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CROWDSOURCING W KREOWANIU WARTOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie: Wraz ze wzrostem zrozumienia znaczenia uczestniczącej kultury wśród organizacji zwiększyło się zainteresowanie, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zdolności
twórcze i produkcyjne użytkowników Internetu do realizacji konkretnych celów. Jednym
z rozwiązań zmierzających do podniesienia wartości przedsiębiorstwa wydaje się crowdsourcing. Jest on definiowany jako działanie instytucji zmierzające do outsourcowania funkcji
pełnionych wcześniej przez pracowników do bliżej niezdefiniowanej i zazwyczaj licznej grupy osób w formie otwartego zaproszenia. Celem opracowania jest przedstawienie crowdsourcingu jako skutecznej dźwigni wspieranej siłą, jaką generuje grupa podczas rozwiązywania
problemów zadanych w określonym formacie i rozwiązywanych zgodnie z harmonogramem,
która przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, crowdsourcing, otwarta innowacyjność.

1. Wstęp
Budowanie wartości przedsiębiorstwa jest złożonym procesem, determinowanym
szeregiem czynników o charakterze materialnym i niematerialnym, na którego skuteczność wpływa wiele wzajemnie się przenikających relacji, powiązań i zależności.
Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest pochodną umiejętnego wykorzystywania
wiedzy, dzięki której możliwe jest zdiagnozowanie źródeł generujących dochód
i wartość dla organizacji oraz zdolności skutecznego zarządzania nimi.
Dla zdobycia i utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej w sektorze niezbędne staje się wprowadzanie i rozwijanie produktów innowacyjnych, a to wymaga inwestowania w nowe zasoby wiedzy oraz w proces zarządzania wiedzą. U podstaw
każdej innowacji leży umiejętność generowania nowych pomysłów, obserwacja
i analiza zmieniających się tendencji rynkowych oraz preferencji konsumentów.
Warunkiem koniecznym jest, aby wiedza, na podstawie której powstał produkt,
była odzwierciedleniem i pochodną wiedzy o rzeczywistych oczekiwaniach klientów na danym rynku. Istnieje szereg źródeł, z których organizacje pozyskują taką
wiedzę. Coraz częściej i chętniej wykorzystywanym narzędziem generowania pomysłów i ich ewaluowania przez podmioty gospodarcze staje się wykorzystywanie
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internetowych platform crowdsourcingowych bazujących na kreatywności społeczeństwa.
Celem opracowania jest usystematyzowanie koncepcji crowdsourcingu oraz
wskazanie roli, jaką odgrywa on w procesie opracowania oryginalnych produktów
i koncepcji oraz rozwiązywania problemów biznesowych na zlecenie przedsiębiorstwa. Zwrócona zostanie uwaga na różnice w wykorzystaniu tej formy czerpania
pomysłów między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi oraz scharakteryzowane zostaną determinanty tej metody w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.

