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Sammanfattning 

 

Titel: Kommunikation i öppna innovationsprojekt 

Författare: Linda Tång samt Marie-Louise Järnberg 

Handledare: Loe Önnered, Mälardalens Högskola 

Ämne: Innovationsteknik 

Nyckelord: Öppen innovation, projekt, ledarskap, kommunikation 

Problem 

Företag och organisationer tvingas idag att öppna upp sina innovationsprocesser för att kunna 

konkurrera med andra företag och växa till en stark aktör på marknaden. I de öppna 

innovationsprocesserna samarbetar organisationerna med externa parter inom olika 

ämnesområden, detta är en process med nya arbetssätt där nytänkande och kreativitet har stor 

betydelse.  I en sådan innovationsprocess ställs det höga krav på en god kommunikation 

mellan ledare och övriga deltagare. Vi har därför valt att studera öppna innovationsprojekt där 

vi särskilt tittat på kommunikationen mellan ledare och projektgrupp. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en bild av kommunikationssätt som har betydelse mellan 

ledare och projektgrupp. Detta ligger till grund för att skapa riktlinjer för en god 

kommunikation inom öppna innovationsprojekt. 

Metod 

I denna studie används en kvalitativ metod där empirin har samlats in via intervjuer samt 

enkäter.  

Slutsats 

Studien visar bland annat på att det är viktigt att ledaren fungerar mer som en administrativ 

person än att den besitter en teknisk kompetens samt att den kan hålla många bollar i luften 

och kan vara kontaktskapande då det gäller att ledaren kan hålla ihop sin projektgrupp. 

Gemensamma mål är viktiga för projektgruppen för att alla ska ha nytta av varandra i 

nätverket. Vi har även funnit att det är viktigt med en gemensam kultur i projektet men det är 

också svårt att skapa detta inom öppna innovationsprojekt eftersom samarbetet med externa 

parter innebär att möjligheterna till gemensamma möten är få.  
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Abstract 

 

Titel: Communication in open innovation projects 

Author: Linda Tång and Marie-Louise Järnberg 

Tutor: Loe Önnered, Mälardalens University 

Subject: Innovation management 

Keywords: Open innovation, project management, leadership, communication 

Problem 

Companies and organizations have to open up their innovation processes in today's society in 

order to compete with other companies and grow into a strong player in the market. In the 

open innovation processes are organizations cooperating with external partners in various 

disciplines, this is a process with new approaches where innovation and creativity are of great 

importance. Such an innovation process has a great need for good communication between 

leaders and participants. We have therefore chosen to study open innovation projects in which 

we specifically looked at communication between the project leaders and participants.  

Purpose 

The purpose of this study is to provide a picture of communication that are important between 

leaders and project team. This is the basis for creating guidelines for good communication in 

open innovation projects. 

Method 

This study used a qualitative approach in which empirical data has been collected through 

interviews and questionnaires. 

Conclusions 

Study shows that it is important that the leader serves more as an administrative person, other 

than that it possesses the technical skills. And also has the ability to work with many things at 

once and can be networking because it´s important that the leader can hold together it´s 

project team. Common goals are important to the project team for everyone to benefit from 

each other in the network. We have also recognized the importance of a common culture in 

the project but it is also difficult to create this in open innovation projects as cooperation with 

external partners means that opportunities for joint meetings are few.  
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Tack! 

Vi vill tacka alla informanter som varit med i studien, utan deras deltagande hade vi trots allt 

inte haft något att analysera. 

Vi vill också tacka våra familjer, vänner, klasskompisar och handledare som har bidragit med 

kritik och synpunkter på vår studie. 

 

/Linda Tång och Marie-Louise Järnberg  
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1 Begreppsdefinitioner 

Här beskrivs centrala begrepp i studien som ska underlätta förståelsen hos läsaren. 

