala medier under en längre tid, vilket gör att banker kan 

gå tillbaka historiskt för att undersöka hur kundbehov utvecklats över tid. 

 

Ytterligare möjligheter på sociala medier går hand i hand med risker som banker bör 

vara medvetna om. Kunder på sociala medier kan välja att vara anonyma, vilket bidrar 

till att åsikter som inte framförts i identifierade tillstånd kan framföras. Det skapar även 

möjlighet för kunder att provocera och skapa diskussion utan bakomliggande orsak i 

skydd av anonymitet. Det är således viktigt för banker att vara medvetna om risken för 

"felaktig" information från kunder. Det finns dock alltid en risk att kunder vinklar den 

information som banker efterfrågar oavsett vilket forum som används. Vi anser att 
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fördelarna med att utläsa kundbehov på sociala medier överväger risken, men vill 

betona vikten av att banker bör vara medvetna om riskerna vid användandet av sociala 

medier som ett öppet innovationsverktyg.  

 

Holtzclaw (2013a) beskriver vidare laddering som en intervjuteknik för att förstå 

konsumentbeteende. Laddering är en fördelaktig metod att använda om banker vill 

ställa frågor till kunder för att förstå det underliggande behovet snarare än att tillgodoses 

med konkreta förslag på produktförbättringar. Vi anser likt Dietmar Dahmen på Ecx.io 

att det är avgörande för banker att hitta den bakomliggande kontentan med idéer från 

kunder och hitta nya lösningar, vilket laddering möjliggör. Banker kan använda sociala 

medier i syfte att bjuda in kunder till intervjuer utformade utefter tekniken, alternativt 

publicera inlägg direkt på plattformarna med frågor formulerade enligt figur 6 i avsnitt 

3.4.2. 

 

Oavsett om nätnografi eller laddering används som metod för att utläsa behov och 

beteenden hos kunder är det viktigt för banker att ha i åtanke hur demografiska variabler 

påverkar konsumenters produktval. Kotler m.fl. (2011) menar att demografiska 

variabler inte går att påverka, men att det är nödvändigt för företag att förstå hur kunder 

i olika kundsegment ofta har en olikartad efterfrågan på produkter och tjänster. Sociala 

medier möjliggör för kommunikation mellan personer i samtliga kundsegment oavsett 

ålder, kön, etnicitet och samhällsklass. Sociala medier möjliggör således för kontakt 

med människor som banker helt saknar koppling till. Digitala kanaler skapar möjlighet 

för banker att utläsa kundbehov hos kunder som inte finns tillgängliga på andra forum. 

 

Charlotte Bogren, Vinnova, menar dock att den yngre generationen har större inflytande 

än den äldre generationen på sociala medier, vilket är en åsikt som Filip Halén 

Dahlström på Accenture delar. Vi ifrågasätter respondenternas uttalande ur två aspekter. 

Dels krävs en definition av den yngre generationen. Vår uppfattning är att personer upp 

till 25 år tillhör den yngre generationen, men uppfattningen kan givetvis variera 

beroende på vem som tillfrågas. Vidare anser vi att sociala medier attraherar användare 

även i äldre generationer, vilket studiens storbanker bekräftar. Den yngre generationen 
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var trendsättande på Facebook för tio år sedan, men enligt vår uppfattning används 

plattformen i lika stor utsträckning av personer över 25 år. 

 

6.2.4&Strategier&för&extern&informationssökning&på&sociala&medier&

Roberts m.fl. (2016) poängterar att det inte är tillräckligt för företag att skapa en 

Facebooksida eller ett Instagramkonto för att vinna konkurrensfördelar, vilket även 

studiens innovationsexperter bekräftar. Filip Halén Dahlström, Accenture, menar att det 

finns en tendens på marknaden att företag skapar konton på alla olika kanaler för att 

synas och höras. Närvaro på sociala medier kräver dock en tydlig strategi. Vi anser att 

studiens storbanker har tydliga mål med närvaron på sociala medier vilket framgår av 

tydliga kundservice- och marknadsföringsstrategier. Vidare arbetar bankerna 

strukturerat med bevakning av den aktivitet som sker på sociala medier. 

 

Tjänsteinnovationsprocesser sammanfattas av Kristensson m.fl (2014) i tre steg. Stegen 

involverar målformulering, kundförståelse och strategi för implementering. Sociala 

medier är som tidigare diskuterat ett bra verktyg för att involvera och lära känna kunder 

i processens andra steg. Ska storbanker använda sociala medier som inspirationskälla 

till innovation krävs dock tydliga strategier för öppen innovation och implementering. 