2. Powstanie i rozwój koncepcji crowdsourcingu
Oficjalnie pojęcie crowdsourcingu zdefiniowane zostało w 2006 r. jako nowy model
biznesowy ułatwiający pozyskiwanie kreatywnych rozwiązań od osób indywidualnych za pośrednictwem sieci internetowej. Może on przyjmować formę wykonywania pewnych aktywności wspólnie przez społeczność internetową lub w sposób zindywidualizowany. Warunkiem kluczowym jest otwarta forma oraz duża liczba
potencjalnych badaczy [Howe 2006, s. 1-5]. Zgodnie z innymi definicjami crowdsourcing można opisać jako proces pozyskiwania i ewaluowania pomysłów pochodzących ze społeczeństwa, których przewaga determinowana jest możliwością wypracowania lepszych wyników podczas pracy grupowej [Surowiecki 2004, s. 5-7].
Początki crowdsourcingu datowane są znacznie wcześniej niż oficjalna definicja, gdyż na XVIII wiek, kiedy to pojęcia zawarte w pierwszej edycji The Oxford
English Dictionary powstały poprzez przesyłanie definicji przez ochotników. Niektóre źródła wskazują, iż pierwszą inicjatywą był ogłoszony przez rząd brytyjski
w 1715 r. konkurs dotyczący znalezienia rozwiązania dotyczącego nawigacji w żegludze morskiej [Sobel 2005, s. 5-15]. Inne opracowania wskazują na natężenie zainteresowania wspólnym rozwiązywaniem problemów w 1986 r. w związku z ruchem Great Peace March [Atlee 2008, s. 41].
Rozwój idei crowdsourcingu związany był z poszukiwaniem nowych metod badawczych służących rozwiązywaniu problemów w organizacjach bazujących na interakcjach między grupą osób i poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w jej
skład. W tym celu dobierano np. grupy naukowców na podstawie indywidualnych
kompetencji i umiejętności w celu szybszego zrealizowania badania [Melin 2009,
s. 33-38]. Zachodzące między nimi zależności wykorzystujące synergię określone zostały mianem otwartej innowacyjności (open innovation) [Chesbrough 2006,
s. 10-11].
Znaczenie crowdsourcingu jako kluczowego zasobu w modelu biznesowym
wielokrotnie bywa podkreślane w case study nad otwartą innowacyjnością [Brabham 2008, s. 75-90]. Jego rola wynika z dostarczania wiedzy na temat rynku tak
niezbędnej w procesach R&D przekładających się na wartość przedsiębiorstwa.
W literaturze przedmiotu zjawisko crowdsourcingu bywa różnie nazywane. Poza
otwartą innowacyjnością można znaleźć także takie terminy, jak mądrość tłumów,
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zbiorowa inteligencja, masowa innowacyjność [Malone 2008, s. 36-43]. Zróżnicowanie terminologii odnosi się także do różnego ujmowania typów crowdsourcingu.
Można wśród nich wymienić [Brabham 2012, s. 6]:
–– odkrywanie i zarządzanie,
–– wyszukiwanie za pomocą ogłoszenia,
–– testowanie i ewaluowanie rozwiązań produkcyjnych,
–– dystrybucję zadań do wykonania wśród użytkowników.
Można równocześnie wskazać na wielowymiarowe klasyfikowanie procesu
crowdsourcingu. Biorąc pod uwagę zadania, można wymienić [Corney i in. 2009,
s. 294-312]:
–– kreowanie,
–– ewoluowanie,
–– organizowanie.
Z innej strony crowdsourcing może być rozpatrywany z punktu widzenia natury
procesu opierającej się na zintegrowanym lub wybiórczym podejściu do rozwiązywania problemów oraz typów zadań dzielących się na rutynowe, kompleksowe, kreatywne [Schenk, Guittard 2011, s. 93]. W literaturze przedmiotu funkcjonuje także
podział crowdsourcingu na cztery bloki konstrukcyjne: co, kto, dlaczego i jak [Malone 2010, s. 21-31]. Rozpatrując perspektywę zaangażowania klientów w proces
crowdsourcingu, można wskazać na zróżnicowanie pod względem poziomu ich zaangażowania w proces innowacji, poziomu współpracy między organizacją a klientami oraz pomiędzy jednostkami, a także poziomu swobody, jaką mają klienci przy
realizacji zadań.

