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Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts på Högskolan i Skövde i samarbete med Casall Sport AB och
behandlar hur metoden Crowdsourcing kan implementeras i deras nuvarande
produktutvecklingsprocess. Begreppet Crowdsourcing myntades av Jeff Howe som menar att
metoden ska engagera allmänheten för att lösa små till stora problem inom ett företag. För att
undersöka möjligheten till användandet av metoden skapades en egen produktutvecklingsprocess
för företaget att arbeta efter vid användning av Crowdsourcing. För att skapa en egen
produktutvecklingsprocess utfördes litteraturstudier kring produktutvecklingsprocesser samt en
fördjupning inom Crowdsourcing. Efter att ha tagit fram en egen produktutvecklingsprocess kunde
en sammankoppling fastställas mellan Casalls produktutvecklingsprocess och Crowdsourcing. Detta
gjordes för att anpassa metoden Crowdsourcing på bästa sätt till Casalls nuvarande
produktutvecklingsprocess. Med stöd från resultatet valdes det att ta fram en guide för Casall vid
användning av Crowdsourcing. Här bestämdes det att Casall bör använda sig av webbplattformen
crowdSPRING.com för att applicera metoden i deras produktutvecklingsprocess. En
uppdragsbeskrivning för utveckling av träningshandske skapades för att arbetstagarna ska kunna
veta vad uppdraget går ut på, när de ska utveckla en träningshandske åt Casall. För att veta ifall
uppdragsbeskrivningen var tillräckligt tydlig för arbetstagarna, genomfördes en utvärdering med
hjälp av tio testpersoner. Efter utvärderingen av uppdragsbeskrivningen kunde guiden och den
egenskapade produktutvecklingsprocessen kopplas samman och detta resulterade i ett förslag på
nytt arbetssätt för Casall att arbeta vid användning av crowdSPRING.

II

Abstract
This thesis has been carried out at the University of Skövde in collaboration with Casall Sports AB.
The project goal was to evaluate and implement the method Crowdsourcing in Casall’s current
product development process. The founder of the term Crowdsourcing, Jeff Howe, believed in
engaging the public to solve different ranges of problems within a company. To explore the possible
use of the method, a product development process was created for the company to work after when
using Crowdsourcing. This process was an outcome from literature studies in product development
processes and in Crowdsourcing methods. With the use of this developed process, implementation of
Crowdsourcing to Casall’s product development process was made. The result is presented as a guide
for Casall using Crowdsourcing when developing new products or product lines. The online-platform
crowdSPRING.com was chosen for applying phases including Crowdsourcing. To evaluate the guide, a
mission statement for the development of training gloves was created for evaluation with a focus
group of 10 people. The outcome of this project is a product development process with
implementation of the method Crowdsourcing presented as a guide and accordingly a new approach
for Casall when using crowdSPRING.
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1 INLEDNING
Denna rapport behandlar en studie inom ämnet integrerad produktutveckling. I det inledande
kapitlet presenteras bakgrunden till examensarbetet, såsom problemställningen, syfte och mål för
examensarbetet samt hur projektet ska genomföras.

1.1 Om företaget
Carl Axel Surtvall avslutade ekonomistudier vid Linköpings Universitet 1980. Efter detta startade Carl
ett företag som importerade och sålde telefoner. Sedan började Carl tillsammans med sin bror
importera skivstänger och hantlar, som de sålde vidare till ett grossistföretag som hette World Class.
År 1982 startade de upp ett gym som fick namnet Athena, med kvinnor som målgrupp. På Athena
utvecklades det träningskläder till kvinnliga ledare och instruktörer. De var bland de första i världen
som började med träningskläder för kvinnor och har haft en internationell marknad sedan Athena
startades upp. År 1984 registrerades företaget Casall och blev ett varumärke för både träningskläder
och redskap. Idag har företaget cirka 2000 kunder runt om i Skandinavien och Nordeuropa. Casall är
uppdelat i två verksamheter, Casall Sport Products vilka sysslar med träningsredskap för gym och
hemmamiljö samt Casall sport som behandlar träningskläder. Företagets visioner är att fortsätta
bygga och växa till ett stort globalt varumärke samt att bli bäst inom träning i världen. Casall har
länge funderat på hur Crowdsourcing fungerar, samt hur det skulle påverka hur företaget i framtiden
kan arbeta med utveckling av träningsredskap (Surtevall, 2016).

1.2 Problemställning
Casall vill undersöka Crowdsourcing för att kunna fastställa om metoden kan implementeras samt
användas av företaget i framtiden genom att i detta projekt använda utvecklingen av en
träningshandske som exempel. Crowdsourcing är ett relativt nytt begrepp som myntades år 2008 av
Jeff Howe. Crowdsourcing innebär att allmänheten engageras för att utveckla affärskoncept eller för
att lösa specifika problemställningar (Howe, 2008). Begreppet har växt sig starkare under de senaste
åren och blir allt mer populärt inom produktutveckling.

1.3 Syfte & Mål
Syftet med projektet är att undersöka och klargöra vad tillämpning av Crowdsourcing innebär för
Casall, och vilka möjligheter det skulle ge inom produktutvecklingen för Casall. Målet med
examensarbetet är att ta fram en guide som Casall kan använda vid behov av Crowdsourcing.
Arbetet har avgränsats till att endast ta fram ett koncept för hur en guide ska se ut, ett koncept för
hur en uppdragsbeskrivning kan komma att se ut samt ett arbetssätt för Casall att arbeta efter vid
användning av Crowdsourcing. Eftersom publicering av ett projekt på en Crowdsourcing-plattform
kan komma att kosta mycket pengar, samt att det även kan bli tidskrävande kommer det inte ske
något egentlig test för hur bra denna guide eller uppdragsbeskrivning är inom examensarbetets
ramar.

1.4 Strategi för genomförande
För att kunna genomföra arbetet på ett strukturerat sätt är det en fördel att skapa en arbetsprocess
för arbetet, figur 1. Processen ska användas som en bas för utvecklingen av en metod eller ett
arbetssätt som förhoppningsvis ska hjälpa Casall vid användning av Crowdsourcing vid
produktutveckling av träningshandskar. Genom att arbeta enligt den valda arbetsprocessen ska tre
delresultat tas fram. Vad som konkret ska tas fram:
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relevant fakta om Crowdsourcing
en generell produktutvecklingsprocess anpassad för Crowdsourcing
guide till användning av Crowdsourcing vid framtagning av en träningshandske.

Arbetsprocess över projektet:

Figur 1. Modell för lämpligt genomförande av examensarbete.

Arbetsprocessen för projektet innehåller fem stycken olika faser: planering, utforskning, utvärdering
av lämplig Crowdsourcing-metod, skapa koncept och detaljering, se figur 1.

1.4.1 Planering
Projektet ska starta med en planeringsfas där en specifikation för examensarbetet ska skapas samt
en tidsplan över de moment som antas krävs för att genomföra examensarbetet. Detta är främst för
att förstå problemet och vilka resurser som krävs för att lösa det. Förhoppningsvis ska även detta
underlätta det kommande arbetets veckoplanering för kommande moment.

1.4.2 Utforskning
Den största delen av arbetsprocessen är utforskningsfasen, den innehåller tre stycken områden:
befintliga produktutvecklingsprocesser, Crowdsourcing samt en utforskning kring Casalls
produktutvecklingsprocess. Utforskningsfasen kommer att genomföras med hjälp av litteraturstudie
3

och intervjuer med olika parter. Utforskningen ska lägga grunden för den metod Casall kan använda
sig av när de ska använda Crowdsourcing i produktutvecklingen.
Utforskning av befintliga Produktutvecklingsprocesser
Eftersom projektet handlar om att implementera Crowdsourcing i Casalls produktutveckling, ska
projektet starta upp med en litteraturstudie om befintliga produktutvecklingsprocesser. Detta är
främst för att få en förståelse för produktutveckling och förhoppningsvis öka förståelsen för Casalls
produktutveckling. Tanken är även att denna litteraturstudie ska ge möjligheten att jämföra
företagets produktutveckling med produktutveckling beskriven från litteratur.
Utforskning av Casalls befintliga PU-process
Nästa steg i arbetsprocessen är att identifiera hur Casall jobbar idag med produktutveckling. Här ska
det genomföras intervju med relevant personal på Casall om deras PU-process. Förhoppningsvis
kommer det även ske en intervju med skaparen av Casall eller en person som har stort inflytande på
Casall, för att få en förståelse för varumärket Casall. När det identifierats hur Casall jobbar idag ska
detta kopplas samman med den egenskapade PU-processen.
Utforskning om Crowdsourcing
Den tredje utforskningen berör en marknadsundersökning om Crowdsourcing för att ta lärdom om
hur Crowdsourcing-aktiviteter har använts tidigare. Efter att all information samlats in, ska den
sammanställas och analyseras. För att bekräfta att resultat är rimligt bör det ske någon slags
avstämning med företaget.

1.4.3 Utvärdering av lämplig Crowdsourcing-metod
När den stora utforskningen har genomförts bör det bestämmas vilken typ av Crowdsourcing-metod
Casall bör använda sig av. En marknadsundersökning och utvärdering av olika Crowdsourcingmetoder genomförs för att hitta en Crowdsourcing-metod som passar in i Casalls produktutveckling.
Genom att göra detta kan det skapas olika alternativ för hur Crowdsourcing kan implementeras i
Casalls produktutveckling.

1.4.4 Skapa koncept
När en Crowdsourcing-metod har identifieras bör det ske en avstämning med Casall för att försäkra
att denna metod passar företaget. Först när Casall har godkänt Crowdsourcing-metoden kan arbetet
gå vidare i att skapa en metod för hur Casall ska använda sig av Crowdsourcing. Tanken här är att nu
koppla samman utforskningen om generella produktutvecklingsprocesser, Casalls produktutveckling
samt Crowdsourcing. Konceptet ska vara någon form av guide eller beskrivning av hur arbetet med
Crowdsourcing i produktutveckling ska ske.

1.4.5 Detaljering
Arbetsprocessen kommer att avslutas med en detaljering av metoden för användningen av
Crowdsourcing. Detaljeringen av konceptet bör omfatta hur Casall ska gå tillväga när de ska använda
sig utav Crowdsourcing. Tanken är även att denna detaljering ska förtydliga mera exakt hur Casall ska
hantera Crowdsourcing i deras produktutveckling.
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2 FÖRSTUDIE
För att veta förutsättningarna samt för att få en bättre förståelse för projektet genomfördes en
förstudie. I förstudien behandlas olika produktutvecklingsprocesser, fakta om Crowdsourcing samt
faktainsamling om Casalls befintliga process. En litteraturstudie kring produktutvecklingsprocesser
genomfördes, för att få bättre kännedom om hur processer traditionellt genomförs för bästa
resultat.

2.1 Produktutveckling och PU-processer
Cross (2008) menar på att en produktutvecklingsprocess (PU-process) ofta beskrivs som en modell
för hur ett arbete ska genomföras när en ny produkt eller tjänst ska tas fram. Hur en PU-process ser
ut kan variera, beroende på vad det är för typ av tjänst eller produkt som ska utvecklas. Det finns
många olika exempel på generella produktutvecklingsprocesser, men de flesta är principiellt ganska
lika. En produktutvecklingsprocess beskrivs ofta med ett flödesschema över aktiviteter som ska
genomföras. Pahl et al (2007) hävdar att produktutvecklingsprocesser är användbara för att
säkerhetsställa kvalitén på en produkt och genom utvecklingsprocessen specificeras de faser
produktutvecklingen ska passera.
Cross (2008) beskriver att en produktutvecklingsprocess oftast startar upp med en planeringsfas.
Planeringsfasen resulterar i en uppdragsbeskrivning, innehållande den information som krävs för att
starta utvecklingsprocess-fasen och används som en guide för produktutvecklingsteamet. Sedan
följer någon typ av utforskningsfas, genereringsfas och utvärderingsfas mot mål och kriterier. PUprocesser avslutas oftast i en kommunikationsfas, där en beskrivning av den slutliga lösningen
presenteras i t.ex. fullt definierade ritningar, detaljlistor eller CAD-filer. Informationen måste vara
tillräckligt informativ för att produkten ska kunna produceras. Fyr-stegsmodellen och Frenchs modell
är båda exempel på generella PU-processer, se figur 2 och 3. French modell innehåller utöver
utvecklingsfaserna ovan även feedback under processen som liknar fyr-stegsmodellen. Till skillnad
från fyrstegsmodellen har French’s modell tydligare beskrivning för resultat och aktiviteter.

Figur 2. Flödesschema för fyr-stegsmodellen. Anpassad efter Cross (2008).
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Figur 3. French’s modell för en designprocess (French, 1998).

Generella processer kan även kombineras med gater. En process som innehåller gater är en stageand-gate-process. Denna process används främst för att sålla bort koncept som innehåller brister
tidigt, vilket medför en reducering av tid och kostnad. Gaterna är utformade för att samla
information för att ta projektet vidare till nästa steg. Genom att använda sig av denna typ av process
kan osäkerhet och risker minskas gradvis. Gaterna fungerar som en kvalitetskontroll där man strävar
efter tre mål: säkerhetsställa kvalitet i utförandet, utvärdera affärsmotiven och godkänna projektplan
och resurser, se figur 4 (Stage-Gate International, 2016).
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Figur 4. Stage and gate PU-process (Holmdahl, 2010).