Agnes Sävenstedt, Innovation 360 Group, betonar vikten av att inte ostrukturerat 

inspireras av idéer och förslag, vilket överensstämmer med Roberts m.fl. (2016) teorier 

om hur starkt formaliserade processer leder till högre prestationsförmåga inom 

produktutveckling. Studiens storbanker visar på en medvetenhet om behovet av 

strukturerade processer med tanke på vikten av tydliga målgruppsdefinitioner på sociala 

medier och medvetenheten om kunders olika behov. Vi saknar dock detaljerad 

information om hur storbanker arbetar med processer för kunddriven innovation, vilket 

bidrar till att studiens analysunderlag begränsats. 

 

Vi vill dock poängtera vikten av att de tre nyckelbegrepp Roberts m.fl. (2016) betonar 

för en lyckad jakt på extern information; formaliserade processer, tydlig gränsdragning 

samt en organisationskultur som stödjer öppen innovation. Enligt Salter m.fl. (2014) är 

interna barriärer ofta den viktigaste anledningen till att vissa organisationer misslyckas 

med att framgångsrikt implementera öppen innovation. Storbanker har historiskt haft en 
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tydlig vision för sin affärsverksamhet, vilket torde riskera att interna konflikter uppstår i 

välkomnandet av nya insikter och perspektiv. Vi saknar dock empiriskt underlag för 

följande argumentation, vilket återigen begränsar studiens analys. 

 

6.3&Storbankers&utmaningar&på&sociala&medier&

Generella utmaningar med att använda sociala medier som verktyg för öppen innovation 

har diskuterats ovan. Specifika utmaningar för storbanker på sociala medier bör dock 

analyseras vidare. Samtliga respondenter redogör för att banker står inför en framtid 

med nya innovativa lösningar och nya konkurrenter på marknaden. Samtidigt ska 

storbanker leva upp till det formella bankerbjudandet i form av "pengar in och pengar 

ut", samt anpassa sig till lagstadgade regleringar. Sara på Storbank 1 anser att det är en 

utmaning för banker att använda sig av plattformarna, eftersom det inte är lika fritt att 

annonsera och agera på sociala medier som för andra företag. Vidare menar Cecilia på 

Storbank 2 att banker i många frågor får hänvisa kunder vidare till kundrådgivare på 

kontoren på grund av restriktioner kring vad som kan uppfattas som rådgivning. 

Slutligen bekräftar Fredrik på Storbank 3 att reglering om banksekretess försvårar 

dialogen på sociala medier.  

 

Respondenterna nämner därmed samtliga utmaningar som uppstår på sociala medier på 

grund av lagstadgade regleringar för banker. Likt studiens respondenter anser vi att 

storbanker står inför utmaningar som företag utanför den finansiella sektorn inte 

behöver ta hänsyn till. Vi anser dock att utmaningarna inte nödvändigtvis påverkar 

storbankers aktivitet på sociala medier i syfte att stimulera innovationsprocesser. Likt 

Dietmar Dahmen, Ecx.io, anser vi att regleringen som styr banker i stor utsträckning är 

en bortförklaring från bankers sida. Stefan på Storbank 2 bekräftar att det inte finns 

några lagryttare som säger att banker inte får vara aktiva på sociala medier. Det handlar 

istället om att bemöta utmaningarna och inte låta de hämma arbetet på digitala kanaler. 

Som ett exempel kan bankers tystnadsplikt diskuteras. Samtliga av studiens storbanker 

bekräftar att det är kunder själva som avgör om dess engagemang i banken ska avslöjas 

på sociala medier i samband med publicering av inlägg. Det innebär att banken inte står 

ansvarig för avslöjande av sekretessbelagd handling. Banker kan inspireras av kunders 

inlägg och åsikter utan att bryta mot specifika regleringar. 
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Banker är dock historiskt ovana användare av sociala medier, vilket enligt Fredrik på 

Storbank 3 bidrar till att dialogen på plattformarna hämmas. Ovanan bidrar till att det är 

svårt att hantera personlig integritet och säkerhet på kanalerna. Vi har en tro om att den 

ökade närvaron på sociala medier uppmuntrar banker att använda sociala medier i större 

utsträckning, samt bidrar till att banker blir mer bekväma i användandet. Storbanker 

bedriver en traditionell verksamhet, men även traditionella verksamheter behöver 

förnyas. Därmed ser vi en positiv trend i den ökade användningen av sociala medier hos 

storbanker. Det finns en vilja att följa med i utvecklingen och den traditionella 

affärsverksamheten i kombination med lagstiftade regleringar bör inte stoppa storbanker 

från öppna digitala kanaler.  

