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DER ER
Crowdsourcing er en 
ny metode til at in-
novere, forudsige og 
skabe mere kreativi-
tet i virksomheder og 
organisationer. Det er 
et værktøj til at skabe 
bedre resultater, end 
hvis virksomheden 
isolerer sig.
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I CROWD’EN

FORMÅLET MED 
CROWDSOURCING ER AT 

SKABE BEDRE OG MERE EFFEK-
TIVE LØSNINGER FOR VIRKSOM-
HEDER OG ORGANISATIONER, DE 
IKKE SELV VIL KUNNE MATCHE.
CARINA ANTONIA HALLIN

TEMA:
CROWDSOURCING

C
rowdsourcing er ikke et 
nyt fænomen, det er en 
ægte del af kollektiv intel-
ligens, og det er påstan-
den om, at der findes en 
kollektiv indsigt, der er 
større end individers.

Er man nørd, kan man 
huske Aristoteles’ visdom om, at ”mange 
hoveder er bedre end ét”. Eller man kan 
tænke over H. G. Wells påstand om, at der 
eksisterer en ”World Brain,” der i sagens 
natur overtrumfer den enkeltes kapacitet.

Vi møder en af Danmarks førende for-
skere inden for prediction crowdsour-
cing, der er en metode indenfor kollektiv 
intelligens, for at høre om status på en 
hastigt voksende disciplin, og hvad det 
kan bruges til?

– Crowdsourcing er værktøjskassen, 
metoderne, inden for fænomenet kollek-
tiv intelligens,  og kollektiv intelligens 
opstår enten fra samarbejdet, kollektiv 
indsats eller konkurrence mellem indivi-
der, og den kan opstå i kollektiv beslut-
ningstagning, siger Carina Antonia Hallin, 
adjunkt ved Department of International 
Economics and Management ved Copen-
hagen Business School. 

Hun står i spidsen for helt ny forskning 
i samarbejde med Cosmic People, det 
førende danske bureau på crowdsourcing 
og anvendelsesmulighederne af crow-
dsourcing. Netop nu er partnerne i gang 
med at se på, hvordan de 50 største dan-
ske virksomheder anvender crowdsour-
cing mekanismer, og hvor resultaterne 
foreligger i efteråret. 

VI BLIVER KLOGERE
Er du rar at skære ud i pap, hvorfor vi 
skal interessere os for kollektiv intelli-
gens og crowdsourcing?

– Fordi vi bliver klogere af det, og fordi 
vi kan forbedre beslutningerne i private 
virksomheder, offentlige organisationer 
og helt bredt inden for samfundet. Vi ser 
en tendens til at virksomheder styrker 
kreativiteten, innovationen, løsningerne 
og forudsigelserne ved at integrere den 
kollektive intelligens. 

Noget af en påstand?
– Det er beviseligt. ”Wisdom of crowds 

principper” (se faktaboks, red.) fortæller 
os, at crowden outperformer selv de dyg-

PENGE
tigste eksperter, når vi ser på crowdens forudsigelser i 
forhold til eksperternes. 

– Dette er også matematisk bevist ved professorerne 
Hong & Page (2001; 2004). I mit og mine kollegaers 
empiriske arbejde med at studere crowdens forudsigel-
ser over tid, kan jeg henvise til flere eksempler, hvor 
dette gør sig gældende.

Hvorfor er crowdsourcing noget andet end meget 
store fokusgrupper eller brede, landsdækkende sur-
veys? Eller outsourcing for den sags skyld?

– Fordi crowdsourcing kaster nettet bredere ud end 
outsourcing, der typisk sker til enkeltfirmaer. Og fordi 
crowden er folk, der bevidst melder sig ind i de felter, 
der interesserer dem. Når det er sagt, så består crowden 
typisk af mennesker med varierende grad af ekspertise. 
Vi siger, at crowd’en dækker fra novicer til eksperter, 
men alle dog med interesse for emnet.

INNOVATIONEN LØFTES
Kan du give os eksempler på anvendelsen?

– Crowdsourcing platformen InnoCentive, som blev 
initieret af ansatte hos medicinalkoncernen Eli Lilly samt 
finansieret af samme virksomhed, har til formål at løfte 
innovationen ud over en virksomhedsafdeling eller end-
da hele virksomheden. Via InnoCentive har en række 
meget store virksomheder løst en stribe af forsknings-
udfordringer.