Förutom att en generell process kan innehålla gater, kan de även genomföras parallellt eller
semiparallellt. Parallellt innebär att aktiviteterna i alla berörda funktionella avdelningar i företaget
mer eller mindre genomförs samtidigt. Dock är det inte nödvändigt att arbetet inom varje avdelning
sker parallellt och det kan fortfarande ske seriellt separerade med grindar (Holmdahl, 2010).
Semiparallell utveckling (figur 5) innebär att olika utvecklingsfaser skjuts ihop t.ex. att
konceptgenereringsfasen börjar innan marknadsundersökningsfasen är klar. På detta sätt kan
hastigheten ökas i förhållande till seriell produktutveckling. Denna metod leder till att tid kan
besparas då det blir mer effektivt att arbeta parallellt (Holmdahl, 2010). Genom att använda sig av
typen semiparallell PU-process kan det ske många olika aktiviteter parallellt, vilket är en fördel vid
användning av Crowdsourcing. Detta kan göra arbetet mer effektivt och förhoppningsvis minimera
kostnader för företaget.

Figur 5. Semiparallell produktutveckling med olika avdelningar. Anpassad efter Holmdahl (2010).

2.1.1 Slutsats från PU-processer
I litteraturstudien framkom att utvecklingsprocessen bör anpassas efter produkten som ska
utvecklas. Generellt har de flesta utvecklingsprocesserna liknande strukturer. Eventuella skillnader
från processerna kan vara att det arbetas semi-parallellt, parallellt samt att vissa processer kan
använda sig av gater. För framtida skapande av en generell PU-process är det viktigt att tänka på att
processen måste ha olika faser, som enkelt kan följas och att beslut eller resultat från varje fas kan
användas i nästkommande fas.

2.2 Intervjustudier kring Casalls befintliga process
När det hade skapats en förståelse för befintliga produktutvecklingsprocesser var det dags att
genomföra en studie kring hur Casall jobbar med produktutveckling idag. Detta var främst för att få
en uppfattning av strukturen hos Casalls PU-process. Informationssamlingen skedde genom
semistrukturerad intervju med produktansvarig för träningsredskap på företaget Casall.
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2.2.1 Semistrukturerad intervju
Intervju är en teknik för att samla information från frågor. En intervju kan vara strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad och graden av struktur avgör hur stort svarsutrymme som
intervjupersonen får (Patel & Tebelius, 1986). En semistrukturerad intervju genomfördes på Casall
Sport AB, i Norrköping, se bilaga A. Denna typ av intervju består av en uppsättning med frågor som
stöd, dessa kan ändras efter situationen. Detta leder till en mer naturlig och avslappnad dialog (Höst,
Regnell & Runeson, 2006).

2.2.2 Casalls befintliga PU-process
Vid den semistrukturerade intervjun visade Casall ett flödesschema (figur 6) över deras arbetsprocess
för en ny kollektion. Under intervjun framkom det att träningsindustrin är en tuff bransch att ha
mönsterskydd eller ensamrätt på en produkt inom. Därför lägger Casall inte några pengar på detta.
Däremot har Casall ett varumärkesskydd vilket innebär att ingen annan än Casall kan använda sig av
deras logotyp (Lotsengård, 2016). Enligt Mikael Lotsengård, produktchef på Casall är det sällan de
följer deras PU-process då de i praktiken tar många snabba genvägar eftersom de identifierar och
följer trender, vilket betyder att det är sällan de skapar en helt ny produkt.
Casalls PU-process består av sju stycken arbetsperioder, men det är endast fyra av dessa sju som
berör framtagning av nya produkter. De övriga tre behandlar strategi för lansering av den kommande
kollektionen, framtagning av reklam gällande kollektionen samt en utvärdering av kollektionen.

Figur 6. Flödesschema över Casalls produktutveckling vid träningsredskap.

Arbetsperiod ett
Första steget i processen är ett strategimöte, här planeras en strategiplan för säsongen, PU-initiativ
och en uppdatering på en tre-årig produktplan, se figur 7. Momenten i denna arbetsperiod är
relaterade till strategiuppbyggnad och projektplanering. Processen varierar mycket beroende på vad
det är för produkt som ska tas fram, eller om den redan är en befintlig produkt eller en produktidé
som ska utvecklas. Ifall produkten redan finns på marknaden kan ett prov eller bild visas upp redan
på uppstartsmötet. Hur en produkt blir vald beror mycket på vilka produkter som väcker intresse på
mässor eller om det identifierats en stark trend.
Arbetsperiod två
I arbetsperiod två sker inspirationsresor, lansering av utvecklingskoncept, grova skisser skapas,
prototyp-prover beställs, offert bestäms samt att en kick-off arrangeras, se figur 7. Perioden ser olika
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ut beroende på vilka trender som är aktuella och även om det är en ny produkt som ska tas fram eller
en produktförbättring. Produktavdelningen förväntas presentera en inspirationstavla, grova skisser,
färgkort, designtavla, tryck och omfattningsplan när perioden är slut. Första tullporten i arbetsperiod
två är skiss och färg. Tullporten påminner om en gate i en stage-and-gate- process, då det tas viktiga
beslut innan processen går vidare till nästa steg. Här skapas en detaljerad design, prototyper tas
emot och inköpsbudget tas fram.
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Figur 7. Casalls PU-process, arbetsperiod ett och två.

10

Arbetsperiod tre
Denna period innehåller aktiviteterna: skapa detaljerad design, framtagning av prototyp samt
bestämning av budget, se figur 8. Den andra tullporten kallas för Prototyp. Innan det går vidare till
tullporten ska det skapas en kollektionsöverblick kring priser, prototyper, input från sälj,
marknadsinformation och distributionsstrategi. I denna arbetsperiod testas prototyper av Casalls
egna tränare. Dock testas inte redskap som är gjorda av plast som t.ex. vattenflaskor eftersom Casall
kan testa detta själv utan att behöva anlita en tränare.
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Figur 8. Arbetsperiod 3 i Casalls PU-process.
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Arbetsperiod fyra
Nu övergår produktutvecklingen till marknadsavdelningen. Den fjärde arbetsperioden är bland annat
att bestämma kommersiell nyckeltrend, samt förbereda för lansering. Efter tullport tre går projektet
vidare till prissättning samt lansering av produkten på marknaden, se figur 9.
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Figur 9. Casalls PU-process, arbetsperiod fyra och fem.
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2.2.3 Slutsats om Casalls befintliga PU-process
Från litteraturstudien framkom det att de flesta PU-processer börjar med en utforskningsfas eller
planeringsfas. Detta återkommer även i Casalls PU-process eftersom de alltid startar en ny kollektion
med ett uppstartsmöte. Många moment i Casalls PU-process sker parallellt med varandra. Eftersom
Casall gör många moment samtidigt sker det ett avstämningsmöte tillsammans med alla berörda
avdelningar, detta är en så kallad tullport. Detta påminner mycket om processen stage-and gate då
Casalls tullportar representerar en gate. Det som skiljer sig från de traditionella PU-processerna är att
Casall jobbar mycket med trender och identifierar befintliga produkter, det är sällan Casall utvecklar
från idé till slutlig produkt. Casalls PU-process är också relativt komplex med många moment i varje
arbetsperiod som sker parallellt. Detta gör att det kan vara svårt att implementera Crowdsourcing i
deras nuvarande process. Enligt Mikael Lotsengård följs inte alltid deras process, då företaget oftast
förlitar sig på redan befintliga produkter och använder sig av trender. Därför ansågs det passande att
skapa en egen PU-process med mindre antal moment där Crowdsourcing lättare kan implementeras
och följas.

2.3 Litteraturstudie kring Crowdsourcing
För att implementera metoden Crowdsourcing i Casalls befintliga process genomfördes en
litteraturstudie kring metoden.

2.3.1 Vad är Crowdsourcing?
Crowdsourcing är en metod att organisera och samordna arbete utfört av allmänheten med hjälp av
webbplatser och andra programvaror (Grier, 2013). Termen Crowdsourcing myntades av journalisten
och författaren Jeff Howe (2008). Tanken med Crowdsourcing är att skapa värde från den enskilda
individen. Företag och organisationer som använder sig utav Crowdsourcing både inom och utanför
företaget kan få ett övertag över de företag som endast förlitar sig på traditionella arbetssätt
(Dawnson och Bynghall, 2011).

Figur 10. Crowdsourcings fyra delmetoder enligt Jeff Howe. Anpassad efter Howe (2008).

Jeff Howe har vidareutvecklat begreppet Crowdsourcing genom att dela upp det i fyra stycken
delmetoder: Crowdwisdom, Crowdcreation, Crowdvoting samt Crowdfunding, se figur 10. Dessa
kategorier är baserade på vad det är för bidrag som efterfrågas (Howe, 2008). Crowdwisdom är en
metod för att lösa problem och generera idéer inom specifika områden. Crowdcreation innebär att ta
vara på allmänhetens drivkraft för att skapa nya idéer. Crowdvoting är en metod där allmänheten
används för att betygsätta och rangordna information. Den fjärde metoden är Crowdfunding, här
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används allmänheten för att finansiera olika projekt (Howe, 2008). Eftersom Casalls önskemål är att
få en lösning inom ett specifikt område, genererade idéer och förslag på olika träningshandskars
utseende, är det en metod inom området Crowdwisdom Casall bör använda. De andra områden som
t.ex. Crowdvoting valdes bort eftersom Casall ville göra sina egna konceptval. Crowdcreation valdes
också bort för att detta är en metod där vem som helst kan skapa koncept på träningshandskar.
Casall vill att personen som skapar koncepten ska ha intresse för träning och någon kunskap inom
anatomi och därför passade metoden inte dem.

2.3.2 Fem arbetssätt att använda Crowdsourcing
Till skillnad från Howe (2008) menar Grier (2013) på att det finns fem arbetssätt att använda sig av
inom Crowdsourcing. De största skillnaderna mellan Griers arbetssätt och Howes delmetoder är att
arbetssätten är mera utförliga beskrivningar på hur företag kan gå tillväga när de ska använda sig av
Crowdsourcing. Dessa fem arbetssätt är: Crowdcontest, macrotaskning, microtasking, Self-organized
crowd och Crowdfunding.
Crowdcontest
Crowdcontest är ett arbetssätt där enskilda personer skickar in bidrag till en tävling skapad av ett
företag. När allmänheten lämnat in sina bidrag kan det bästa bidraget väljas ut och personen ifråga
får en belöning (Grier, 2013). Tävlingar är en kraftfull metod som kan användas av små och stora
företag för att få tillgång till kompetens hos kreativa människor. När en tävling hålls krävs det att
företaget är aktivt under hela processen, detta kan vara tidskrävande. Därför går det att ta hjälp av
en tävlingsplattform, den tillåter företag att ta del av en mängd olika idéer och metoder (Dawnson
och Bynghall, 2011). Ett exempel på en Crowdcontest är McDonalds MYBURGER, de arbetar med
framtagande av nya kampanjer med hjälp av allmänheten. De har skapat kampanjen MyBurger (figur
11), där privatpersoner får lämna in bidrag med förslag på hamburgare och även röstningen sker med
hjälp av allmänheten. Personen belönas med att deras hamburgare serveras på restauranger runt om
i Sverige. Denna typ av arbetssätt påminner mycket om arbetsområden som Crowdwisdom och
Crowdvoting, eftersom det går ut på att få ett specifikt problem löst av allmänheten samt att
allmänheten röstar på bästa bidraget.

Figur 11. En av vinnarna av MyBurger tävlingen (McDonalds Sverige, 2016).
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Macrotask
Macrotasking är den mest flexibla formen av Crowdsourcing, då det är en expanderad form av
frilansning. Genom macrotasking kan personer med specifika egenskaper identifieras och rekryteras
för ett specifikt uppdrag. En macrotasker kan hjälpa till individuellt men de kan även vara en del av
ett arbetsteam samt leda ett projekt. Macrotasking används ofta för att tillföra en speciell kunskap
till ett företaget under en kortare period (Grier, 2013). Airbnb är huvudsakligen en webbplats som
låter privatpersoner hyra ut sina hem runt om i världen, se figur 12. På senare tid har de tillsammans
med Crowdsourcing företaget eYeka tagit hjälp av allmänheten runt om i världen och skapat nya
autentiska videos från hem runt om i världen. Även arbetssättet macrotasking hamnar i området
Crowdwisdom, då macrotasking är ett sätt att få ett specifikt problem löst inom ett område och det
är precis vad Crowdwisdom handlar om.

Figur 12. Airbnbs hemsida med en bild tagen av en privatperson (Airbnb, 2016).

Microtasking
I microtasking delas arbetet upp i små enkla uppgifter som engagerar flera i allmänheten och på
detta sätt kan jobbet genomföras snabbare. Varje uppgift granskas och accepteras utan att granska
om personen är en potentiell arbetstagare (Grier, 2013). Waze är ett företag som har blivit
framgångsrik genom att använda sig av microtasking. Waze är en applikation för smarta telefoner
som gör det möjligt för användaren att rapportera trafiktillståndet samt ge anvisningar om den bästa
logistiken, se figur 13. Microtasking hamnar också i området Crowdwisdom, då det är ett specifikt
problem som allmänheten löser fast att den delas upp i mindre.
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Figur 13. Hur en sökning kan se ut på Waze (Waze, 2016).

Self-organized crowd
En Self-organized crowd har likheter med Crowdcontest. Här ställs en fråga till allmänheten för att
samla in information, uppfinna eller bestämma något. Skillnaden med självorganiserad crowd är att
det behövs ett team från allmänheten. (Grier, 2013). Ett exempel på detta är Wikipedia där det är
flera personer som bidrar med information om olika ämnen, men det finns en gruppledare som
granskar och publicerar, se figur 14. Detta arbetssätt hamnar i området Crowdcreation för att det tas
vara på allmänhetens drivkraft för att skapa nya idéer.

Figur 14. Ett exempel på hur ett ämne kan se ut på Wikipedia (Wikipedia, 2016).