 

Filip Halén Dahlström, Accenture, menar avslutningsvis att öppen innovation är extra 

viktigt för stora etablerade företag, vilket innebär att storbanker kan dra stor nytta av 

öppna innovationsstrategier. Dock kräver öppenhet att banker avslöjar mer information 

till allmänheten. Storbanker arbetar mycket med konfidentiell information som inte ska 

avslöjas till allmänheten. Det är därmed viktigt för storbanker att arbeta med en tydlig 

strategi för kunddrivna innovationsprocesser. Trots bristande empiriskt underlag tvivlar 

vi inte på att storbanker "tummar på" säkerheten och publicerar information som inte 

bör publiceras. Den ökade informationsspridningen som öppna innovationsprocesser 

bidrar till antar vi kommer vara under sträng bevakning, vilket därmed inte hämmar 

storbanker från att arbeta med öppen innovation. Vidare är den information som 

publiceras från företag vid öppna innovationsprocesser ofta begränsad till information 

om nya produkter och tjänster. Det handlar därmed inte om att publicera 

sekretessbelagd information, alternativt att bryta mot Marknadsföringslagen (2008:486) 

eller Lag (2003:862) om finansiell rådgivning. Det handlar om att avslöja information 

om nya produkter och tjänster som blir tillgänglig för konkurrenter på marknaden. Det 

är en risk som får övervägas mot möjligheterna med en öppen innovationsstrategi, 

liksom för alla företag. 
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7.&Slutsats&
I studiens avslutande kapitel kommer studiens frågeställningar besvaras. Vidare 

presenteras studiens bidrag och förslag till framtida forskningsförslag inom studiens 

ämnesområde

7.1&Studiens&resultat&

Svenska storbanker har uppmärksammat affärsmöjligheter på sociala medier. I studien 

har vi avsett att besvara hur storbanker använder sociala medier för att kommunicera 

med kunder. Studiens storbanker bekräftar att sociala medier främst används i 

kundservice- och marknadsföringssyfte. Följaktligen används sociala medier både för 

reaktiv och proaktiv kommunikation.  

 

Vidare var vår avsikt att undersöka huruvida storbanker kan använda sociala medier i 

syfte att stimulera öppna innovationsprocesser. Storbanker använder inte sociala medier 

som verktyg för öppen innovation. Vi, liksom studiens respondenter, anser dock att 

sociala medier kan användas i innovationsstimulerande syfte, vilket kan förklaras i två 

processer. Först och främst kan sociala medier användas som informationskälla i syfte 

att utläsa kunders idéer, beteenden och behov genom metoder för extern 

informationssökning. Informationen kan sedan användas i öppna eller stängda 

arbetsprocesser. Vidare kan sociala medier användas i syfte att stärka kundrelationer. 

Genom stärkta kundrelationer ökar kunders incitament till deltagande i 

innovationsstimulerande aktiviteter på sociala medier eller andra kanaler. Det innebär 

att sociala medier kan användas som verktyg i, enligt studien definierade, öppna 

innovationsprocesser vilket illustreras i figur 9 nedan.  

!
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Figur 9: Sociala medier i innovationsprocessen. 

 

Det är dock viktigt att poängtera att inspiration och idéer från kunder på sociala medier 

inte nödvändigtvis leder till innovation, eftersom det för innovation krävs att idéerna 

implementeras i praktiken och skapar nytta för användare. Det ställer således kravet att 

information från kunder bidrar till något principiellt nytt som realiseras och vinner 

insteg i samhället. Informationen är dock värdefull för storbanker oavsett om 

informationen leder till innovation eller inte, eftersom det torde bidra till kundförståelse 

och förbättrade kundrelationer.  