– Amazon Mechanical Turk er en crowdsourcing mar-
kedsplads, der koordinerer brugen af human intelligen-
ce tasks som computere ikke kan løse. Virksomheder 
kan poste deres Human Intelligence Tasks (HITs), hvilket 
en udefineret crowd af Turkers (arbejdere) signer op til 
og løser. 

– Man kan også gå ind på Threadless platformen og 
se, hvordan crowden konkurrerer om at skabe de bed-
ste T-shirts, der så efter en selektion udvælges og de 
bedste sættes i produktion.

– Vores egen partner, Cosmic People, har brugt 
crowd’en til at løse kreative udfordringer for deres kun-
der, og det er der kommet virkelig gode løsninger ud 
af. Metoden kan jo skaleres fra småt til meget stort, og 
håndteret rigtigt er der også betydelige økonomiske 
fordele ved at tænke uden for egen virksomhed.

Summa summarum?
– Fundamentet er, at den kollektive intelligens inde-

holder mere valid visdom end selv det dygtigste enkelt-
individ. Kollektiv intelligens omhandler kognitive bidrag 
– det kan være kreativitet og analyse og intuition i form 
af forudsigelser. Crowden består af novicer og eksper-
ter, alle dog med interesse for emnet.

– Formålet med crowdsourcing er at skabe bedre og 
mere effektive løsninger for virksomheder og organisa-
tioner, de ikke selv vil kunne matche. Der er ganske 
enkelt en uudnyttet ressource, som vi kan anvende til 
at forbedre de beslutninger, vi alle er afhængige af, 
slutter Carina Antonia Hallin. n

”WISDOM OF CROWDS PRINCIPPER” TILSIGER, 
n at hvis en crowd tillader diversitet i udtalel-

ser, 
n at crowden trækker på specialiseret eller 

lokaliseret viden, 
n at medlemmerne er i stand til at udtrykke 

sig uden at blive påvirket af andre og
n at aggregering af input er en uafhængig 

mekanisme, der kan sætte alle delene af 
viden sammen, 

n så outperformer den kollektive viden selv de 
dygtigste eksperter, når vi ser på crowdens 
forudsigelser i forhold til eksperternes. 

Fotograf: Simon Klein Knudsen
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VI VIL NATURLIGVIS GERNE VIDE, 
HVORDAN DANSKE VIRKSOMHE-

DER BRUGER DENNE FORM FOR INSPI-
RATION, OG I HVILKE AFDELINGER – ER 
DET FX R&D ELLER MARKEDSFØRING 
– DE MENER, AT CROWDSOURCING ER 
VELEGNET.
JULIAN JENSEN

E
t af de nyeste og mest spændende værk-
tøjer til at innovere, ruske op i egne rækker 
og udfordre ”plejer” er crowdsourcing. Det 
er det bl.a., fordi crowdsourcing sigter 
bredt:

– The most efficient networks are those 
that link to the broadest range of informa-
tion, knowledge, and experience, skrev 

Jeff Howe i ”The Rise of Crowdsourcing” i Wired maga-
zine i 2006.

Den vigtigste og lidt gemte pointe er her, at det ikke 
nødvendigvis er eksperterne inden for et bestemt felt, 
der kommer op med de bedste løsninger. 

– The strength of a network … is exactly the diversity 
of intellectual background, sagde M.I.T-forskeren Karim 
Lakhani i samme artikel.

Med andre ord kan begavede mennesker i kraft af 
deres interesse bidrage til løsninger, som inhouse-eks-
perter har sværere ved at nå frem til. Udefra-og-ind-per-
spektivet er en af nøglerne til at forstå, hvorfor det beta-
ler sig at lytte til indspark fra crowden.

Men hvordan bruger danske virksomheder crow-
dsourcing?

– Vi har endnu ikke så meget forskningsbaseret viden 
om, hvad de danske virksomheder gør indenfor området, 
og er derfor netop nu i gang med at undersøge anven-
delsen af crowdsourcing praksisser i de 50 største dan-
ske virksomheder, siger Julian Jensen, projektleder for 
denne forskning ved CBS’ ”Collective Intelligence Unit”.

– Vi vil naturligvis gerne vide, hvordan de bruger den-
ne form for inspiration, og i hvilke afdelinger – er det fx 
R&D eller markedsføring – de mener, at værktøjet er 
velegnet. Vi regner med at have analysen færdig til ef-
teråret, så endnu har vi ikke konkret viden eller cases 
fra det danske erhvervsliv, vi kan dele.