Innovationsprocess 

Ta fram nya idéer, välja ut de bra och implementera dem där varje steg sker inom den egna 

organisationen. (Bessant & Tidd, 2007) 

Organisationskultur 

Litteraturen ger många olika förklaringar på organisationskultur men Schein (1992) har visat 

sig vara den mest refererade författaren inom ämnet. Han beskriver begreppet 

organisationskultur som […]”ett mönster av grundläggande antaganden - uppfunnet, upptäckt 

eller utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern 

anpassning och intern integration - som har fungerat tillräckligt bra för att bli betraktat som 

giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det riktiga sättet att uppfatta, tänka 

och känna om dessa problem”. (Schein, 1992, s. 12) 

Sluten innovation 

Innovation förknippas ofta med en banbrytande ny produkt men syftar också till processen 

från en idé till realisering och materialisering som mynnar ut i ett nytt arbetssätt. De slutna 

innovationsprocesserna implementeras internt inom organisationen till skillnad från den 

öppna innovationen. (Remneland, 2010) 

Öppen innovation 

För att kunna konkurrera på marknaden öppnas innovationsprocessen upp. Företag och 

organisationer samarbetar med externa parter där både interna som externa idéer utvecklas. I 

ett öppet innovationssystem finns det heller inga hinder för slutanvändare att vara med och 

påverka utvecklingen av en ny idé, produkt eller process (Chesbrough, 2006) 
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2 Inledning 

I detta kapitel leds läsaren in i ämnet för uppsatsen genom en bakgrundsdiskussion samt 

tillvägagångssätt för studien genom syfte och metoddel. 

2.1 Bakgrund  

Under kursen för idé och konceptutveckling drevs ett öppet innovationsprojekt där vi fick upp 

ögonen för hur viktigt det är med rätt slags kommunikation från ledarna. Det är av stor 

betydelse för öppna innovationsprojekt att kommunikationen fungerar och att ledaren 

kommunicerar på rätt sätt med sin projektgrupp. 

 Innovation är en process där nytänkande och kreativitet har stor betydelse. Fler företag och 

organisationer börjar gå från slutna innovationsprocesser till öppna för att bli 

konkurrensmässigt starka på marknaden. (Remneland, 2010) Företagen börjar därmed 

samarbeta med andra företag och individer inom olika ämnesområden. Alla dessa delar har 

sitt förhållningssätt till problemet, sitt sätt att leda och inte minst sitt sätt att kommunicera på. 

Samarbetet kräver också en ledning, någon som är huvudansvarig i projektet. En person som 

är kontaktskapande men även nytänkande och ser möjligheter. Ledaren bör också vara lyhörd 

för alla nya tankar från alla inblandade, med andra ord skapa ett öppet klimat. (Ahltorp, 2003) 

Vi har varit i kontakt med fem öppna innovationsprojekt under denna studie. Projekten är 

öppna på olika sätt men detta är ett medvetet val då en jämförelse mellan dessa kan göras på 

ett bra sätt. Materialet som framkommit har jämförts och analyserats mot litteratur inom 

området för att studera kommunikationen mellan ledare och projektgrupp i öppna 

innovationsprojekt.

2.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att ge en bild av kommunikationssätt som har betydelse mellan 

ledare och projektgrupp. Detta ligger till grund för att skapa riktlinjer för en god 

kommunikation inom öppna innovationsprojekt.  
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2.3 Problemformulering 

Hur ser framgångsrika kommunikationsfaktorer ut i öppna innovationsprojekt? 

Hur ser ledarskapet ut utifrån ledarnas och projektgruppernas synvinkel? 

2.4 Avgränsningar 

För att avgränsa arbetet studerades öppna innovationsprojekt i Södermanland och 

angränsande län då vi ville ha projekt som låg geografiskt nära för att lätt kunna besöka dem. 

En förfrågan att delta har gjorts i hela regionen varav projektledare från Eskilstuna, Örebro, 

Västerås och Nyköping har valt att delta.  

Vi har valt att studera ett brett område eftersom vi ville få en helhetsbild över 

kommunikationen i öppna innovationsprojekt samt för att det idag inte finns någon djupare 

forskning kring ämnet.  

