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Det finns en global trend av en mer 
och mer distribuerad värld mot 
kunder, konsumenter och organisa

tioner i allt högre grad tillsammans skapar 
lösningar och upplevelser, och olika for
mer av nätverk har blivit ett vanligt sätt att 
organisera innovation, produktion, mark
nadsföring och försäljning. Relationer och 
samarbete har blivit avgörande för företag 
för att lyckas. 

En distribuerad värld medför naturligt
vis konsekvenser för organisationer och 
arbetsmiljö. Henry Chesbrough introdu
cerade 2003 begreppet ”open innova
tion” , som en affärsmodell vars syfte är 
att utnyttja nya källor till kreativitet och 
innovation som kommer utifrån den 
egna organisationen, eller att helt enkelt 
sälja av idéer inifrån organisationen som 
man inte kan eller vill utveckla själv och 
därmed ändå få ekonomisk vinning av 
dem.

I linje med denna utveckling växer allt 
fler organisatoriska samarbeten fram, som 
fyller olika roller i denna distribuerade 
värld, t ex kluster, science teknikparker och 
intermediärer, som blir allt viktigare för 
att skapa innovation och konkurrenskraft. 
Men genom sin gränsöverskridande 
organisationsdesign utmanar dessa 
öppna innovations aktörer det vi tidigare 
förlitat oss på vad gäller organisering och 
ledningspraktiker.

Ny förståelse för samarbeten
Att förstå det som händer i ”mellan
rummet” mellan organisationer, i inter
aktionen, och hur arbetet som sker där 
kan ledas, är svårt att göra med hjälp av 
etablerad organisations och ledarskaps
teori. Således krävs det mer forskning, 
för att studera den nya praktiken och på 
så sätt kunna bygga teorier som är bättre 
anpassade för den nya verkligheten. 
Konse kvensen av att inte utveckla denna 
kunskap kan annars vara att man fastnar i 
förlegade praktiker som inte möjliggör ett 
utnyttjade av den potential som finns.

Anna Yströms forskning har inriktat sig 
på att studera ledning av öppna innova
tionsmiljöer i praktiken, vilket beskrivs i av
handlingen ”Managerial Practices for Open 
Inovation Collaboration: Authoring the 
spaces ”inbetween” som försvarades vid 
Chalmers Tekniska Högskola 2013. Andra 
forskare som studerar öppen innovation 
utgår ofta ifrån ett företags perspektiv, 
men det som gör Anna Yströms forsk
ning intressant är att fokus har lagts på 
själva samarbetet, vilket öppnar upp för 
en annan förståelse av det som sker. Hon 
har under fyra års tid studerat SAFER, en 
öppen innovationsarena i Göteborg som 
är ett nationellt nav för forskning inom 
trafik och fordonssäkerhet. 

En öppen innovationsarena kan be
skrivas som ett sammanhang där olika 

organisa tioner möts och arbetar tillsam
mans för att skapa kunskap och inno
vation. I SAFERs fall handlar det om 25 
organisa tioner som möts genom olika pro
jekt och event. I mänskliga termer handlar 
det om ca 250 personer som är anställda 
av de olika partnerorganisa tionerna, 
och som har tillgång till SAFERs lokaler i 
Lindholmen Science Park och kommer dit 
mer eller mindre regelbundet för att arbe
ta och mötas i projekten. Även om SAFER 
inte kan klassas som en organisa tion i 
den traditionella bemärkelsen, finns det 
en direktör, Anna NilssonEhle, utsedd att 
leda samarbetet, och en rad olika ansvar 
har delats ut till olika grupper och perso
ner som är aktiva inom SAFER. 

En otydlig ledarroll
En av de stora utmaningarna för SAFER 
är de många parterna som är inblandade 
 och då i synnerhet att kunna komma 
överens om mål, ambitioner och arbets
sätt. Det kan vara svårt att förhålla sig till 
att en öppen innovationsarena inte är en 
vanlig organisation, men en tydlig hierarki 
och beslutsordning. Andra tycker att det 
kanske inte ens behövs ett ledarskap i en 
så löst samman hållen organisering, att 
samarbeta är ju inget svårt och det finns 
tillräckligt med ledare inom den egna 
organisat ionen.