Crowdfunding
I Crowdfunding används allmänheten för donering, på detta sätt kan företag eller privatpersoner
finansiera sina projekt med hjälp av olika parter (Grier, 2013). Kickstarter är en webbplattform som
gör det möjligt för privatpersoner att få projektfinansiering, se figur 15. Entreprenören får skapa en
beskrivning på Kickstarters webbplats, genom detta kan entreprenören marknadsföra sitt projekt och
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intressera investerare.

Figur 15. Kickstarters plattform, (Kickstarters, 2016).

2.3.3 Hur Crowdsourcing fungerar
För att kunna genomföra Crowdsourcing måste en förfrågan skapas på en crowdmarket. Det
förfrågas om en bit information, en idé för en ny produkt, arbetskraft, ett stort uppdrag eller bidrag. I
utbyte får den som utfört arbetet någon typ av kompensation (Grier, 2013).
För att kunna genomföra Crowdsourcing över Internet krävs fyra olika element:
 En person som ska styra processen, en crowdsourcer.
 Allmänheten som utför jobbet kallas för crowd.
 Det behövs en marknad (crowdmarket) för att kunna hantera bidragen från allmänheten.
 En webb-plattform där kontakten kan hållas med allmänheten.
För att resultatet ska bli bra måste det finnas en tydlig bild av vad det är allmänheten ska hjälpa till
med. Om det inte finns någon tydlig bild av vad som ska lösas är det svårt att förvänta sig att
allmänheten ska kunna lösa det. Eftersom det finns olika typer av Crowdsourcing bör en av typerna
väljas ut och sedan arbeta utifrån den. När en metod har valts måste jobbet publiceras, detta sker
oftast med hjälp av en webbplats, socialt nätverk eller liknande. För att underlätta arbetet kan ett
Crowdsourcing-företag kontaktas (Grier, 2013).

2.3.4 Fördelar och nackdelar med Crowdsourcing
Dawnson och Bynghall (2011) menar på att då pressen på företagen ökar när det gäller att nya
produkter och tjänster ska komma ut på marknaden, kan Crowdsourcing bidra med värdefull
support. Ett exempel är att flexibiliteten höjs, små organisationer kan få en förhöjd flexibilitet då de
inte behöver anställa personal för en viss roll. Organisationen kan istället förlita sig på Crowdsourcing
som ger förmånen att få tillgång till en global pool av olika talanger. På detta sätt kommer kostnader
för företag reduceras, då dyra firmor med professionell personal kan användas för att endast lösa
stora och komplicerade problem (Dawnson och Bynghall, 2011).
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Greengard anser att med alla fördelar kan det även förekomma nackdelar. En av de största
utmaningarna är att utveckla idéer från källor som inte är betrodda, dock är det inte omöjligt att
granska alla idéer men det kan vara tidskrävande. Det kan även förekomma tveksamhet gällande
kvalitén på olika lösningar. Största nackdelen med webbaserad Crowdsourcing är att projektet
kommer finnas tillgänglig på nätet, därför är det viktigt att ha en detaljerad arbetsbeskrivning utan
att avslöja konfidentiell information (Greengard, 2011). Enligt Ford, Richard & Ciuchta (2015) är det
viktigt att förstå att ett misslyckande med Crowdsourcing är en lärdom, de menar på att en
Crowdsourcing-plattform inte kan garantera lösningar med hög kvalitet. När Crowdsourcing används
är det viktigt att tänka på att kvaliteten på lösningar kan variera.

2.3.5 Definiera uppdrag
När ett uppdrag ska skapas är det viktigt att redan från början ha en förståelse för slutprodukten. En
jobbspecifikation är viktig information, detta är chansen för företaget att attrahera personer med
rätt kunskap. För att vara attraktiv för de bästa arbetstagarna måste det finnas bra belöning. När
specifikationen har skapats och sammanställts publiceras den, detta sker oftast på en webbplats. Vid
användning av en webbplats är det viktigt att tänka på de risker som kan uppstå som t.ex. plagiat,
kommande kollektioner kan läckas ut (Dawnson och Bynghall, 2011). Casall har inte valt att lägga
mycket tid och pengar på att mönsterskydda eller ta patent för träningsprodukter. Det är viktigt att
inte ge ut detaljerad information i offentliga arbetskretsar t.ex. webbplatser, utan det ska endast ges
ut den information som är tillräckligt för att få ett korrekt anbud. Antalet kvalificerade kandidater för
jobbet varierar mycket, en arbetsförfrågning med högt specialiserade egenskaper attraherar färre
kandidater. Utvalda eller vinnande budgivare ska få ta del av den fullständiga specifikationen. Det ska
krävas att arbetstagaren ska underteckna ett sekretessavtal innan själva arbetet påbörjas. Arbetet
bör starta med icke-känsliga aktiviteter, och ett förtroende bör byggas upp med arbetstagaren
En annan typ av Crowdsourcing är att använda sig av sociala medier, detta kan ge idéer från både
kunder och allmänhet. Många företag driver någon form av informellt kundförslagslådesystem, men
vilka åtgärder som leder till resultat av dessa idéer är ofta inte synligt. På andra webbplatser lämnar
allmänheten idéer, vanligen om eventuella nya produktfunktioner, som sedan röstas fram av
allmänheten. Dessa typer av webbplatser fungerar bäst när det är passionerade och lojala kunder.
Det är även viktigt att det finns tydliga exempel på idéer från allmänheten som tas upp av företaget.
Det är viktigt att det finns tydliga och konkreta bevis att ett bidrag leder till verkliga handlingar
(Dawnson och Bynghall, 2011).

2.3.6 Val av Crowdsourcing-arbetssätt
Litteraturstudien resulterade i att Casall hamnade i området Crowdwisdom, och tillsammans med
Casall valdes arbetssättet macrotasking. Detta var för att Casall ville få sitt uppdrag utförd av
arbetstagare som är kunniga inom ett specifikt område. De andra områden som t.ex. Crowdvoting
valdes bort eftersom Casall ville göra sina egna konceptval. Casall har tidigare nämnt att
arbetstagarna som utför uppdraget ska vara kunniga inom ett specifikt område. I detta fall inom
träning och anatomi och därför valdes Crowdcreation bort eftersom metoden mer går ut på att
engagera en bred allmänhet utan specifika krav på kvalifikationer.
Om arbetssättet macrotasking
Macrotasking är som tidigare nämnts en ny form av frilansarbete, där en arbetsuppgift ska lösas
inom ett specifikt område. Marknaden används för att engagera allmänheten för att hitta en person
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med rätt kvalifikationer. I macrotasking används en crowdmarket för att matcha uppdragsgivare med
arbetstagarna som jobbar som frilansare eller enskilda bolag. Macrotaskning sker i öppen, offentlig
marknad vilket innebär att vem som helst kan erbjudas ett jobb eller tjänst. När ett företag anställer
en macrotasker bör det finnas en chef eller kontaktperson från företaget. Efter att en arbetstagare
har identifierats, måste det bestämmas hur den ska passa in i organisationen. Den som anställer en
arbetstagare bör ge den instruktioner samt avgöra om uppgifterna är korrekt ifyllda. För att
effektivisera användning av macrotasking, är det viktigt att definiera hur macrotasking kan
implementeras i företagets utvecklingsprocess (Grier, 2013).
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3 Analys av förstudie
För att kunna implementera Crowdsourcing i företaget behöver det skapas en metod för hur denna
implementering ska ske. Detta skedde med hjälp av den litteraturstudie som behandlade PUprocesser och Crowdsourcing. Från förstudien genomfördes en analys av hur den insamlade
informationen kan användas för att skapa en egen PU-process anpassad för Crowdsourcing vid
utveckling av en träningshandske. Varför en egen PU-process skapades beror främst på att Casalls
PU-process var relativt komplex med många parallella moment i varje arbetsperiod, vilket leder till
att den kan vara svår att implementera Crowdsourcing i.
Den egenskapade PU-processen kombinerades med den insamlade informationen om
Crowdsourcing, på detta sätt kan en Crowdsourcing-anpassad PU-process skapas. Eftersom Casall
inte genomför sin produktutveckling från en idé till en slutlig produkt utan identifierar och kopierar
produkter som redan finns på marknaden valdes det att genomföra två jämförelser och mappningar
med den egenskapade processen och Casalls PU-process.

3.1 Egenskapad PU-process för Crowdsourcing
Första steget av skapandet av en egen PU-process var att skapa flödesscheman med hjälp av post-itlappar över traditionella PU-processer. Detta gav möjligheten att få en överblick av de moment
traditionella PU-processer innehåller. Det identifierades relevanta faser från PU-processerna att
använda för den egenskapade PU-process anpassad till Crowdsourcing-aktiviteter.
Genom att plocka ut de mest relevanta post-it-lapparna från processerna kunde en ny process
skapas, figur 16. Momenten i den egenskapade PU-processen valdes ut för att passa framtagning av
en träningshandske. Eftersom moment i processen ska kunna ersättas av Crowdsourcing eller ta hjälp
av Crowdsourcing, har det valts att dela upp så att det endast ska ske en specifik uppgift i varje fas.
Processen resulterade i tolv steg, dessa ansågs passa bäst vid produktutveckling av en
träningshandske, figur 16. I processen kommer faser att ske parallellt, detta medför att det kommer
ske kommunikation med underleverantörer under processens gång. Eftersom Casall vill komma ifrån
en tidskrävande process har gater inte applicerats i den egenskapade processen.
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Figur 16. Den egenskapade PU-processen.

Processen startar upp i en analys av problem, här kommer det ske en analys av vad det är för
problem som ska lösas. Enligt Cross (2008) ska en PU-process starta med en planeringsfas och därför
är nästa steg i processen planering. Denna fas innebär att projektet ska planeras utifrån tids- och
kostnadsaspekter. På detta sätt kan det skapas en strategi för projektet. Det nästkommande steget i
processen är identifiera konsumentbehov. I denna fas handlar det om att samla in nödvändig
information för att kunna utveckla en ny produkt. Den insamlade fakta sammanställs slutligen och
utvärderas för att kunna fastställa en specifikation. Specifikationen innehåller krav och önskemål som
krävs för att kunna skapa koncept. Processen går vidare till en konceptutvecklingsfas och sedan
vidare i en fas där koncepten testas och ett slutkoncept kan väljas ut. Det har valts att sätta test av
koncept innan val av koncept för att underlätta när det ska tas beslut om vilka koncept som är bra.
När ett koncept har valts går processen vidare i en detaljeringsfas. I denna fas kommer de valda
koncepten att utvecklas ytterligare och mera detaljer kring produkten kommer att definieras, ex
material/ mått/ färg etc. När detaljeringen är fastställd kommer en slutlig design att fastställas vilket
kommuniceras med underleverantörer med t.ex. detaljlistor, CAD-filer innan produkten produceras.
Efter att produkten har producerats kommer lanseringen, detta är det slutliga steget för att få ut
produkten på marknaden.

3.2 Sammanställning med Casalls PU-process som bas
Efter att en metod tagits fram för hur PU av en träningshandske med hjälp av Crowdsourcing ska se
ut genomfördes en mappning mellan den egenskapade PU-processen, Casalls produktutveckling och
Crowdsourcing. Mappningen skedde med Casalls produktutvecklingsprocess som bas. Med post-it-
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lappar i olika färger kartlades de moment från den framtagna generella PU-processen och rosa lappar
representerade Crowdsourcing, figur 17.

Figur 17. Mappning med Casalls PU-process som bas med moment från den egenskapade PU-processen och Crowdsourcingaktiviteter.

3.3 Sammanställning och jämförelse med egenskapad PU-process som bas
Under arbetets gång framkom det att det måste genomföras en till mappning för att förstå vad
Crowdsourcing kan ersätta i den egenskapade PU-processen. Genom att sammanställa resultatet
från den egenskapade PU-processen, Casalls PU-process och Crowdsourcing, har det skapats en
överblick för hur de olika faserna samspelar med varandra. Resultatet blev att många av Casalls
aktiviteter faller in under samma fas i den egenskapade PU-processen, se figur 18 och figur 19. En del
aktiviteter gick inte att identifiera helt i processen och därför blev de placerade mitt i mellan två
faser. Det framkom även att den egenskapade PU-processen var väldigt olik hur Casall jobbar idag,
därför var det svårt att hitta tydliga samband mellan de olika processerna. Tanken är att redan i ett
tidigt skede ska processen från Casall överlämnas till en Crowdsourcing-plattform. När en
konceptgenerering har skett kommer Casall få välja bland inkomna bidrag, sedan kan Casall
återkoppla till det vinnande bidraget och en detaljering kan ske.
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Figur 18. Sammankoppling av den egenskapade PU-processen, Casalls process samt var macrotasking ska införas.

Figur 19. Sammankoppling av den egenskapade PU-processen, Casalls process samt var macrotasking ska införas.

25

3.3.1 Analys av problem
Det första steget av den egenskapade generella PU-processen är analys av problem, detta har inte
kunnat identifieras om det sker när Casall utvecklar produkter. Detta är ett steg som helt är skapat
för att bestämma vilken produkt som ska utvecklas, något som Casall inte tydligt beskriver att de
genomför i deras process. Istället har Casall en mer intern analys av problem där en enstaka person
väljer en befintlig produkt den tycker om, som sedan presenteras för de andra på första
strategimötet.

3.3.2 Planering
När det bestämts vilken produkt som ska utvecklas går PU-processen vidare i en planeringsfas. I
Casalls PU-process sker ett liknande moment i arbetsperiod ett, här sker ett strategimöte och
planering för den kommande säsongen. Redan i planeringsfasen bör det skapas en strategi för hur en
macrotasker ska kunna ta del av projektet.