3. Zastosowanie crowdsourcingu w praktyce
Crowdsourcing postrzegany bywa przez przedsiębiorstwo jako narzędzie wykorzystywane w procesie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań lub jako metoda badawcza [Bücheler i in. 2010, s. 679-686]. W organizacjach, które zdecydowały się
na jego wdrożenie, stanowi on podstawę modelu biznesowo-badawczego. Zgodnie
z najczęściej cytowanymi definicjami modelu biznesowego [Timmers 1998, s. 3-8;
Amit 2001, s. 493-520; Magretta 2002, s. 86-92] powinien on zawierać takie elementy, jak architektura oferty, kluczowe zasoby, propozycja wartości dla klienta
i dla przedsiębiorstwa oraz struktura kosztowo-przychodowa.
Model biznesowy wspierany ideą crowdsourcingu, który ma na celu podnoszenie wartości przedsiębiorstwa, może bazować na zarządzaniu całym procesem pozyskiwania pomysłów i ich wdrażania lub ulepszaniu istniejących już rozwiązań.
Kwestia ta była i jest nadal przedmiotem wielu badań [Chesbrough 2002, s. 529-555; Voelpel i in. 2004, s. 259-272; Pateli, Giaglis 2005, s. 163-182].
Idea crowdsourcingu wykorzystywana bywa często jako ogłoszenie dawane
przez przedsiębiorstwo albo osobę indywidualną szukającą rozwiązania, która oferuje nagrodę zwykle o charakterze pieniężnym w zamian za propozycję rozwiązania
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danego problemu [Chesbrough 2006, s. 4]. Najbardziej znanymi przykładami takich
inicjatyw są: platforma Threadless.com, która umożliwia zamieszczanie projektów koszulek na stronie internetowej i głosowanie na prezentowane modele [http://
www.threadless.com], platforma iStockphoto.com zajmująca się nieodpłatną sprzedażą zasobów fotograficznych, animacyjnych i wideo [www.istockphoto.com], konkurs cyklicznie ogłaszany przez Cisco System, Inc. na współpracę przedsiębiorców
z różnych krajów świata w rozwijaniu nowej koncepcji biznesowej [http://www.cisco.com/web/PL/prasa/news/2010/20100203.html].
Inne podejście do crowdsourcingu rozwija ideę pozyskiwania pomysłów poza
koncepcją konkursu. Takie organizacje, jak InnoCentive [http://www.innocentive.
com] albo InnovationXchange [http://www.ixc.com.au/default], opierają zasady
swojego funkcjonowania na pośredniczeniu między podmiotami, które poszukują
problemów i potencjalnych społeczności do ich rozwiązania [Brabham 2008, s. 78-82].
Organizacje wykorzystują crowdsourcing w celu opracowania akcji marketingowych i reklam. Należą do nich no JetBlue, Sony, Chrysler. Słynnymi akcjami są
„Chevy Tahoe” organizowana przez Chevrolet Inc. oraz „Crash the Super Bowl”
autorstwa Doritos Inc.
Koncepcja crowdsourcingu wykorzystywana też bywa do rozwijania i ulepszania istniejących produktów oraz rangowania nowych pomysłów przez potencjalnych
klientów w celu jak najlepszego dostosowania do ich oczekiwań [Leimeister i in.
2009, s. 197-220]. Takie działania podejmowane są chociażby przez B2B, iStockphoto, Lego, Apple, Starbucks, Dell, Asus oraz Google.
Oryginalnym pomysłem był konkurs na wyszukanie pokładów złota dla kanadyjskiej kopalni złota na podstawie danych geologicznych [Brabham 2008, s. 79].
Należy także wspomnieć, iż na zasadzie crowdsourcingu funkcjonują takie strony
internetowe, jak Wikipedia, YouTube, Digg i Flickr [Huberman i in. 2009, s. 758-765].

4. Determinanty i ograniczenia zastosowania crowdsourcingu
Każda z organizacji, która jest zainteresowana efektywnym wdrożeniem crowdsourcingu wspomagającego kreowanie wartości, powinna precyzyjnie go dostosować
do swoich indywidualnych celów. Dostępna literatura przedmiotu nie wskazuje jednoznacznie rozwiązania tego problemu.
Na pewno przy opracowywaniu strategii crowdsourcingu uwzględnionych powinno zostać kilka elementów, takich jak [Belsky 2010, s. 1]:
–– cel lub oczekiwany rezultat,
–– uczestnicy,
–– rozwiązania logistyczne,
–– wymagane zasoby do realizacji projektu,
–– ograniczenia czasowe,
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–– planowane zachęty pobudzające do aktywności na platformie.
Uświadomienie sobie przez organizację oczekiwań, jakie ma spełnić wdrożenie
crowdsourcingu, jest ważnym elementem tworzenia platformy. Problematyka dostosowania określonego rodzaju crowdsourcingu do konkretnych potrzeb zawarta
została w tab. 1.
Tabela 1. Zastosowanie poszczególnych typów crowdsourcingu
Typ
Odkrywanie i zarządzanie