Detta skapar spänningar och ibland 
frustration, och det krävs ett speciellt 
ledar skap för att hantera detta i en situa
tion då ledarens roll kan vara vag och ode
finierad. Anna Nilsson Ehle beskriver själv 
sin roll som direktör för SAFER som: 

“Min roll som direktör är inte att leda fors-
karna, utan att leda forskningsmiljön och 
att ta hand om pengarna och se till att vi 
levererar de rapporter som olika finansiärer 
kräver. Detta innebär inte något formellt 
arbets givaransvar eftersom de är alla anställ-
da av andra organisationer… det är en otyd-
lig roll med otydligt ansvar för att leda en 
verksamhet med väldigt lite befogenheter…”

Ledarskap i öppna  
innovationsmiljöer
- samarbete över organisationsgränser  
kräver perspektivskifte

Fler och fler organisationer samarbetar för att skapa 
innovation, t ex genom öppen innovation. I praktiken existerar 
ett samarbete i gränslandet mellan organisationer, och det har 
visat sig vara förvånansvärt svårt att hantera detta ”mellanrum” 
för organisationer som är vana vid att kunna styra enligt en 
traditionell företagslogik. För att lyckas med samarbetet krävs 
ett annat perspektiv på ledarskap.

av Anna Yström
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Men att ledarskapet ändå behövs visar 
t ex forskning om open sourcecommunities, 
en form av öppet innovationssamarbete, 
som hävdar att det behövs ledare, officiella 
såväl som inofficiella. Där hävdas att 
ledarna är en förutsättning för att 
samarbetet inte ska splittras, bli för spretigt 
eller gå under på grund av interna 
konflikter, och så är fallet även på SAFER. 

Perspektivskifte kring ledarskap 
nödvändigt
Studien av SAFER leder till slutsatsen att det 
krävs ett perspektivskifte kring hur man ser 
på ledarskap. Ett traditionellt, teknokratiskt 
perspektiv på ledarskap, med stark beto
ning på leveranser och formalia, inte är det 
som kommer leda till framgång i dessa mil
jöer. Ett sådant ledarskap kan inte utnyttja 
potentialen i att samla all den kompetens 
och kreativitet som finns bland de som en
gagerar sig i SAFER, och förmår heller inte 
acceptera och hantera den osäker het som 
finns inneboende i denna form av organi
sering, med så många parter.

Istället behövs ett relationellt ledarskap, 
som ser ledarskap som något som utövas 
i ett samspel mellan individer, alltså den 
som leder och den som följer, och inte 
bara är ett överförande av uppdrag eller 
mandat från en person till en annan. Ett 
relationellt ledarskap kan vara ton givande 

för hur alla inblandade förstår sin roll i sam
manhanget och hur de skapar mening för 
sig själv. Detta är viktigt eftersom det är 
meningsskapandet (s.k. sensemaking) 
som ligger till grund för hur människor kan 
agera och därmed hur man kan ta tillvara 
på potentialen i samarbetet. 

En öppen innovationsledare är därmed 
inte bara någon som designar organisa
toriska strukturer, system eller målsätt
ningar, utan de skapar nya handlingsvägar, 
nya sätt att vara och att relatera till andra i 
osäkra och obestämbara situationer. 

Fem exempel på hur ledarskap kan 
utövas
Genom studien av SAFER har fem exem
pel på hur ett relationellt ledarskap kan 
utövas identifieras. I andra sammanhang 
har dessa exempel en tendens till att tas 
för givna eller inte ses som särskilt viktiga, 
men i en öppen innovationsmiljö blir de 
oerhört viktiga, då ledaren inte har andra 
verktyg eller tekniker att falla tillbaka på. 
Dessa fem exempel bygger alla på det som 
sker i interaktionen i de olika relationerna 
som finns. Handlingarna är på sätt och vis 
triviala, men de ges sin specifika mening 
då de utförs av en person i ledarposition. 
Det handlar om identitetsbyggande, att 
vårda samarbetsandan, att ständigt arbeta 
med relationerna till de olika organisa

tionerna, att förstå och använda sig av 
politiska manövrar samt att skapa mening 
för sig själv och andra i den miljö som man 
befinner sig i (illustrerade i figur 1). 

Anna Yström
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kollaborativa studier. Hon ingår 
i forskargruppen ”Managing 
In-Between”. Mer om SAFER-
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for Open Innovation Collaboration: 
Authoring the Spaces  
”in-between” från 2013.
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Figur 1. Ledarskapspraktik inom öppen innovation (anpassad illustration från Yström (2013, s. 52)
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