3.3.3 Identifiera konsumentbehov
En sak som utmärker Casalls PU-process är att redan innan den första planeringsfasen sker aktiviteter
som innehåller: besök på mässa i USA med andra stora företag, identifikation av trender genom
sociala medier, kontakt med tränare samt kundkontakt från gym och återförsäljare. Detta betyder att
redan innan projektet har startats genomförs det en utforskningsfas kring kommande trender och
konsumentbehov. Casalls process har även en tullport där det ska presenteras inspirationsbilder,
designförslag, färgkartor, tryck, tidsplan samt grova skisser.

3.3.4 Utvärdera
I detta steg är tanken att inspirationen/förslagen som fått från mässan ska utvärderas och endast de
som anses vara lämpliga för Casall går vidare till nästa fas. Casall jobbar annorlunda i jämförelse med
traditionella PU-processer, då det är mestadels deltagare i utvecklingsteamet som bestämmer vilka
trender som ska följas. Detta är främst för att Casalls PU-process sker väldigt fort då produkterna är
baserade på trender. Detta betyder att deras utvärderingsfas ingår vid identifikation av
konsumentbehov.

3.3.5 Fastställa specifikation
Denna fas är för att begränsa arbetet till att endast jobba inom specifika områden. Casall följer
mestadels trender, därför är det svårt att se en direkt fastställning av specifikation i deras
designprocess. Istället för att ha en specifik specifikation att följa finns det mycket erfarenhet inom
företaget som underlättar vid svåra val. Däremot sker det ett beslut av vilka trender som ska följas,
detta sker redan i Casalls strategimöte. Casalls första tullport kan ses som en fastställning av
specifikation då det ska presenteras inspirationstavla, grova skisser, färgkarta, designtavla, tryck och
tidsplan. Vid fastställning av specifikationen bör det ske en aktivitet som bestämmer vad det är som
arbetstagaren ska tillföra till projektet.

3.3.6 Generera och skapa koncept
Det femte steget i processen är generera och skapa koncept. I denna fas skapas det olika typer av
exempel på produkter såsom skisser, prototyper etc. Detta sker i ett tidigt stadie i Casalls PU-process,
ibland sker det till och med innan planeringsmötet eftersom företagets produkter oftast är baserade
på trender. Fasen kan variera mycket eftersom det skiljer sig ifall om det är en ny produkt eller en
befintlig produkt som Casall ska fram till deras kollektion. Denna fas i processen ska överlämnas helt
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till arbetstagarna. Därför behövs det i tidigare faser ha fastställts vad det är för problem som ska
lösas samt vilka krav som finns.

3.3.7 Test av koncept
Med test av koncept kan det bevisas ifall ett koncept är bra eller dåligt genom att jämföra konceptet
mot de krav som fastställts i specifikationen. Casall har idag ett samarbete med indirekta användare,
tränare som tillsammans med Casall testar nya produkter för att se om de är trovärdiga. I tullport
nummer två utvärderas prototyper för att se om de kan förbättras eller inte.

3.3.8 Val av koncept
När test av de olika produktkoncepten genomförts, kan de koncept som anses vara mest lämpliga att
jobba vidare med att väljas ut. Casall jobbar mycket med att förbättra befintliga produkter, därför är
detta mera en fas för att utvärdera prototyper och fastställa vilka produkter som är lämpligast för
marknaden. Vid användning av Crowdsourcing kommer det i denna fas ske ett urval från Casall av
inkomna koncept från arbetstagarna.

3.3.9 Detaljering
Efter att ha valt slutligt koncept, utförs en detaljering av konceptet. Detaljeringen av koncepten ska
underlätta för Casall att förstå hur produkten ska se ut samt för att skapandet av en prototyp kan ske
senare. Detaljeringen av konceptet ska främst underlätta för fastställandet av den slutliga produkten.
Casall gör en detaljering redan i arbetsperiod tre innan de slutliga prototyperna tagits fram då de
testar produkterna i ett tidigt skede. När Casall ska använda Crowdsourcing kommer de i en tidigare
fas ha valt ett koncept att jobba vidare med. Därför kommer det i denna fas att ske en
kommunikation mellan Casall och arbetstagaren för att kunna finslipa konceptet.

3.3.10 Slutlig design
Här fastställs den slutliga designen innan produkten lanseras på marknaden. Casall har en tullport
som kallas för prototyper. I denna tullport visas detaljerade prototyper upp, och tillsammans med
teamet väljs den slutliga produkten. Här kommer arbetstagaren att leverera ett slutligt koncept till
Casall.

3.3.11 Kommunikation med underleverantör
Tanken med detta steg är att presentera de material som krävs för att kunna producera produkten
som t.ex. skisser, CAD-filer, detaljlistor och ritningar till underleverantören. I den egenskapade PUprocessen har det valts att kommunikation med underleverantörer följer med under hela processens
gång. Detta är något som sker kontinuerligt i Casalls PU-process då de producerar prototyper tidigt
och testar ifall koncepten funkar att producera.

3.3.12 Lansering
Produkten förbereds inför lansering. Casalls PU-process har dock två tullportar innan de lanserar
produkten eftersom denna del av PU-processen handlar om marknadsföring för produkterna såsom
fotografering, sätta offert samt förbereda inför lanseringen.

3.4 Slutsats från sammanställning och jämförelse
Casalls PU-process innehåller liknande faser som den generella PU-processen. Dock är Casalls process
mycket snabbare då flera faser från den generella PU-processen motsvarar ett enda moment i Casalls
process. Detta kan bero på att Casalls process är skapad för en marknad som ständigt förändras vilket
betyder att processen inte får vara tidskrävande då trender ändrar sig fort. Det betyder att om Casall
ser en tydlig trend kan genvägar tas, för att snabba på PU-processen. De flesta steg från den
generella PU-processen hamnar i början av Casalls PU-process. Detta kan bero på att identifikationen
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av konsumentbehov oftast sker redan innan processen har startat. Det framkom att en arbetstagare
kommer behöva kontaktas redan i ett tidigt skede i processen.
För att få ett bra resultat från arbetstagaren bör det utformas någon typ av uppdragsbeskrivning på
projektet, på detta sätt kan Crowdsourcing implementeras redan i planeringsfasen. Det bör även
utses en crowdsourcer som håller i projektet, för kontakt med arbetstagaren. Därför har det valts att
det fortsatta arbetet kommer fokusera på hur Casall kan nå ut till macrotasker, samt hur de kan
använda sig av macrotasking.

3.5 Inriktning av fortsatt arbete
Det fortsatta arbetet handlar om hur PU-processen ska användas och hur Casall ska använda den.
Eftersom Casall kommer använda sig av Crowdsourcing på en webbplats, har det tagits fram en guide
för hur Casall ska gå tillväga vid användning av macrotasking. Guiden ska främst underlätta för Casall
vid publicering av ett projekt på en Crowdsourcing-webbplats. Det fortsatta arbetet handlar även om
framtagning av någon form av projektbeskrivning för arbetstagaren. Tanken bakom denna guide är
att Casall redan i planeringsfasen för PU-processen ska kunna ta hjälp ifrån Crowdsourcing. På detta
sätt kan Casall ta hjälp ifrån allmänheten i ett tidigt skede och produktutvecklingen kommer på detta
sätt inte bli lika tidskrävande. Utifrån den undersökningen som har skett i tidigare arbetet, har det
kunnat tas fram olika krav som ska finnas med i både guiden och uppdragsbeskrivningen. Eftersom
kraven är baserade på tidigare studier måste det även tas hänsyn till att information från en ny
utforskningsfas kan bidra till nya krav för guiden och uppdragsbeskrivning. Att dessa mål uppnås kan
säkerställas genom att guiden och uppdragsbeskrivningen kommer att behöva utvärderas av lämpliga
och representativa användare.
Guiden ska innehålla:


Lämpliga steg för att publicera ett projekt



Kostnader för projektet



Tankar och reflektioner samt rekommendationer



Uppdragsbeskrivning för arbetstagaren

Uppdragsbeskrivningen ska bland annat innehålla:


Riktlinjer för vad det är som ska utvecklas



Vilka trender som bör följas



Casalls miljökrav



Målgrupp



Ge arbetstagaren en känsla för Casalls varumärke.
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4 Guide för användning av Crowdsourcing
Detta kapitel handlar om framtagandet av en guide för hur Casall ska hantera arbetet med
Crowdsourcing. Guiden kommer innehålla en beskrivning och rekommendationer för hur Casall ska
använda en specifik Crowdsourcing-webbplats. Från förstudien framkom det att definitionen av
uppdraget är en viktig del vid användning av Crowdsourcing. I och med detta har det inte bara
skapats en guide utan även en uppdragsbeskrivning för projektet som ska publiceras. Det har valts
att skapa en generell mall för uppdragsbeskrivning samt en specifik uppdragsbeskrivning för en
träningshandske. Uppdragsbeskrivningen för en träningshandske skapades för att testa om den är
tillräckligt tydlig. Både guiden och uppdragsbeskrivningen har sedan kopplats samman till den
egenskapade PU-processen för att få fram en metod för hur Casall ska använda webbplatsen
CrowdSPRING (Crowdspring, 2016).

4.1 Datainsamling
För att kunna skapa en guide och uppdragsbeskrivning skedde det en ny datainsamling.
Datainsamlingen berör främst vem arbetstagaren är, hur den ska attraheras av
uppdragsbeskrivningen samt vart projektet ska publiceras. Metoden Casall ska använda sig av
fungerar ungefär på samma sätt som vid rekrytering. Därför har det valts att arbetet kommer handla
om att utforma guiden för att passa både Casall (arbetsgivaren) samt allmänheten (arbetstagaren).

4.1.1 Arbetstagaren
Vilka är då arbetstagarna? Det är frilansande designers och produktutvecklare som driver
arbetskraften för Crowdsourcing-industrin, de finns runt om i världen. Enligt Frei (2009) kan det
komma som en chock över hur många av arbetstagarna som befinner sig i USA. Frei menar på att
arbetstagare från USA inom Crowdsourcing utgör en betydande del inom betald Crowdsourcing. Det
är många av dessa frilansmedarbetare som är studenter eller arbetstagare som jobbar hemifrån
såsom mammor, pappor, militärer, pensionärer etc. Detta är främst personer som vill ha ett
komplement till sin inkomst. Frilansare jobbar ofta för flera kunder på olika plattformar samtidigt,
detta ger dem flexibiliteten att bestämma sitt eget schema. Allt som krävs för att utföra ett arbete
med hjälp av Crowdsourcing är en dator, höghastighetsanslutning till Internet, och särskilda
färdigheter som är relevanta för arbetsprojektet.
Enligt Howe (2009) är det mycket viktigt att redan från början av ett Crowdsourcing-projekt vända sig
till rätt typ av population för att uträtta bästa möjliga resultat. Att välja stort urval från början är till
en fördel då det endast är ca 1 % som väljer att delta i Crowdsourcing. Howe (2009) menar även att
den bästa gruppen av människor är de som har förkunskaper kring området då de har lättare att ta
till sig uppgiften och förstå det bakomliggande problemet.

4.1.2 Olika typer av Crowdsourcing webbplatser
Inom Crowdsourcing finns det ett arbetssätt som kallas arbetsutbyte, Crowdsourcing-företagen har
en marknadsplats både för arbete och för uthyrning av arbetstagare. Ett arbetsutbytesföretag skapar
arbete genom att företag kan lägga upp projekt på deras webbplattform och arbetstagare kan skapa
en personlig profil. Denna typ av tjänst underlättar sökning och matchning för att hitta den
lämpligaste frilansaren till ett projekt (Frei, 2009). Här publiceras arbetet i helhet eller i delar
antingen till allmänheten eller till en kvalificerad grupp. Arbetstagarna väljer ifall de vill utföra den
definierade arbetsuppgiften, därmed tar arbetstagaren över risken att deras bidrag antingen avslås
eller får betalt för resultatet. Detta beror främst på konkurrensen som uppstår, därmed skapas en
tävling mellan arbetstagarna. För att förbättra resultatet är det viktigt att det finns funktioner som
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möjliggör kommunikation och samarbete mellan parterna, på detta sätt kan risken minskas för
arbetstagaren att ta uppdrag utan att bli belönad (Frei, 2009).