Zasada działania
Organizacja zleca
użytkownikom wyszukiwanie informacji
w określonej lokalizacji
i formacie

Zastosowanie
Pozyskiwanie informacji,
grupowanie i raportowanie
problemów w celu stworzenia
zasobów zbiorczych

Wyszukiwanie
za pomocą ogłoszenia

Organizacja zleca użytkownikom rozwiązanie
konkretnego problemu

Rozwiązywanie problemów
dzięki empirycznie dowiedzionym rozwiązaniom, takim
jak problemy naukowe
Rozwiązywanie problemów,
które są kwestią oczekiwań
rynku związanych z użytecznością danego produktu i jego
estetyką

Testowanie i ewa- Organizacja zleca użytluowanie rozwią- kownikom tworzenie
zań produkcyjnych i rangowanie twórczych
pomysłów

Dystrybucja zadań Organizacja zleca użytdo wykonania
kownikom analizę dużej
wśród użytkowilości informacji
ników

Przykład platformy
Peer-to-Patent
peertopatent.org
SeeClickFix
seeclickfix.com

InnoCentive
innocentive.com
Goldcorp Challenge
Defunct
Threadless
threadless.com
Doritos Crash the
Super Bowl
Contest
crashthesuperbowl.
com
Next Stop Design
nextstopdesign.com
Analiza danych na tak szeroką Amazon Mechaniskalę, że inteligencja człowie- cal Turk
ka jest bardziej efektywna niż mturk.com
analizy komputerowe
Subvert and Profit
subvertandprofit.
com

Źródło: opracowanie na podstawie [Brabham 2012, s. 6].

Poza dopasowaniem typu crowdsourcingu do konkretnego problemu, z jakim
chce zmierzyć się organizacja, skuteczne wdrożenie crowdsourcingu wymaga przestrzegania pewnych zasad. Przede wszystkim implementację powinno zacząć się
od małego eksperymentu zamiast od zbudowania kompletnej platformy. Przewidując efekty, jakie powinno dać wykorzystanie crowdsourcingu, powinno się brać
pod uwagę, iż jedynie 1% internetowej społeczności jest zainteresowane podjęciem
jakiejkolwiek aktywności, 9% może zdecydować się na głosowanie i komentowanie, a aż 90% stanowią bierni użytkownicy Internetu.
Organizacje powinny pamiętać o motywowaniu użytkowników w celu zwiększenia ich aktywności. Na podstawie dostępnych wyników badań można stwierdzić,
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że niekoniecznie jedynym źródłem motywacji muszą być nagrody pieniężne. Wielokrotnie w zwiększaniu motywacji podkreślana jest rola symbolicznych nagród, takich jak: uznanie, dzielenie się wiedzą, zwiększanie zasobów swojej wiedzy i umiejętności, poczucie solidarności, sprawiedliwości, altruizmu [Roberts i in. 2006,
s. 899-994; West, Gallagher 2006, s. 82-106].
Nie wystarczy samo stworzenie platformy crowdsourcingowej. Organizacje powinny pamiętać o zarządzaniu tym narzędziem poprzez publikowanie postów, zachęcanie do uczestnictwa, nadzorowanie prawidłowości działania i gwarantowanie
zadowolenia z wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu [Belsky 2010, s. 1-2]. Wreszcie kolejnym aspektem wymagającym uwagi organizacji jest nieustanna promocja
platformy [Marsden 2009, s. 25-26].
Niezbędne jest też stworzenie odpowiednich uregulowań prawnych dotyczących
własności intelektualnej, które pozwolą w pełny sposób zidentyfikować i połączyć
umiejętności i kompetencje osób spoza przedsiębiorstwa. Ważne jest także zapewnienie transparentności przez organizację w zakresie posiadanych zasobów oraz
mocnych i słabych stron w celu osiągnięcia korzyści wynikających z zaangażowania internetowej społeczności.
O skuteczności crowdsourcingu decyduje też prostota danego zadania i łatwość
wzięcia w nim udziału. Budując platformę, przedsiębiorstwo powinno pozwalać
na wzajemne kontakty między poszczególnymi społecznościami internetowymi,
a nawet je ułatwiać i zwracać uwagę na ich integrację pod kątem tego, co robią,
a nie tego, jak myślą. Niezbędne jest także podjęcie decyzji o udzieleniu dostępu
do platformy albo wszystkim osobom, albo osobom o określonych kompetencjach
[Geiger i in. 2011, s. 6].
Wreszcie jako na pewne ograniczenie crowdsourcingu wskazuje się brak reprezentatywności wyrażanych opinii. Wynika to z faktu, iż zgodnie z przeprowadzanymi badaniami najczęściej użytkownikami Internetu są osoby białe, pochodzące
ze średniej albo wyższej klasy, anglojęzyczne, wykształcone, łatwo nawiązujące
kontakty, w wieku poniżej 30 lat [Lenhart, Madden 2005, s. 2-6].