FØRSTE UNDERSØGELSE
Men I må have nogle formodninger?

– Vi holder formodningerne for os selv i øjeblikket, 
men det er allerede klart, at crowdsourcing ikke er frem-
med for mange danske erhvervsledere. Til gengæld er 
deres viden om kollektiv intelligens, der er fundamentet 
for fænomenet crowdsourcing, knap så stor.

– Omvendt, da vi først fik hul igennem til de ansvarli-
ge i virksomhederne, og fortalte, hvad vi skal bruge in-
formationen til, viste de sig at være meget nysgerrige og 
villige til at dele informationer med os. 

– Sat på spidsen kan vi sige, at vores undersøgelse er 

FAKTA 
n	 Collective Intelligence Unit er en ny forskningsenhed fra 

2016 på CBS under Department of International Econo-
mics and Management. 

n	 Enheden er initieret af adjunkt Carina Antonia Hallin. 
n	 Forskningsagendaen er at udforske kollektive intelligens 

og crowdsourcing i private og offentlige organisationer 
og dens indvirkning på strategisk beslutningstagning og 
økonomiske resultater. 

n	 Enheden er den første af sin slags i Europa, som forsker 
i crowdsourcing af forudsigelser (crowd predictions) 
blandt interessenter i nationale samt multinationale 
virksomheder.  

CROWDSOURCING
OM CROWDSOURCING

Hvad gør de 50 
største danske 
virksomheder? 
Svaret kender vi 
ikke endnu, men 
ved CBS’ Collec-
tive Intelligence 
Unit er forskere i 
gang med at kort-
lægge de store 
danske virksom-
heders brug af 

en af de første store danske undersøgel-
ser om begyndelsen og udbredelsen af 
crowdsourcing, selv om danske virksom-
heder også får masser af inspiration fra 
andre kilder end os, slutter Julian Jensen.

– Andre gode kræfter er fx fra Danish 
Crowdsourcing, der er den danske inte-
resseorganisation inden for området, og 
Cosmic People, som er et crowdsourcing 
bureau, tilføjer Carina Antonia Hallin, ad-
junkt ved Collective Intelligence Unit. 

Noget tyder på, at danske virksomhe-
der er konservative?

– Vi fornærmer næppe nogen ved at 
sige, at de er generelt længere fremme 
med crowdsourcing i USA. Der er få und-
tagelser herhjemme som Lego, der var 
en af de første virksomheder i Danmark, 
som anvendte crowdsourcing via platfor-
men Lego Ideas, og hvor crowdsourcing 
indgår som en del af virksomhedens stra-
tegi. 

– Nogle af de største amerikanske virk-

somheder bruger værktøjet. Eli Lilly skabte platformen InnoCentive, og 
det er en bragende succes. Amazon Mechanical Turk er en anden mu-
lighed, der især fokuserer på løsning af microtasks for virksomheder.

Creative Commons er født i 2001 og en af de første amerikanske 
gigant-platforme, der har skabt millioner af nye idéer. Så tankegangen 
er ikke ny. Hvorfor har vi så svært ved at give noget fra os i Danmark?

– Det er jeg ikke enig i. Der er virksomheder i Danmark, som virkelig 
forstår at være frontrunnere inden for området og har været det i flere 
år. Kendsgerningen er blot, at bølgen begyndte i USA og er først nu for 
alvor begyndt at tage fart i Europa, slutter Carina Antonia Hallin. 

Læserne af Markedsføring og markedsforing.dk vil naturligvis blive 
holdt ajour med den store CBS-undersøgelse af crowdsourcing i danske 
virksomheder. n

Fotograf: Simon Klein Knudsen
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EN VERDEN AF 
MULIGHEDER. 

Du får et væld af kreative vinkler og strategisk viden fra hele 
verden, når du crowdsourcer. Det er den eneste måde at opnå 
maksimal tryghed på. 
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EN VERDEN 
AF TRYGHED.

CROWDSOURCING 
ER IKKE BARE 

KREATIV OVERFLOD. 
DET ER AT FÅ LYS-
LAGT SIN STRATEGI 
OPPEFRA, NEDEFRA, 
UDEFRA. HØSTEN ER 
SIMPELTHEN EN MÅDE 
AT BLIVE KLOGERE 
PÅ SIG SELV SOM 
VIRKSOMHED.