4.1.3 Undersökning av olika Crowdsourcing webbplatser
Online Crowdsourcing har en stor sannolikhet att resultera i många antal idékoncept med stor
variation. Detta kommer dock leda till en urvalsprocess som kan vara tidskrävande, men i de flesta
fall är detta väl spenderad tid då variationen och mängden koncept är värdefulla (Schemmann,
Herrmann, Chappin & Heimeriks, 2016). Genom undersökningar av olika webbplatser visade det sig
att de flesta är inriktade mot grafisk design eller datautveckling. Projekten kan pågå upp till 1 år vilket
inte arbetssättet macrotasking ska göra, t.ex. är uppdrag på webbplatsen Upwork (Upwork, 2016)
mera lika konsultuppdrag. På många av webbplatserna väljer arbetsgivaren ut en arbetstagare direkt
för att genomföra projektet. På detta sätt får inte Casall in några bidrag i förväg för att sedan välja ut
den bästa att arbeta vidare med.
På grund av detta har många webbplatser kunnat sållas bort, det återstod då två webbplatser,
Freelancer (Freelancer, 2016) och CrowdSPRING (Crowdspring, 2016). Efter att ha undersökt sidorna
ytterligare valdes Freelancer bort eftersom det inte är vad Casall söker. Freelancer valdes bort
eftersom webbplatsen går ut på att arbetarna söker en tjänst och företaget väljer arbetstagaren
utifrån deras tidigare utförda uppdrag. CrowdSPRING uppfyller de krav som Casall söker t.ex. finns
det personal som ger snabba seriösa svar, möjlighet för publicering av korta projekt och sekretess för
både företag och arbetstagaren.
CrowdSPRING
CrowdSPRING är en hemsida inriktad mot områdena produktdesign, grafisk design, logotyp design,
webbdesign och förpackningsdesign (Crowdspring, 2016). De har macrotasker från 200 olika länder
runt om i världen. Hemsidan fungerar genom att företagen väljer bland de inkomna bidragen och
betalar endast för de vinnande bidragen. CrowdSPRING har olika paketnivåer som företag måste
köpa inför varje projekt på deras webbplats. Dessa paketnivåer ger företagen olika tillgångar till
projektet beroende på vilket paket de köper. De finns tre olika paketnivåer: silver, guld och platina.
Dessa paket har olika priser och CrowdSPRING tar ut en avgift på cirka 40 % av kostnaden, resten av
pengarna går till det vinnande bidraget.
Silverpaket:
Detta paket är det billigaste och innefattar minst förmåner. I silverpaketet ges tillgång till t.ex. en
begränsad fokusgrupp, betalning och kostnadsfri juridisk kontrakt och garanti på att få pengar
tillbaka om företaget är missnöjda med resultatet. Detta paket är bra för företag som inte behöver
mycket skydd i sitt projekt och priset för detta paket är cirka 10000 kr.
Guldpaket:
För företag som behöver integritetsskydd, sekretessfunktioner och större kontroll över sitt projekt
passar detta paket bra. Det inkluderar flera projekt-hanteringsverktyg utöver de som silverpaketet
erbjuder, t.ex. obegränsad fokusgrupp, grundläggande marknadsföringspaket, sekretessavtal,
presentationsfunktion, privat galleri och sökmotor. Priset för detta paket är högre och ligger runt
12000 kr.
Platina:
Platina är CrowdSPRING’s dyraste paket för cirka 24000 kr, paketet passar företag som kräver mycket
sekretess. Företaget får full kontroll över projektet, de får bestämma om projektet ska ha ett öppet
eller stängt galleri. Platina är även deras längsta projekt, de kan pågå upp till 30 dagar. Platinapaketet
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innehåller guld och silverpaketets förmåner och bland annat skräddasydda juridiska avtal och tillgång
till alla projekthanteringsverktyg.
CrowdSPRING skyddar företagen och arbetstagarna genom dess utförliga skriftliga riktlinjer om
immateriella egendomar, uppförandenormer, regler, förfarande för att skydda originella idéer och
förhindra konceptkopiering. Efter varje avslutat projekt skapas det ett visuellt gråfilter på bidragen
företagen inte betalar för, vilket gör att det är svårt att granska detaljer i de bidragen som inte har
vunnit. De har flera andra system som kan skydda stöld av intellektuell egendom. Företagen och
arbetstagaren kan skapa juridiska avtal mellan varandra vilket kan skydda båda parterna
(Crowdspring, 2016).

4.1.4 Motivation
För att en macrotasker ska bli intresserad av Casalls projekt på CrowdSPRING kan det vara bra att
motivera arbetstagaren. Därför har det genomförts en studie för vad motivation är och hur den kan
skapas. Enligt Frantz (2010) kan motivation beskrivas som de faktorer hos en individ som väcker,
inriktar och bevarar ett viss beteende gentemot ett givet mål. Enligt vissa innebär motivation att
någon har lust att utföra en speciell uppgift. Andra menar på att det innebär att någon är villig att
anta en viss utmaning. Det finns flera olika definitioner och beskrivningar om motivation, detta beror
främst på att motivation är individuellt. Människor är olika och detta reflekteras i ens beteende. När
motivation ska skapas krävs en förståelse för de olika uppgifter som krävs för olika
motivationsfaktorer. Detta eftersom uppgifterna kan skilja sig emellan att vara relativt enkla mot
mera komplexa (Frantz, 2010).
MIAB-modellen
När en person ska delta i en aktivitet beror det främst på motiv, vid en aktivitet kommer ett motiv att
aktiveras och därefter orsakas ett beteende. Leimeister et al (2009) beskriver att MIAB är en modell
som beskriver hur aktiveringen av mänskligt beteende går till. MIAB står för motiverande, incitament,
aktivering och beteende. Detta är främst en motivationsmodell där det beskrivs hur personer är
bundna till interna och externa motiv. De olika motiven aktiveras genom incitament, som resulterar i
hur individen beter sig. Incitament får en individ att arbeta mer effektivt. Incitament är en drivkraft
från omgivningen som skapar ett beteende och som får oss att sträva mot eller från en handling. Det
incitament som påverkar vårt beteende från omgivningen är baserat på tidigare upplevelser och
erfarenheter (Leimeister et al 2009).
Crowdsourcing och motivation
Howe (2008) påstår att pengar inte alltid är rätt incitament för människor som utför Crowdsourcing.
Han påpekar även att framgångsrik Crowdsourcing inte kan ske utan engagemang från de människor
som utför arbetet. En blandning mellan finansiell belöning och olika motivationsfaktorer är det bästa
enligt Howe. Howe anser att det är en utmaning och ett viktigt arbete att komma fram till mixen och
detaljer kring vilka incitament som ska erbjudas. Crowdsourcing ger möjligheten att personer kan få
ett komplement till sin inkomst, i detta fall blir då inkomsten incitamentet för arbetstagaren.

4.1.5 Intervju med Academic Work
För att kunna göra en bra guide till Casall är det viktigt att veta hur det ska locka en crowdsourcer till
att arbeta med dem, därför har det utförts en intervju med Isabelle Karlsson, rekryterare på
Academic Work, se bilaga B. Intervjun resulterade i att det ska ges en tydlig bild av vad tjänsten
innebär och utvecklingsmöjligheter för att få rätt sökande kandidater men även för att locka
arbetssökande. I en annons är det viktigt att bland annat ha med information om företaget, varför
arbeta hos dem, arbetsuppgifter, ansvarsområden, krav på kandidater, meriterande delar och
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ungefärligt startdatum. Isabelle menar att det är viktigt för den arbetssökande att förstå vad jobbet
kommer att handla om, och därför är det viktigt att vara tydlig och detaljerad när en annons skrivs.
En annons får inte bli för långtråkig eftersom detta kan påverka hur lockande annonsen är. För att få
en mera attraktiv annons brukar Isabelle försöka lyfta fram alla positiva aspekter som finns (Karlsson,
2016).

4.1.6 Undersökning om hur företag lägger upp sina annonser
Efter en granskning bland jobb och Crowdsourcing-annonser från olika företag på olika webbplatser
drogs slutsatsen att de flesta annonser har likheter. De flesta företagsannonser har en
uppdragsbeskrivning som innehåller målgrupp, krav, trender, färger, vad företaget tycker om och
start/slutdatum. De skiljer sig självklart från uppdrag till uppdrag men strukturen för annonserna ser
lika ut.

4.1.7 Slutsats av undersökningen för framtagning av guide
För att få arbetstagarna intresserade är det viktigt att ha rätt belöning som lockar arbetstagarna till
uppdraget. Belöningen kan vara i olika former, främst kommer den att fokuseras på en betalning i
form av pengar. För att uppdraget ska vara lätt att förstå är det viktigt att tänka på vem
arbetstagaren är och formulera texten utifrån denna person. Uppdraget behöver en tydlig struktur
på vilka kvalifikationer projektet kräver för att hitta rätt person. För att hitta rätt arbetstagare är det
enklast att använda en Crowdsourcing-plattform anpassad för uppdraget. Det skedde en
undersökning av olika webbplatser för Crowdsourcing inom produktdesign, från undersökningen
framkom det att crowdspring.com passar bäst. Från undersökningen framkom det att en guide bör
innehålla:


Kvalifikationer för jobbet



Belöning



Motiverande ord som lockar arbetstagare



En enklare beskrivning om Casall



En beskrivning för uppdraget

4.2 Skapande av koncept och generering av guide för Crowdsourcing
Efter undersökningen av olika Crowdsourcing-webbplatser valdes det att fokuseras på CrowdSPRING.
De är ledande på marknaden vad det gäller produktframtagning med hjälp av Crowdsourcing. För att
kunna skapa en guide för hur CrowdSPRING ska användas behövdes det ta fram en
uppdragsbeskrivning. Uppdragsbeskrivningen är avsedd för arbetstagaren och kommer innehålla
information om projektet, i detta fall hur arbetstagaren ska produktutveckla en träningshandske.

4.2.1 Koncept för uppdragsbeskrivning
För att kunna ta fram olika koncept bestämdes det att genomföra en mind map (figur 20). Detta är en
kreativ metod för att organisera information och för att hitta en koppling eller samhörighet mellan
olika idéer eller saker. Metoden går främst ut på att analysera information och hitta relationer
mellan information (Curedale, 2013). För att kunna använda metoden måste det finnas en
huvudkategori eller ett nyckelord, detta ord bryts ned i mindre delar och varje gren följs av en
underkategori. Denna metod valdes för att på ett enkelt sätt kunna få ett kreativt och enkelt
tänkande för att kunna skapa uppdragsbeskrivningen. Den hjälpte till att förstå de olika relationerna
mellan de ämnen som uppdragsbeskrivningen måste innehålla.
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Figur 20. Mind map över vad uppdragsbeskrivningen ska innehålla.

Efter undersökningen och skapandet av olika mind maps valdes det ut kategorier som
uppdragsbeskrivningen måste innehålla. Detta resulterade i att uppdragsbeskrivningen ska innehålla:









målgrupp för produkten
tidsintervall över projektet
vad projektet ska handla om
hur det kan beskrivas för att locka arbetstagare
belöningen för projektet
formspråk för produkten
sekretess gällande Casall
kvalifikationer för arbetstagaren

Utifrån dessa kategorier har det skapats underkategorier. Det fortsatta arbetet handlar om att från
mind mappen skapa olika koncept på uppdragsbeskrivningar. Det skapades tre stycken koncept,
dessa har olika syften: att väcka intresse, hitta rätt kandidat och att uppdraget ska framhäva Casalls
miljöpolicy.
Uppdragsbeskrivningskoncept 1- väcka intresse
Det första konceptet skapades endast för att attrahera arbetstagare (figur 21), detta koncept
skapades för att få in en kvantitet av bidrag. Här har det tagits vara på vilket incitament som lockar
en person att välja uppdraget. Konceptet startar upp med en beskrivning om Casall, detta är främst
för arbetstagaren att veta vad företaget är och förstå kommande information. Därefter kommer en
motiverande del som innehåller vilka incitament som ska finnas, vad det är som gör att personen ska
jobba för just Casall. Därefter kommer det en beskrivande del av själva projektet, att skapa en
träningshandske och vilken målgrupp produkten har. Eftersom dokumentet ska locka och väcka
intresse för arbetstagaren har det valts att sätta belöningen som nästa kategori, på detta sätt
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kommer förhoppningsvis arbetstagaren bli mera intresserad av vad den får, innan den läser vilka
kvalifikationer projektet kräver. Uppdragsbeskrivningen avslutas med kontaktuppgifter för att
underlätta för arbetstagaren att ta kontakt med Casall.

Figur 21. Bild på vad Koncept 1 ska innehålla.

Uppdragsbeskrivningskoncept 2- hitta rätt kandidat
Koncept 2 är skapat för att Casall ska hitta den kandidat som passar bäst för uppdraget (figur 22).
Konceptet är baserat på att Casall ska få kvalitet på bidragen som lämnas in. På samma sätt som
koncept 1 startar det med en beskrivning av Casall. Därefter kommer det en beskrivning av vilka
kvalifikationer som personen måste ha, för att kunna skicka in bidrag till uppdraget. Därefter kommer
krav för projektet, projektbeskrivning, incitamentet för projektet, belöning samt kontaktuppgifter.
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Figur 22. Bild på vad koncept 2 ska innehålla.

Uppdragsbeskrivningskoncept 3 – miljökrav och sekretess
Det tredje och sista konceptet lyfter fram miljökrav och sekretess (figur 23). Syftet med konceptet är
att framhäva Casalls miljöpolicy. Här startar projektet med beskrivning om Casall och sedan en kort
men informativ beskrivning om miljö och hållbar produktutveckling. Konceptet fortsätter sedan med
projektbeskrivning, krav för projektet, kvalifikationer, incitament, belöning, kvalifikationer och till sist
den avslutande delen.

35

Figur 23. Bild på vad koncept 3 ska innehålla.

Konceptval av innehåll för uppdragsbeskrivningen
Efter att de tre koncepten skapats skedde det en vidareutveckling där varje koncept förtydligades
med en beskrivande text till varje kategori. Efter förtydligande av koncepten gjordes en utvärdering
där Mikael, som är produktansvarig på Casall, valde ut koncept nummer två med motiveringen:
innehållet var viktigt och mest anpassad efter arbetstagaren, samt att denna kommer locka till sig
mest bidrag. Han framförde även feedback om konceptet att kategorin ”motiverande/ incitament”
skulle flyttas upp i guiden (figur 24). Mikael tyckte det var mera passande att ligga redan som
kategori nummer två, direkt efter beskrivningen om Casall. En annan ändring Mikael ville göra var att
ta bort belöning ifrån uppdragsbeskrivningen, eftersom belöningen för projektet ligger i betalningen
och denna summa bestäms med hjälp av CrowdSPRING. Mikael föreslog istället att belöningen för
projektet borde beskrivas i motiveringen, och på detta sätt uppmuntra arbetstagaren till att vilja göra
uppdraget.
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Figur 24. Koncept två med de ändringar som Mikael valde.

4.2.2 Utvärdering av uppdragsbeskrivning
Efter konceptvalet skedde det en detaljering för hur uppdragskrivningen ska se ut vid framtagande av
träningshandskar, se figur 25. Konceptet vidareutvecklades till en utförlig uppdragsbeskrivning som
sedan utvärderades av potentiella arbetstagare med hjälp av semistrukturerade intervjuer.
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Figur 25. Framsidan av koncept 2 vid detaljering, för fullskaligt utkast av koncept se bilaga, C.

