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Crowdsourcing er for alle virksomheder 

Crowdsourcing er ikke kun forbeholdt store virksomheder og digitale start-ups. Alle slags 

virksomheder kan få gavn af konceptet, der tilbyder metoder til at inddrage brugerne og 

produktudvikle sammen med dem. Mange virksomheder tøver, men der er kun fordele ved 

at komme i gang med at crowdsource. 

Robert Sigaard Andersen har i rollen som InnovationsAgent vejledt mange små og mellemstore 

virksomheder. Han anbefaler ofte crowdsourcing som metode til at skabe innovation og pro-

duktudvikling. Men kun et fåtal af de virksomheder, han innovationstjekker og vejleder, vælger 

at følge anbefalingen. Ifølge Robert Sigaard Andersen skyldes det ofte, at virksomhederne er 

nervøse for konsekvenserne ved at lukke brugerne ind bag facaden: 

- Mange virksomheder foretrækker at holde deres produktudvikling bag lukkede døre. 
De er nervøse  for at vise deres strategiske arbejde frem. Det er forståeligt, men på 
den anden side kan åbenhed og gennemsigtighed være den bedste tilgang, hvis du øn-
sker at skabe en troværdig relation til dine nuværende og potentielle kunder, og hvis 
du ønsker at udvikle nye produkter og services, der matcher slutbrugerens behov. 

 

Signe Skov-Hansen, bestyrelsesmedlem i Danish Crowdsourcing Association, uddyber: 

- Vi får mange henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at lære mere om 
crowdsourcing. Vi fortæller dem, at crowdsourcing er et paraply-begreb, der dækker 
over mange metoder, der kan bruges af alle typer virksomheder, uanset størrelse og 
uanset, om det er b-t-c eller b-t-b virksomheder.  

- Crowdsourcing kan have mange formål: En virksomhed kan ønske at crowdsource nye 
ideer til produkter eller ydelser, den kan ønske at teste produkter og ydelser på en 
gruppe mennesker, eller den kan bruge crowden til markedsføring eller til at rejse ka-
pital - crowdfunde. Crowdsourcing-tiltag skal tilpasses den enkelte virksomheds behov, 
og i første omgang handler det om, at virksomheden bliver klar over, hvilken digital in-
teraktion den ønsker at have med kunder og brugere. 
 

En af de virksomheder, InnovationsAgenterne har hjulpet til at tage springet og afprøve crowd-

sourcing, er den jyske producent af campingudstyr og teltvogne Camp-let. Virksomheden har 

fået hjælp til at inddrage kunder, forhandlere og medarbejdere i udviklingen af nye produkter 

og services. Resultatet er en række nye produktkoncepter og ny viden om, hvordan man kom-

mer tættere på kunderne. 

Direktør i Camp-let Hans Jørn Nissen: 

- InnovationsAgenterne har hjulpet os i gang med at opbygge ny viden om vores kunder 
og om den proces, der går forud for et køb. Vi har f.eks. gennemført en innovationsdag 
med deltagelse af kunder, forhandlere og egne medarbejdere. Vi fandt bl.a. ud af, at 
mange kunder er usikre på, om en Camp-let er noget for dem. Derfor starter de med at 
købe en billig, brugt vogn og investerer først senere i en fabriksny model. Derfor lance-
rer vi nu en billig indstigningsmodel, som man kan opgradere efter behov. F.eks. hvis 



man får behov for mere plads eller ønsker et mere luksuriøst køkken, end det man 
startede ud med.  

 

Sideløbende har Camp-let omlagt produktionen, så virksomhedens vogne er modul-

opbyggede. Det betyder, at kunderne fremover kan udskifte f.eks. køkken, telt eller sofa på 

den eksisterende platform, i stedet for at skulle investere i en helt ny vogn. 

- Vi har netop lanceret det nye koncept, og vi vil fremover tilbyde vores kunder nye tilfø-
jelser og opgraderinger løbende. Det betyder, at vi skal fortsætte med at lytte til det, 
kunderne fortæller os. En af måderne, vi vil gøre det på, er at tilbyde dem deres egen 
profil på vores hjemmeside. 

 

InnovationsAgent Robert Sigaard Andersen mener, at mange andre små og mellemstore virk-

somheder burde gøre som Camp-let. 

- De fleste virksomheder kan med fordel arbejde strategisk med kundernes behov og 
feedback og involvere dem direkte i innovationsprocesser og produktudvikling. Ud 
over slutkunderne kan det også være gavnligt at involvere andre interessenter, f.eks. 
forhandlere af virksomhedens produkter. Det kan både foregå digitalt, f.eks. via Face-
book eller fysisk ved at arrangere fokusgrupper og workshops. 

- Det vigtigste er at starte der, hvor det giver mest mening i forhold til de målgrupper 
virksomheden har. Efter at man har samlet input fra kunder og brugere, kan man ar-
bejde videre med materialet internt og integrere det i virksomhedens produkt- eller 
serviceudvikling.  

- Det er ikke så farligt og alle kan gøre det – det handler om at finde den rette strategi 
og fremgangsmåde, som tilvejebringer den viden, virksomheden har behov for med 
henblik på at styrke produktudvikling, markedsresearch og relationer til kunderne. 

 

 