 

Vidare är det viktigt för storbanker att vara medvetna om den begränsade målgrupp som 

är aktiv på sociala medier.  Vid innovationsstimulerande aktiviteter på sociala medier är 

det viktigt att inte utveckla produkter och tjänster utifrån önskemål från en begränsad 

grupp referenskunder. Information från kunder på sociala medier bör därför kombineras 

med information från andra kommunikationskanaler. Vidare bör vikten av strukturerade 

processer för kunddriven innovation betonas. Det är inte tillräckligt att skapa en 

Facebooksida för att på så vis vinna konkurrensfördelar. Tydliga strategier för öppen 

innovation är således avgörande för en lyckad jakt på extern information.  

 

Avslutningsvis har vi avsett att besvara vilka utmaningar som kan påverka storbankers 

användning av sociala medier. Vi kan konstatera att lagstiftade regleringar inte torde 

hämma storbanker från aktivitet på sociala medier. Det är snarare storbankers ovana på 

sociala medier som hämmar den aktivitet som sker. Vi kan dock utläsa en skiftande 

trend från storbanker som ovana till vana användare av sociala medier i takt med ökad 
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tillämpning av digitala plattformar, vilket möjliggör för nya användningsområden i 

enlighet med studiens resultat. 

  

7.2&Studiens&bidrag&

Studiens frågeställningar besvaras i det presenterade resultatet vilket innebär att studien 

uppnått sitt syfte. Studien skapar en förståelse för hur storbanker utifrån dess unika 

regelverk kan använda sociala medier för att stimulera öppna innovationsprocesser. 

Studiens kunskapslucka har således fyllts. Kunskapen om vilka möjligheter sociala 

medier bidrar till i processer för öppen innovation antas vara av stor vikt för studiens 

målgrupp, eftersom användningen av digitala kommunikationsverktyg ökar i snabb takt. 

Den digitala utvecklingen bidrar till att studiens resultat anses vara relevant för 

finansiella aktörer, eftersom det är av stor vikt att skapa kundrelationer på digitala 

kanaler där kunder är aktiva. Storbanker antas även kunna dra nytta av studiens 

teoretiska och praktiska bidrag för att stärka konkurrenskraften på den finansiella 

marknaden som präglas av innovativa lösningar. Resultatet är slutligen viktigt för 

akademin, eftersom studiens resultat skapar förståelse för hur framtidens 

kommunikationsmöjligheter kan stimulera öppna innovationsprocesser.   

!

7.3&Framtida&forskningsförslag&

Syftet med studien var att undersöka hur sociala medier kan stimulera öppna 

innovationsprocesser i svenska storbanker. Studien avgränsades till att undersöka hur 

privatkunder kommunicerar med storbanker på sociala medier, eftersom kundgruppen 

antogs vara mer aktiv på sociala medier jämfört med företagskunder. Vi anser dock att 

ett intressant framtida forskningsområde är att undersöka hur storbanker kan samarbeta 

och inspireras av Fintech-företag som är kända för innovativa lösningar. En studie av 

följande karaktär skulle förslagsvis ha sin utgångspunkt i storbankers innovationsarbete 

med fokus på samarbete och partnerskap. Vidare kan framtida studier undersöka i 

vilken grad sociala medier kan vara en bra mötesplats för banker och Fintech-företag 

inom nämnt forskningsområde.!
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Ytterligare förslag till framtida forskning är att fokusera på kundperspektivet. Framtida 

forskning kan förslagsvis fokuseras på hur kunder uppfattar kommunikationen med 

storbanker på sociala medier samt hur sociala medier kan användas för att uttrycka 

kundbehov. Följande studie kan förslagsvis genomföras i enlighet med en kvantitativ 

forskningsstrategi i vilken kunder får svara på frågor kring kontakten med storbanker på 

sociala medier. 
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Bilaga&1&–&Intervjumall&storbanker&&
&

Del&1.&Om&banken&och&respondenten!

Berätta om din utbildningsbakgrund och din roll på banken. !

Berätta om bankens affärsidé och värdeord.!

Hur ser er avdelning ut för produktutveckling/innovation?!

Hur ser er avdelning ut för hantering av sociala medier?!

Vilken målgrupp riktar ni er till?!

 

Del&2.&Innovation&och&kundinteraktion!

Hur arbetar ni med innovation?!

Hur arbetar ni med att ta fram nya produkter och tjänster?!

•" Har ni en standardiserad process? Hur arbetar ni med den?

•" Har ni en öppen process? Hur arbetar ni med den?

Hur hämtar ni inspiration till nya produkter/ affärsutveckling?!

Hur upplever ni möjligheten att integrera kunder i er innovationsprocess/produktutveckling?!