Hur utvärderingen gick till
Utvärderingen startade upp med att en deltagare fick läsa genom första sidan och sedan ge
feedback. De fick berätta hur de upplevde texten, sedan berätta om de förstod vad företaget sysslar
med och sina egna tankar, se bilaga C. När första sidan utvärderats fick deltagaren fortsätta med att
läsa sida nummer två. Här ställdes frågorna: hur upplever du denna sida, vad tycker du om strukturen
och ordningen på denna sida, låter projektet intressant och hur upplever du mängden text? Sedan
fick deltagaren läsa de tre sista sidorna och berätta vad projektet handlar om, hur många målgrupper
det är, vad de ska ta fram för produkt, hur många handskar de ska ta fram samt om det fanns något
de saknar för att genomföra projektet eller övriga synpunkter. Denna struktur valdes för att inte gå
miste om viktiga tankar och feedback om varje sida.
Sida ett:
Den första sidan av uppdragsbeskrivningen innehåller en bakgrund om Casall. Den första sidan fick
mest positiv feedback.
De flesta tyckte att:


Första sidan gav en bra inblick i företaget.



Det är trevligt med en bild som kan återkopplas till texten.

Det var ett fåtal personer som ville ha mera beskrivning om vad projektet handlar om, de
påpekade att detta kan underlätta och skapa mera intresse för att fortsätta läsa.
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Sida två:
Sida två innehåller en motiverande del, kvalifikationer och krav för projektet samt tidsintervallet för
projektet. Ordningen på kategorierna på denna sida fick bra feedback, men det uppkom en del saker
som majoriteten ville ändra.
Ändringar som majoriteten ville göra var:


Placera tiden för projektet först, på detta sätt är det lättare att veta om det finns tid och
intresse för att delta.



Mera introducerande om vad projektet kommer att handla om i början.



Ändra rubriken för den motiverande delen, döpa denna till något mera säljande.



Ändra orden kvalitet, form, stil och äkta eftersom dessa ord kan betyda massor olika saker.



Ändra kvalifikationerna från ”har goda kunskaper” till ”vi förväntar oss”/ ”vi ser gärna att”, på
detta sätt upplevs kvalifikationerna inte lika skrämmande.



Ordet tystnadsplikt borde ändras eftersom deltagarna undrar hur det kan vara tystnadsplikt
då projektet publicerats på en Crowdsourcing-webbplats.

Sida tre- fyra- fem:
De tre sista sidorna innehåller en beskrivning för projektet och vilken målgrupp träningshandskarna
har. Här finns det två målgrupper och tre användningsområden. Tanken är att skapa tre
träningshandskar, en för varje användningsområde. Dessa tre handskar ska sedan kunna användas av
båda målgrupperna.
Här har majoriteten påpekat att det är väldigt svårt att förstå hur många träningshandskar det är som
ska utvecklas. De flesta deltagarna hade även svårt att förstå hur många målgrupper det fanns.
Frågor återkom om de fick välja målgrupper eller om det ska skapas tre träningshandskar för varje
målgrupp. Det var även få som uppfattade om det var för en kvinna eller en man träningshandskarna
skulle utvecklas för.
Följande förslag kom för att underlätta detta:


Ha ideal och primär användare på samma sida samt att koppla samman dessa.



Ta bort större del av texten och behålla bilder och mera beskrivande ord för de två
målgrupperna.



Skapa en tydligare bild av de olika modellerna genom att korta ned texten och infoga någon
typ av kravspecifikation eller punktlista för varje modell.



Ta fram nyckelord för varje modell och sedan skapa en punktlista.

Saknas:
För att avsluta utvärderingen ställdes det samma fråga för varje person, om det var något de saknade
i uppdragsbeskrivningen för att kunna genomföra projektet.
Från denna fråga uppkom följande:
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En bättre struktur för sista delen, förslag på att skapa en punktform istället för text. Eftersom
på detta sätt kan de enkelt återkomma till uppdragsbeskrivningen och stämma av mot sitt
koncept.
Moodboard på befintliga produkter, för att enklare förstå nuvarande sortiment och
stilidentitet.
Budget för projektet.
De flesta ville se en bättre formulering på texten för projektet eftersom det är mycket
repetition.
Beskriva tydligare hur många handskar som ska utvecklas och hur många målgrupper det
finns.
Beskrivning för hur många bidrag som får skickas in.
Definiera vilket färgsystem som ska användas, CMYK-färger eller RGB-färger.
Definiera hur inlämningen ska ske, färg, material samt koppling mellan produkterna.

Analys av utvärderingen
Efter utvärderingen skedde en analys kring hur uppdragsbeskrivningen ser ut. Främst fokuserades
det på hur relevanta deltagarnas kommentarer var i utvärderingen. I och med detta togs det beslut
om vilka ändringar som skulle ske. Något som reflekterades kring var att mängden text var ett
problem samt att målgrupperna var otydliga. Reflektioner var att hur många handskar som ska
utvecklas i projektet, samt hur många bidrag deltagarna får lämna in behövdes förtydligas. Därför
valdes det att jobba vidare med detta och förenkla både genom text och struktur för
uppdragsbeskrivningen.

4.2.3 Konceptframtagning av guide för användning av CrowdSPRING
När uppdragsbeskrivningen hade skapats och utvärderats fortsatte arbetet med att skapa en guide
för hur Casall ska använda sig av CrowdSPRING, se figur 26. Det skapades en guide genom att prova
att lägga ut ett projekt på hemsidan CrowdSPRING. Detta resulterade i att det endast är testat hur ett
projekt läggs upp fram till det sista steget, betalningen. Det har inte kunnat fastställa hur projektet
tas vidare från att få in bidrag till ett val av vinnande koncept. Genom återkoppling med Casall kunde
en slutlig guide tas fram.

Figur 26. Slutligt koncept på guide för användning av CrowdSPRING.

40

4.2.4 Sammankoppling mellan guide för CrowdSPRING och den egenskapade PU-processen
För att få fram ett resultat hur Casall ska jobba skedde det en sammankoppling mellan den
egenskapade PU-processen och guiden för CrowdSPRING. Detta är främst för att kunna hitta
sambandet mellan Crowdsourcing och den egenskapade PU-processen. Det första steget var att
försöka identifiera vilka steg i guiden som finns i den egenskapade PU-processen. Detta skedde
genom att ha den egenskapade PU-processen som en bas och sedan identifiera vilka moment de
representerar i guiden. Genom att göra detta kan guiden och uppdragsbeskrivningen kopplas
samman med Casalls PU-process.
Tabell 1. Sammankoppling mellan PU-process och Crowdsourcing.

Egenskapade PU-process

Arbetssätt vid användning för Crowdsourcing

Analys av problem

Casall bestämmer vilken produkt projektet ska handla om
och fyller i uppdragningsbeskrivningen.

Planering

Casall bestämmer datum för projektstart och slut,
prissumma, samt storleken på projektet: silver-, guld- eller
platina-paketet.

Identifiera konsumentbehov

Casall bestämmer trender, modeller på produkten.

Utvärdera

Casall utvärderar ifall projektet är genomförbart genom
CrowdSPRING.

Fastställa specifikation

Casall skapar projekt på CrowdSPRINGs hemsida.

Generera/ Skapa koncept

Arbetstagaren (macrotaskern) sköter denna fas.

Test av koncept

Arbetstagaren (macrotaskern) sköter denna fas.

Val av koncept

Casall utser de vinnande bidraget på CrowdSPRING.

Detaljering

Det vinnande konceptet vidareutvecklas via kommunikation
mellan Casall och arbetstagaren.

Slutlig design

Casall får sitt koncept och betalar arbetstagaren
(macrotaskern).

Kommunikation med
underleverantörer

Casall kommunicerar med underleverantörer och sätter
igång produktionen.

Lansering

Casall lanserar produkten.

Från sammanställningen framkom det att stegen som kommer ersättas helt av Crowdsourcing är
generera/ skapa koncept och test av koncept, se tabell 1. De andra stegen kommer inte kunna
ersättas helt, men det kommer troligen bli lättare att genomföra dessa eftersom det kommer finnas
stöd ifrån en Crowdsourcing-hemsida.
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5 Resultat
Resultatkapitlet handlar om det slutliga konceptet av uppdragsbeskrivning, slutligt koncept av guide
för användning av CrowdSPRING samt en sammankoppling av guiden och den egenskapade PUprocessen för att få fram en arbetsmetod åt Casall.

5.1 Ett nytt arbetssätt vid användning av crowdSPRING
En sammankoppling mellan guiden vid användning av Crowdsourcing samt den egenskapade PUprocessen genomfördes, för att få en överblick på vilka delar Crowdsourcing kommer kunna ersätta,
se figur 27. Utifrån sammankopplingen framkom det ett nytt sätt för Casall att arbeta vid framtagning
av en ny produkt. Detta arbetssätt är anpassat för användning utav plattformen CrowdSPRING. På
detta sätt kommer troligen arbetet bli mer effektivt, eftersom Casall kan ta del av flera
produktkoncept samtidigt under samma tidsintervall.
De arbetssätten som innefattar vid användning av plattformen CrowdSPRING är i första steg att
bestämma vilken produkt projektet ska handla om, och att Casall kan börja fylla i
uppdragsbeskrivningen. Nästa steg i processen ska Casall bestämma start och slutdatum, prissumma
och storleken på projektet. Sedan bör Casall identifiera trender och modeller. Efter dessa stegen bör
Casall utvärdera om projektet är genomförbart på CrowdSPRING. När Casall tycker projektet är
genomförbart kan de skapa ett projekt på deras webbsida. De två kommande stegen som
generera/skapa koncept samt test av koncept sköter arbetstagaren (macrotaskern) men Casall gör
konceptvalet. Efter att ha valt ut det vinnande konceptet, går arbetstagaren och Casall in i en
detaljeringsfas. Genom kommunikation tar de tillsammans fram en slutlig design och när Casall har
fått sin slutliga konceptdesign, överförs pengarna till arbetstagaren. De två sista stegen i arbetssättet
är att Casall ska få igång produktionen genom att kontakta underleverantörer samt att lansera
slutliga produkten.

’
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Figur 27. Sammankoppling mellan guide, uppdragsbeskrivning samt arbetsprocessen.

5.2 Slutligt koncept på guiden för användning av CrowdSPRING
Guiden vid användning av CrowdSPRING innehåller elva steg som bör följas vid skapandet av ett nytt
projekt på CrowdSPRING, se figur 28. Projektet startar alltid upp med att fylla i
uppdragsbeskrivningen som har tagits fram till Casall för användning av Crowdsourcing. I resten av
guiden handlar det mycket om hur de ska gå tillväga för att ska skapa ett nytt projekt och vilken
paketnivå de ska köpa vid utveckling av en träningshandske. I guiden finns även rekommendationer
kring olika val, samt vilka tillägg som är bra att köpa för att kunna skapa ett tryggt projekt för Casall.
Detta omfattar hjälpmedel för Casall att viktig information inte ska läcka ut i förtid. Eftersom det inte
har gått att undersöka vad som händer när projektet är publicerat finns det inget tillvägagångsätt för
hur Casall ska jobba mer än en övergripande beskrivning för när ett vinnande koncept har valts ut.
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Figur 28. Koncept-bild på guide för användning av CrowdSPRING. För fullskalig guide se bilaga E.

5.3 Slutligt koncept av uppdragsbeskrivningen
Den slutliga uppdragsbeskrivningen vid utveckling av en träningshandske är indelad i fyra delar:
bakgrund om företaget, kvalifikationer, krav för inskickade handlingar och om projektet, se figur 29.

Figur 29. Slutligt koncept på ifylld uppdragsbeskrivning för en träningshandske. För fullskala bild se F.

Den första sidan i uppdragsbeskrivningen innehåller en bakgrund om företaget Casall, samt ett
incitament för att väcka arbetstagarnas intresse för att utföra uppdraget. Sidan nummer två
innehåller kvalifikationer för vad Casall gärna ser att arbetstagarna har innan de söker projektet.
Kvalifikationerna som behövs för projektet är goda kunskaper inom programmet Adobe Illustrator,
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bra grundförståelse för träning och träningsprodukter och goda kunskaper inom textil som t.ex.
sömmar och material. Det är även meriterande om arbetstagarna har förståelse om handens
anatomi och passform gällande handskar. På sida två står det även om vilka regler det är som gäller
vid inlämning av bidrag t.ex. att alla koncept måste vara i ett och samma dokument och bidragen
som skickas in ska vara sparade i PDF och ai-format. Arbetstagarna måste även skriva under ett Nondisclosure agreement-kontrakt, och ett Independent Contractor Agreement innan de får utföra
uppdraget. Sida tre och framåt handlar om datum för sista inlämning, samt en beskrivning för
uppdraget. I beskrivningen för uppdraget står det om vilken produkt arbetstagarna ska utveckla, vad
målgruppen är, vilka modeller det finns för produkten samt avslutas med kontaktuppgifter till
produktansvarig person på Casall.
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6 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel handlar det om diskussioner och slutsatser för hur arbetet har genomförts samt om
vad som hade kunnat göras annorlunda ifall arbetet hade gjorts om.