CROWDSOURCING. 
DU SER EN VERDEN 

AF MULIGHEDER FOR 
DIN VIRKSOMHED. 

TEMA:
CROWDSOURCING

V
i kender alle sammen følelsen af utryg-
hed, når vi skal lave en stor investe-
ring. Når vi skal købe et hus, en bil 
eller en kampagne. 

Tilsvarende er det en stor investe-
ring for en annoncør at udvikle en ny 
kommunikationsplatform, et nyt pro-
dukt eller en ny strategi. 

Derfor er vi nødt til at lave vores hjemmearbejde godt. 
For ingen af os ønsker uheldige overraskelser. Vi skal 
undersøge mulighederne, se mange forskellige løsnin-
ger og spørge andre til råds. 

Samtidig vil vi også gerne træffe modige og stærke, 
rigtige valg. Og det kan vi kun, hvis vi har undersøgt alt 
til bunds. Så føles det ikke farligt at træffe det impact-
fulde valg. Det føles rigtigt.

MANGFOLDIGHED
Det er her crowdsourcing kommer ind med en kæmpe 
værdi. At få mangfoldigheden i spil ved at se 100 løs-
ninger på en problematik i stedet for en eller måske to. 

At se den diversitet og viden, som verden kan bibrin-
ge. At lære styrken i den kollektive intelligens, hvor 
mange hjerner tænker sammen omkring en problema-
tik.

Det giver det trygge valg. Du har en følelse af, at have 
set alt. Der er ikke løsninger gemt i en skuffe eller usik-
kerhed på, om det nu skulle se sådan ud, eller om noget 
andet var muligt. 

ET VOLUMEN GAME. 
Volumen kan føles som at drikke vand af en brandslan-
ge. Derfor er det centralt at vide, hvad man ser efter. 

Vores virksomhed, Cosmic People, er bygget til at 

COSMIC PEOPLE
n Er et fullservice crowd agency. 

Indkøber og udvikler kreativitet 
gennem crowdsourcing. 

n Står for konceptudvikling, 
crowdbriefing, crowdplanning- 
and buying, crowddialogues, 
legal clearing, implementering 
og produktion. 

n Kunderne er blandt andet 
Carlsberg, Jeep, Altia, The 
Why mfl. 

 For mere info besøg 
www.cosmicpeople.com

styre denne kraft. At få sat en ventil på den kreative kraft 
ude i verden, så den bliver styret ind på en opgave og 
de rette løsninger vælges. De positive sideeffekter ved 
volumen er højt tempo og kosteffektivitet.

Om crowdsourcing kommer? 
Det er her allerede. Og det er vi nødt til at forholde os 

til. Millioner af kreative connecter sig i dag på professi-
onelle handelsplatforme, og lovgivning og arbejdsret 
følger med så hurtigt det kan lade sig gøre. 

Så ligesom Airbnb er verdens største udbyder af væ-
relser til overnatning og Wikipedia er verdens største 
opslagsværk er vi nødt til at forholde os til, at arbejds-
kraft og services fremover vil blive handlet, som der 
bliver handlet på en børs. Til en global markedspris.

ORKESTRERING
Den nye verden handler om orkestrering. Handler om at 
håndtere og styre kreativiteten. Det kræver fundamentalt 
nye kompetencer. 

Crowd-planners der forstår kollektiv intelligens og 
kreativitet, og kan indkøbe på de nye platforme. 

Crowd-dialoguers der giver kreativ feedback til flere 
hundrede mennesker hver morgen. 

Legal advisors der styrer den globale IPR ret. 
Conceptualizers der forstår at briefe og motivere sto-

re grupper af kreatører.
Crowd-producers der kan hjælpe med finalizing og 

oversættelse af tekniske formater med kreatører Afrika 
til Armenien. 

HVAD FÅR VI UD AF DET? 
Stærkere kreativitet. Større åbenhed. Nye processer. Dif-
ferentiering. Høj ROI. Det er nyt. Det er powerfuldt. Og 
samtidig er det interessant nok det tryggeste i verden.  n

CROWDSOURCING ER 
IKKE EN GIMMICK. DET 

ER EN FORRETNINGSTILGANG, 
DER BYGGER PÅ SAMME PRIN-
CIP SOM AIRBNB, WIKIPEDIA 
OG GENEREL VIDENSDELING. 
ER VI MANGE – BLIVER VI 
BEDRE.
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