5. Podsumowanie
Wiedza odgrywa kluczową rolę w procesie zarządzania w przedsiębiorstwie, a jednocześnie stanowi jeden z ważniejszych zasobów niezbędnych podmiotom gospodarczym do prowadzenia działalności i określania możliwych kierunków rozwoju
podmiotu. Podstawowym źródłem jej pozyskiwania powinny być informacje zdobywane w wyniku istnienia aktywnych i dynamicznych relacji z obecnymi lub potencjalnymi klientami.
W dobie rozwoju społeczeństwa internetowego wykorzystywanie nowoczesnych
narzędzi rozwojowo-badawczych w postaci platform internetowych w celu budowania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości organizacji jest właściwym
kierunkiem. Rosnące zainteresowanie crowdsourcingiem i zwiększająca się licz-
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ba organizacji korzystających z tej formy pozyskiwania i ewaluowania pomysłów
zainicjowało proces wdrażania idei we wszystkich sektorach gospodarki, zarówno
prywatnych, jak i państwowych.
Popularyzacja koncepcji crowdsourcingu bezsprzecznie związana jest z rozwojem Internetu i zwiększaniem się dostępu osób wykluczonych dotychczas z dostępu
do technologii mobilnych [Heeks 2009, s. 16]. Za rozwojem crowdsourcingu przemawia także możliwość ograniczenia wysokich kosztów ponoszonych wcześniej
na projektowanie i tworzenie nowych rozwiązań przez działy R&D. Wreszcie argumentem przemawiającym za crowdsourcingiem jako efektywnym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej jest jego wykorzystywanie przez najbardziej znane
międzynarodowe przedsiębiorstwa.
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CROWDSOURCING IN THE CREATION
OF BANK COMPANY VALUE
Summary: As companies understanding of participatory cultures advances, there is
a growing interest among organizations in how best to take charge of the creative, productive
capabilities of Internet users for specific purposes. One of the ways of improving companies
value seems to be crowdsourcing. Simply defined, crowdsourcing represents the act of
a company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing it
to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. The
aim of the paper is to present crowdsourcing as effective leverage supported by the power of
crowds to tackle specific challenges in specified formats and on planned schedules that help
improve companies value.
Keywords: company value, crowdsourcing, open innovation.