6.1 Tidsplan
Utifrån tidsplanen som skapades vid specifikationen för examensarbetet har moment blivit
försenade, detta beror främst på hur kontakten med Casall har fungerat. Eftersom det endast finns
en person på företaget som har hand om PU-frågor har det varit svårt att planera möten som passar
båda parterna. För att underlätta detta skulle det ha skapats avstämningar redan vid planeringen för
examensarbetet. På detta sätt hade möten planerats in i förväg och det skulle kunna skett en mer
kontinuerlig avstämning med företaget. Under examensarbetets gång har det lösts genom att vi har
varit flexibla och anpassat oss genom att planera om arbetet och fokusera på andra områden. Till
exempel skulle vi ha undersökt hur Casall jobbar med PU-processer redan vecka 5, men eftersom
företaget inte hade tid förrän vecka 6 valdes det att jobba på hårt och försöka ligga en vecka före i
tidsschemat för att kunna planera in ett möte om Casalls PU-process en vecka senare. Då det
skapades en egen PU-process för att förenkla implementeringen av Crowdsourcing påverkades även
strukturen av denna eftersom vi inte hade någon återkoppling till Casalls PU-process under
skapandet. Därför blev litteraturstudien kring traditionella PU-processer stor och tidskrävande. Det
undersöktes många olika PU-processer som egentligen inte alls var relevanta eftersom Casall jobbar
annorlunda med sin produktutveckling, då de är väldigt trendstyrda. I efterhand har vi kommit fram
till att det skulle varit en bra idé att undersöka hur olika företag jobbar inom tränings- och
textilbranschen. På detta sätt skulle vi kunna anpassat vår egenutvecklade PU-process efter detta.
Det skulle även varit enklare att koppla samman processen med hur Casall jobbar vid framtagande av
en ny kollektion.
I början av projektet var det svårt att se ett mål eftersom vi inte riktigt visste vart Casall stod i frågan
gällande Crowdsourcing. Det var svårt att se exakt vad Casall ville att vi skulle göra för dem. Genom
att sätta sig in och få en grundlig förståelse för hur Crowdsourcing fungerar kunde vi ta med oss
information och presentera detta för Casall. Efter detta möte blev det mera tydligt vad Casall ville ha
ut av projektet, framtagandet av en jobbspecifikation. Denna specifikation resulterade sedan i en
guide för hur Crowdsourcing kan användas.

6.2 Metodik
I efterhand skulle projektet inte genomförts på samma tillvägagångsätt. Vi skulle istället ha startat
först med att identifiera hur Casalls PU-process ser ut, sedan studerat vad Crowdsourcing är och
slutligen traditionella PU-processer, då hade vi kunnat skapa en metod efter deras process. Nu
skapade vi en metod utifrån traditionella PU-processer och sedan identifierades Casalls PU-process i
den generella processen med Crowdsourcing. Detta var väldigt svårt då Casall jobbar väldigt
annorlunda gentemot de traditionella PU-processerna. Genom detta fick vi sätta samman de olika
processerna flera gånger, vilket vi förmodligen inte hade behövts då vi hade skapat en metod som
redan var anpassad efter deras process från början. En fördel med att vi skapade en egen PU-process
innan vi identifierade Casalls PU-process är att vi inte blev påverkade av Casalls process.
Eftersom det finns begränsat med litteratur kring Crowdsourcing inom produktutveckling har troligen
arbetet påverkats mycket eftersom endast ett fåtal källor inom området har använts. Vad som hade
kunnat göras annorlunda nu i efterhand är att köpa böcker internationellt samt lägga större fokus på
att granska fler vetenskapliga artiklar, men detta löste vi på sätt och vis genom att studera befintliga
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och traditionella PU-processer som vi sedan själva kopplade samman med Crowdsourcing. Detta var
väldigt lärorikt och förhoppningsvis lärde vi oss väldigt mycket av denna tidskrävande process.
Om vi hade använt annan litteratur samt identifierat Casalls PU-process innan vi skapade den
generella PU-processen hade den förmodligen sett annorlunda ut. Den hade förmodligen haft färre
steg, då faser i Casalls PU-process inte kunde identifieras i den generella processen. Detta beror
främst på att Casall jobbar väldigt trendstyrt och enligt vad personal tycker och tänker. Om vi hade
fått göra om detta, hade vi fokuserat mer på att få till ett fysiskt möte redan innan uppstarten av
projektet. Detta hade lett till att vi hade fått veta vad de förväntar sig av oss samt att Casall skulle fått
reda på vad vi kräver för stöd från dem. Detta hade underlättat för båda parter, för nu fick vi hitta en
egen väg för att implementera Crowdsourcing i företaget. En annan sak som har påverkat
tillvägagångsättet var att Casall fick göra ett val för vilken Crowdsourcing-typ vi skulle arbeta med.
Om vi hade fått göra valet själva hade vi valt Crowdcontest istället för macrotasking. Vi anser att det
är ett billigare arbetssätt samt att varje bidrag som kommer in kan användas i framtiden, medan i
macrotasking får företagen endast de koncept de betalar för.
Utvärderingen av uppdragsbeskrivningen hade ett upplägg på så sätt att deltagaren fick läsa en sida
åtgången och sedan de tre sista sidorna. Detta gjorde att det uppkom en del frågeställningar som
kanske inte skulle uppkommit om den genomförts annorlunda. Utvärderingen skulle kunna skett
genom att deltagaren istället fick läsa hela uppdragsbeskrivningen på en gång, detta valdes dock bort
eftersom vi var rädda att deltagaren skulle tappa intresset mot slutet där den viktigaste delen för
projektet ligger. Det kan även diskuteras om hur trovärdig utvärderingen är eftersom det endast var
10 deltagare i utvärderingen. Inför utvärderingen bestämdes det att vi inte skulle gå på hur många
utvärderingar som gjordes utan att utvärderingen skulle avslutas när vi började se ett mönster
mellan deltagarnas feedback. Därför valdes det att efter 10 personer inte genomföra mera intervjuer
då resultatet från dessa började likna varandra och synpunkter om samma sak återkom. Frågan är
bara om det är en slutsats som redan kan tas efter endast 10 deltagare, eller om det skulle krävts fler
intervjuer. Uppdragsbeskrivningen har inte heller testats på CrowdSPRING därför är det svårt att säga
att detta resultat är det bästa då den riktiga arbetstagaren inte fått ta del av utvärderingen. Det är på
grund av detta som utvärderingen skedde med hjälp av designingenjörsstudenter och personer som i
dagsläget jobbar med produktutveckling, då de anses vara potentiella arbetstagare.

6.3 Resultat
Själva guiden för hur Casall ska arbeta med Crowdsourcing har riktas in sig på endast ett
Crowdsourcing-företag. Detta skedde eftersom vi själva inte hittade något annat företag som
sysslade med Crowdsourcing inom produktutveckling. Vi tror att det säkert finns andra företag som
jobbar med detta, men att de är relativt små. Crowdsourcing är relativt dyrt att bedriva med tanke på
de juridiska tillgångar som måste finnas, därför har det valts att arbeta med ett stort och etablerat
företag som CrowdSPRING. Att guiden är inriktad för endast en webbplats kan vara en fördel då det
blir mindre tidskrävande för Casall att själva undersöka vilken webbplats som är mest lämplig för just
dem. Det kan samtidigt vara en nackdel ifall Casall vill byta webb-plattform eftersom guiden är
baserat endast på crowdSPRING, vilket innebär att guiden förmodligen inte kommer att hjälpa i
samma utsträckning vid användning av en annan webbplattform.
Trovärdigheten för resultatet kan variera med tanke på att det mesta arbetet har genomförts ifrån
litteraturstudie och vad vi själva tycker och upplever. Det borde ha skett en bättre kontakt med Casall
och låta dem vara mer involverade i projektet. På detta sätt skulle flera personer med kunskap inom
Casalls produktutveckling kunnat ge feedback, och resultatet skulle antagligen sett annorlunda ut.
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En annan faktor som påverkar trovärdigheten av resultatet är det faktum att vi inte har haft
möjligheten att testa uppdragsbeskrivningen eller guiden fullt ut då vi inte har möjligheten att
publicera ett projekt på CrowdSPRING. Att ha publicerat ett projekt skulle ha varit en stor fördel
eftersom det på detta sätt skapas både en förståelse för hur det fortsatta arbetet i guiden går till
samt hur tydlig uppdragsbeskrivningen är.
Om en annan Crowdsourcing-webbplats hade valts skulle guiden förmodligen ha sett annorlunda ut
eftersom webbplatsernas utseende samt struktur varierar. En uppdragsbeskrivning kanske inte hade
behövts om en annan webbplats hade använts, då plattformen kanske redan behandlar detta.
Genom detta kommer arbetssättet för Casall vid användning av en annan Crowdsourcing-webbplats
även påverkas och kommer antagligen se annorlunda ut. De första stegen i guiden hade förmodligen
sett liknande ut t.ex. att skapa ett konto och att lägga upp ett projekt hos dem. Stegen därefter beror
på vad webbplatsen har för struktur i valmöjligheter. Guidens storlek hade varierat, det hade kunnat
vara mer eller mindre steg beroende på webbplatsen. Arbetssättet är helt beroende på hur guiden
kommer att se ut, därför är det svårt att lista ut i förväg hur tillvägagångssättet för Casall kan se ut
vid användning av en annan Crowdsourcing-webbplats.
Istället för en guide kunde t.ex. en instruktionsbok skapats men den hade förmodligen behövt vara
mycket mer detaljerad och mer beskrivande om crowdSPRING och Crowdsourcing. En
instruktionsbok skulle antagligen ha en mer utförlig beskrivning om alla moment och aktiviteter som
finns i webbplatsen crowdSPRING. Detta valdes bort eftersom det antagligen skulle bli för
komplicerat för Casall att sätta sig in i och förmodligen kommer det ta mycket längre tid då en
instruktionsbok förmodligen behandlar mer information.

6.4 Slutsatser
Det har varit svårt att hitta en generell metod för Casall att arbeta med Crowdsourcing. Eftersom
många Crowdsourcing-företag inte fokuserar på arbetssättet macrotasking samt ämnet
produktutveckling. Genom att använda den utvecklade guiden kan Casall implementera
Crowdsourcing i deras produktutvecklingsprocess. Användning av Crowdsourcing kommer göra att
Casall kan få in ett stort antal koncept under en kort period. Däremot krävs det engagemang ifrån
företaget, då Crowdsourcing inte är en metod som drivs framåt utav sig själv.

7 Rekommendationer för fortsatt arbete
Eftersom guiden och arbetssättet inte är testat, kan det inte dokumenteras ifall detta är rätt sätt för
Casall att arbeta på. Casall bör därför prova att lägga ut ett projekt på crowdSPRING med ett öppet
sinne då resultatet kan variera. Det kan krävas att Casall behöver göra en vidareutveckling av
uppdragsbeskrivningen. För att få ett bra resultat rekommenderas att Casall har en person som
sätter sig in och blir kunnig inom området Crowdsourcing.
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BILAGA A - Intervju frågor till Mikael Lotsengård på Casall.
Hur ser Casalls PU-process ut idag?
Vilka moment används? Vilka moment används inte? Varför?
Mönsterskydd, patent?
Skiljer designprocessen sig beroende på vilken produkt det är?
Hur stor inverkan har underleverantörerna på PU-processer?
Tar det olika tid beroende på vilken produkt det är?
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BILAGA B – Intervju frågor till rekryterare på Academic Work.
Frågor till Isabelle Karlsson
Vad ska man tänka på när man skriver en jobbannons?
Vilka delar är viktigt att ha med? Hur detaljerad bör den vara?
Hur gör man för att locka arbetarna i en annons?
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BILAGA C – Första utkast för koncept 2 för uppdragsbeskrivning.

Uppdragsbeskrivning från koncept 2
Om Casall
År 1984 registrerades företaget Casall och blev ett varumärke för både träningskläder och redskap.
Casall är ett svenskt företag där design och utveckling sker på kontoren i Stockholm och Norrköping.
Idag har företaget cirka 2000 kunder runt om i världen där största marknaderna idag är Skandinavien
och Europa. Casall är uppdelat i två verksamheter, Casall Sport Products som utvecklar träningskläder
och träningsredskap samt Casall Professional som säljer och distribuerar träningsredskap till den
professionella marknaden. För att läsa mer om företaget besök www.casall.com

”Our vision is to be the best brand in training, recognized for style and quality.”
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Motiverande
Incitament
Vill du vara med och utveckla en träningsprodukt? Bidra till att människor mår bättre och blir gladare
genom att inspirera människor att träna? Du har nu chansen att få jobba med ett varumärke som har
sitt ursprung och sin identitet inom träning. Casall är äkta och vi är och kommer alltid brinna för och
verka för att utveckla träningskonfektion och träningsredskap. Helt i enlighet med vår mission:
”Our mission is to create training products that always combine style and quality.”

Vi önskar nu att just du vill bidra med dina unika designkunskaper i vårt projekt för att utveckla en
serie träningshandskar där fokus ligger på kvalité, funktion och stil. Våra träningshandskar säljs
runtom i världen och syns ofta i marknadsföring då främst Skandinavien och Europa.

Kvalifikationer





Har goda kunskaper inom programmet Adobe Illustrator.
Har en bra grundförståelse för träning och produkter för träning
Har goda kunskaper inom textil som t.ex. sömmar och material.
Det är meriterande om du har en förståelse om handens anatomi och passform gällande
handskar.

Krav för projektet



Det är 100 % tystnadsplikt/sekretess på allt som sker i detta uppdrag såsom t.ex. alla
bidragen som lämnas in till Casall in får inte skickas vidare. Samt all information som Casall
ger er är det tystnadsplikt på.
Bidragen måste skissas upp i programmet Adobe Illustrator och kommunikationen mellan
”Buyer” och ”Creative” sker i pdf-format av ai-filen.

Projekt
Tidsintervall
Datum för första deadline (för alla inkommande koncept): Du har två veckor på er från och med
startdatumet.
Datum för andra deadline (vid vidare utveckling från det vinnande konceptet (gäller endast för de
koncept som blev utvald av Casall): Du har ytterligare 3 veckor på dig från och med att konceptet
blev utvald.