Vad finns det för fördelar/nackdelar med att integrera kunder i er innovationsprocess/ 

produktutveckling?!

Integrerar ni kunder i er innovationsprocess/produktutveckling idag?!

OM JA:            Hur väljer ni vilka kunder som ska integreras?!

                        Vilka incitament använder ni för att få kunderna att delta?!

OM NEJ:          Varför?!

Hur kommunicerar ni med kunder för att säkerställa att nya produkter matchar deras behov?!

 



!

Del.&3&Sociala&medier&!

Hur arbetar ni med sociala medier idag?!

•" För vilket ändamål? (Marknadsföring? Produktutveckling? Kundservice? Annat?)

Vilken är er största målgrupp på sociala medier?!

Vilka sociala medier använder ni i störst utsträckning?!

Använder ni sociala medier internt/externt?!

Hur gör ni för att bevaka vad som skrivs om banken och era produkter i sociala medier?!

Vad får ni för respons på sociala medier idag? !

•" Hur använder ni den responsen? Hur samlar ni och lagrar den?

Använder ni sociala medier för att identifiera kundbehov? !

OM JA:            På vilket sätt?!

OM NEJ:          Varför? !

Tycker du att användandet av sociala medier bidrar till innovation?!

OM JA:            På vilket sätt?!

OM NEJ:          Varför?!

Har du själv arbetat med kommentarer/åsikter från sociala medier som har bidragit till 

innovation?!

OM JA:            På vilket sätt?!

Vilka fördelar/nackdelar ser du med att använda sociala medier i produktutvecklingen?!

•" Hur kan ni ta vara på fördelarna? Hur kan ni hantera nackdelarna?

Tror du att det faktum att ni är en bank påverkar ert användande av sociala medier?!

OM JA:            På vilket sätt?!

Övriga kommentarer: 
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Bilaga&2&–&Intervjumall&innovationsexperter&

!&

Del&1.&Respondenten!

Berätta om din utbildningsbakgrund!

Berätta om relevant arbetslivserfarenhet och ditt nuvarande arbete.!

Hur arbetar du med innovation? !

I vilken utsträckning arbetar du med användandet av sociala medier?!

 

Del&2.&Innovation&och&kundinteraktion!

Hur skulle du definiera begreppen innovation och öppen innovation?!

Vilka fördelar/nackdelar ser du med öppen innovation?!

Anser du att öppen innovation är vanligt bland företag idag?!

Vilken bransch tror du använder öppen innovation i störst utsträckning? Var skulle ni placera 

banker i jämförelse?!

Vilken potential skapar öppen innovation hos banker? !

Vilka svårigheter ser du för just bankers användande av öppen innovation?!

Hur beskriver du begreppet crowdsourcing? !

Vilka fördelar/nackdelar ser du med crowdsourcing?  !

Anser du att det finns företag/branscher där det lönar sig mer att använda sig av crowdsourcing?!

Anser du att crowdsourcing är en bra strategi för banker att använda?!

OM JA:            På vilket sätt?!

OM NEJ:          varför?!

Vilket är, enligt dig, det bästa sättet att integrera kunder i en innovationsprocess/ 

produktutveckling?!
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Del&3.&Sociala&Medier&&&&&&&!

Vad har du för erfarenhet av sociala medier i arbetslivet?!

Vilka sociala medier anser du är viktigast för företag generellt och för banker specifikt?!

Hur anser du att användandet av sociala medier bidrar till en öppen innovationsprocess?!

Vilka möjligheter/utmaningar ser du med användandet av sociala medier som en 

inspirationskälla till produktutveckling? !

Hur kan företag involvera och engagera kunder på sociala medier i syfte att bidra till en öppen 

innovationsprocess? !

Vilken målgrupp anser du har störst inflytande på sociala medier?!

Anser du att närvaro på sociala medier kan ha en negativ påverkan på företag generellt och på 

banker specifikt? !

Ser du en potential för banker att använda sig av sociala medier i sin produktutveckling?!

OM JA:            På vilket sätt? !

OM NEJ:          Varför inte? !

Vilka svårigheter/utmaningar kan banker möta vid användandet av sociala medier i sin 

produktutveckling? !

Vilket råd skulle du ge till banker för att på ett framgångsrikt sätt använda sociala medier i sin 

öppna innovationsprocess? !
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Övriga kommentarer:!

!