Beskrivning för uppdraget
Uppdraget går ut på att rita upp och utveckla en design för en serie med tre modeller
träningshandskar. Casalls varumärke ska finnas med på handskarna men med en dämpad tonalitet.
Varje modell har lite olika inriktning och målgrupp men de ska alla hålla ihop så man ser en koppling
mellan modellerna. Det är viktigt att produkten är funktionell och ergonomiskt rätt på handen för att
fungera vid träning. En träningshandske ska hjälpa dig maximera ditt pass utan att ge skav eller
kännas varm eller klumpig. Du ska känna dig starkare av att ha handskar och inte ge händerna valkar
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och blåsor. Det är också vanligt att många använder träningshandskar på gym av hygieniska själ.
Nedan har vi försökt att förklara våra viktigaste målgrupper som träningshandskarna ska rikta sig mot
– IDEAL CONSUMER samt PRIMARY TARGET GROUP
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De tre modellerna:
Casall Exercise glove PRO
Att användas för all-round träning i gymmiljö och för olika typer av träning där du önskar skydd för
händerna och göra din träning mer bekväm. Modellen är en unisex-modell. Viktigt modellen känns
lätt på handen med bra passform och ger bra grepp. Men även känns skön och ger support mot
underlaget vid övningar som traditionella armhävningar. Slitstarkt material i innerhand och material
på ovanhanden som transporterar bort värme och fukt. Ska också finnas funktion som gör det lättare
att ta av sig handsken då de efter ett träningspass sitter fast något på handen. Se tidigare lösning på
modellen som fungerar bra.
Ska ha två färgställningar varav den ena ska vara svart. Känns viktigt att modellen går att ha till de
flesta träningsplagg man tar på sig så färger bör vara bas i svart, vit eller grå.

Casall Exercise glove HLS
HLS står för Heavy Lift Support och den här handsken riktar sig mot dem som gärna lyfter lite tyngre
vikter och ofta använder skivstång. Modellen kommer även med support för handled. Bör ha en
insida med förstärkningar som ger extra skydd men även viktigt med bra grepp. Modellen är en
unisex-modell och har endast en färgställning då gärna svart men går att jobba med kontraster i olika
material och print mm.

Casall Exercise glove wmns
Den är modellen har en något smalare passform som riktar sig till kvinnor som oftast har lite smalare
handleder, händer och fingrar. Modellen ska vara en allround handske för all typ av träning. Väldigt
viktigt den känns bekväm och ger ett bra skydd och support för övningar där du håller kring en
träningsbar men även för traditionella övningar som armhävningar mm. Den ska inte kännas varm
och klumpig. Modellen kan komma i två färgställningar och här finns utrymme för att vara mer
kreativ kring färg och detaljer mm.
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Övrigt
Kontaktuppgifter:
Mikael Lotsengård (Produktchef Casall)
E-post: mikael.lotsengard@casall.se
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BILAGA D – Arbetssättet för Casall vid användning av Crowdsourcing
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BILAGA E – Slutgiltig koncept på guiden

Guide vid
användning av
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Av: Anita Tan & Isabelle Edenfeldt
Crowdsourcing är ett relativt nytt begrepp som grundades år 2008 av Jeff Howe. Crowdsourcing
innebär att allmänheten engageras för att utveckla affärskoncept eller för att lösa specifika
problemställningar. Begreppet har växt sig starkare under de senaste åren och blir allt mer
populärt inom produktutveckling. Den typen utav Crowdsourcing som denna guide är skapad för
är macrotasking, detta är den mest flexibla formen av Crowdsourcing. Genom macrotasking kan
personer med specifika egenskaper identifieras och rekryteras för ett specifikt uppdrag. En
macrotasker kan hjälpa till individuellt men de kan även vara en del av ett arbetsteam samt leda
ett projekt. Macrotasking används ofta för att tillföra en speciell kunskap till ett företaget under
en kortare period.
Det finns fem primära fördelar med Crowdsourcing. Den första är att flexibiliteten höjs, små
organisationer kan få en förhöjd flexibilitet då de inte behöver anställa personal för en viss roll.
Organisationen kan istället förlita sig på Crowdsourcing som ger förmånen att få tillgång till en
global pool av olika talanger. På detta sätt kommer kostnader för företag reduceras, då dyra
firmor med professionell personal kan användas för att endast lösa stora och komplicerade
problem.
Det viktigt att förstå att ett misslyckande med Crowdsourcing är en lärdom, en Crowdsourcingplattform inte kan garantera lösningar med högkvalitet.
När ett uppdrag ska skapas är det viktigt att redan från början ha en förståelse för slutprodukten.
En jobbspecifikation är viktig information, detta är chansen för företaget att attrahera personer
med rätt kunskap. Därför innehåller denna guide en uppdragsbeskrivning som du som användare
ska fylla i för ditt projekt.
Vid användning av en webbplats är det viktigt att tänka på de risker som kan uppstå, här har
CrowdSPRING många olika säkerhetsfunktioner för att skydda just ditt projekt. I den här guiden
kommer du ledas igenom hur ett projekt ska publiceras på CrowdSPRING, du kommer få göra
olika val men för att underlätta finns det rekommendationer.
Hoppas denna guide kan hjälpa dig att få de resultat som du förväntar!
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5. Efter en kategori har valt, måste en Creative brief skapas. Följande frågor måste fyllas i:
Företagets namn: Casall
Vad vill du göra: Beskriv kortfattat vad projektet handlar om t.ex. Att utveckla en
träningshandske som ska passa olika målgrupper.
Vilken produkt design handlar det om: Ange vilken produkt det handlar om
Här kan det listas storlekskrav och vikt för produktdesign:
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Se uppdragsbeskrivningen
Lista alla andra viktiga konstruktions krav: Nej
Måste denna produkt vara certifierad: Ja/Nej
Vad är din bransch: Sport och textil
Beskriv slutanvändarna av din produktdesign: Se uppdragsbeskrivningen
Vilka tre saker vill du kommunicera kunden med via produktdesign: Se
uppdragsbeskrivningen
Vilka produkter kommer denna nya produkt konkurrera med?
Nämn här några av Casalls största konkurrenter.
Vilket är ditt produktpris? Inom vilken priskategori ligger produkten i, budget, mellan eller
lyx?
Vilken stil tycker du om? Se uppdragsbeskrivningen
Vilka färger vill du se i din produktdesign? Se uppdragsbeskrivningen
Vilken färg vill du inte se i din produktdesign? Se uppdragsbeskrivningen
Vilka ord beskriver din produkt design bäst? Se uppdragsbeskrivningen
Beskriv produkten för omvärlden. Se uppdragsbeskrivningen
Har du ytterligare information eller länkar du vill dela med dig? www.Casall.com
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I Silverpaket:
Tillgång till vissa verktyg
En begränsad fokusgrupp
Betalningsfunktioner•
Kostnadsfri juridiskt
kontrakt • 100 % pengar
tillbaka garanti
I Guldpaket:
Integritets skydd
Bas marknadsföring
Sekretessfunktioner•
Större kontroll över
projektet • Inkluderar även
fler projekt
hanteringsverktyg •
Obegränsad fokusgrupp
Kostnadsfri juridiskt
kontrakt • 100 % pengar
tillbaka garanti Platina
paketet:
Ni får tillgång till allt som
ges i guldpaketet
Privat galleri
Privat sökmotor

NDA kontrakt
Presentationssida• En
stor
marknadsföringspake
t
Endast Platinum
kreatörer kan delta i
projektet • Projekt
kan pågå till 30 dagar
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Betalningen sker och ditt projekt ligger ute. Nu inväntas koncepten, när koncepten börjar
komma in, kan du kommentera och betygsätta dem samt arbeta och revidera med varje
designer tills projektet är avslutat.
Efter att första deadline har passerat är det dags att välja en vinnare. Nu går du och den
utvalda arbetstagaren vidare med projektet för att kunna göra eventuella ändringar och
modifieringar för att få det perfekta konceptet. Ni har upp till 30 dagar på er att arbeta fram
det perfekta konceptet.
När ditt koncept är perfekt, kan du avsluta projektet och arbetstagaren får betalt.

OBS! Om du inte är nöjd med något av koncepten/uppgifterna kan du begära en full återbetalning.
Då de har en garanti på att pengarna betalas tillbaka vid missnöjdhet.
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BILAGA F - Slutgiltig koncept på uppdragsbeskrivningen

Uppdragsbeskrivning
Om Casall
År 1984 registrerades företaget Casall och blev ett varumärke för både träningskläder och redskap.
Casall är ett svenskt företag där design och utveckling sker på kontoren i Stockholm och Norrköping.
Idag har företaget kunder runt om i världen där största marknaderna idag är Skandinavien och
Europa. Casall är uppdelat i två verksamheter, Casall Sport Products som utvecklar träningskläder och
träningsredskap samt Casall Professional som säljer och distribuerar träningsredskap till den
professionella marknaden. För att läsa mer om företaget besök www.casall.com.

”Our vision is to be the best brand in training, recognized for style and quality.”
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Vill du vara med och utveckla en träningsprodukt? Bidra till att människor mår bättre och blir gladare
genom att inspirera människor att träna? Du har nu chansen att få jobba med ett varumärke som har
sitt ursprung och sin identitet inom träning. Casall kommer alltid brinna för och verka för att utveckla
träningskonfektion och träningsredskap. Detta stämmer överens med vår vision:
”Our mission is to create training products that always combine style and quality.”
Vi önskar att just du vill bidra med dina unika designkunskaper i vårt projekt, för att utveckla en serie
träningshandskar. Fokus ligger på kvalité, funktion och stil. Våra träningshandskar säljs runtom i
världen och syns ofta i marknadsföring då främst Skandinavien och Europa.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att ni har:




Goda kunskaper inom programmet Adobe Illustrator.
En bra grundförståelse för träning och produkter för träning.
Goda kunskaper inom textil som t.ex. sömmar och material.

Det är även meriterande om du har en förståelse om handens anatomi och passform gällande
handskar.

Krav för inskickade handlingar





Du måste skriva under ett NDA kontrakt samt ett Independent Contractor Agreement innan
du får utföra uppdraget.
Bidragen måste skissas upp i programmet Adobe Illustrator och kommunikationen mellan
”Casall” och ”dig” sker i PDF-format av ai-filen.
Hela projektet ska lämnas in med en separat fil för respektive modell. Tre träningshandskar.
Färgerna bör definieras i Pantone C skalan.

Om Projektet
Tidsintervall
Datum för första deadline (för alla inkommande koncept):
Startdatum:
Slutdatum:

Datum för andra deadline (vid vidare utveckling från det vinnande konceptet (gäller endast för de
koncept som blev utvald av Casall): Startdatum:
Slutdatum:
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Beskrivning för uppdraget
Uppdraget går ut på att rita upp och utveckla en design för en serie av tre modeller träningshandskar.
Varje modell ska passa in i den ideala och primära målgruppen. På varje träningshandske ska Casalls
logga finnas med nedtonad. De tre modellerna har olika inriktningar och målgrupper men det ska
tydligt synas att det kommer från samma sortiment. För att träningshandsken ska fungera vid träning
är det viktigt att den är funktionell och ergonomiskt rätt på handen. En träningshandske ska hjälpa
dig att maximera på ditt pass är det viktigt att det inte ska ge skav, kännas varm eller vara klumpig.
Träningshandsken ska även skydda dig från att få valkar och blåsor. Varje bidrag måste innehålla tre
koncept, ett för varje modell.

Målgrupper:
Ideala konsumenten är en person som är vår musa, inspiration och som alltid kommer ha en själ till
att gilla och respektera Casall.





Det är en person som brinner för träning.
Hon är vacker genom styrka, smidighet och funktionell fysik.
Hon är en spegel bild utav Casall, hon är styrka.

Primära målgruppen är personer som har den rätta själen till att uppskatta Casall. Vi siktar på den
engagerade träningsallmänheten mellan 18 till 35 med en fokus på 25år.





Inom denna målgrupp är de viktiga med både funktion och stil.
Detta är personer som är drivna och tycker det är roligt med träning.
Tränar för funktion och styrka men också för utseendets skull.
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Tre olika modellerna för träningshandske:
Casall Exercise glove PRO
Denna träningshandske används för all-round träning i gymmiljö och är för olika typer av träning, där
du önskar både skydd för händerna och göra din träning mera bekväm.











All-round träning
Unisex modell
Kännas lätt på handen och bra passform
Ge bra grepp och ge support mot underlag vid armhävningar
Slitstarkt material i innerhand
Materialet ska transportera bort värme och fukt
Funktion för att enkelt ta av sig handsken
Två färgkombinationer varav den ena ska vara svart.
Viktigt att modellen går att ha till de flesta träningsplagg.
Basfärgen måste vara svart, vit eller grå.

Casall Exercise glove HLS
HLS står för Heavy Lift Support och den här handsken riktar sig mot dem som gärna lyfter lite tyngre
vikter och ofta använder skivstång.






Modellen ska ge support för handled
Bör ha en insida med förstärkning som ger extra skydd
Ge bra grepp
Unisex modell
Endast en färgställning, gärna svart. Går att jobba med kontraster i olika material och print
mm.
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Casall Exercise glove wmns
Denna modell har en något smalare passform som riktar sig till kvinnor som oftast har lite smalare
handleder, händer och fingrar.





Modellen ska passa för all typ av träning
Den ska vara bekväm, och får inte kännas varm och klumpig.
Ge ett bra skydd och support för övningar, där du håller kring en träningsbar men även för
traditionella övningar som armhävningar mm.
Kan finnas i två färgställningar och här finns utrymme för att vara mer kreativ kring färg och
detaljer mm.

Vid frågor angående projektet, kontakta:
Mikael Lotsengård (Produktchef Casall)
E-post: mikael.lotsengard@casall.se
Hemsidan: www.casall.se
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