2.5 Innovationsbidrag 

I dagens nätverksorganisationer är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan alla 

inblandade parter. För att kunna konkurrera på marknaden behöver företag och organisationer 

använda sig av sina nätverk och öppna upp innovationssystemet. Detta medför ett krav på att 

utveckla ett kommunikativt ledarskap. (Hamrefors, 2009) Hittills har det skrivits relativt lite 

om öppen innovation, innovationsbidraget i denna studie har därför varit att ta fram riktlinjer 

för en god kommunikationsstrategi för framtida satsningar på öppna innovationsprojekt.  
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2.6 Disposition 

Begreppsdefinitioner  För att nå ut till en bred målgrupp, som inte är insatta 

i ämnet, beskrivs de centrala begrepp som används 

genom hela uppsatsen.

Syfte   I detta avsnitt förklaras syftet med studien där 

forskningsfrågan presenteras och motiveras. 

Metod  För att få en tydlig uppfattning om studiens 

tillvägagångssätt presenteras en metoddel. 

Teori  Teoridelen leder in läsaren djupare i uppsatsens olika 

delar så som öppen och sluten innovation, projekt, 

ledarskap och kommunikation. 

Empiri  Den empiriska undersökningen inleds med en 

sammanfattande del där de olika projekten som 

studerats kort beskrivs samt en presentation av 

datainsamlingen som tagits fram från intervjuer och 

enkäter. 

Analys     I detta avsnitt jämförs teorin med empirin. 

Slutsats    Här besvaras forskningsfrågan. 

Vi har rubriker som återkommer i hela rapporten, detta är ett medvetet val för att få en röd 

tråd genom hela rapporten. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver och motiverar vi tillvägagångssättet för studien. 

3.1 Litteratursökning 

För att studera teorier och forskning kring öppen innovation och kommunikation har vi använt 

oss av litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av sökmotorerna Google scholar 

och Emerald. Sökord vi har använt oss av har varit: open innovation, open innovation 

projects, projects, innovation projects, communication, organizational culture, leadership. 

3.2 Val av informanter 

Vi ville att de som deltog i intervjuerna och enkäterna skulle komma från öppna 

innovationsprojekt, vilket också var det enda kriteriet. I början var det svårt att kartlägga 

öppna innovationsprojekt då det finns få projekt som är uttalade sådana. Via kontakter och 

efterforskning på internet hittades fem projekt som passade in på kriteriet. En förfrågan om att 

medverka skickades ut via mail till projektledarna och genom dessa projektledare fick vi 

kontaktuppgifter till projektdeltagarna. Intervjuer genomfördes med samtliga ledare för 

projekten men i enkätundersökningen gjorde brist på kontaktuppgifter att vi inte kunde 

kontakta alla deltagare. Nedanför ses en lista på antalet kontaktade samt antal som svarat på 

enkäterna. 

Förfrågade 12 

Svarat 8 

Ej svarat 4 
 

Tabell 1, deltagare i enkätundersökningen (egen bearbetning) 

De projekt som har studerats anser vi är öppna innovationsprojekt då alla samarbetar med 

externa parter med olika bakgrunder. Projekten har varit en blandning mellan inkrementella 

(förbättringar av existerande produkter) och radikala innovationer (nya, banbrytande 

innovationer) där samarbeten över organisationsgränser har varit en förutsättning för att ro 

projekten i hamn (Bessant & Tidd, 2007; Remneland, 2010).     
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3.3 Kvalitativ studie 

I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med projektledare samt en enkät till 

projektdeltagarna. En kvalitativ studie utmärks genom att forskarna vill se ett 

handlingsmönster från respondenterna samt deras sätt att resonera och reagera (Trost, 2005). 

Den kvalitativa intervjumetoden innebär att dess genomförande äger rum som en diskussion i 

en vardaglig situation (Holme & Solvang, 1997).  

3.4 Genomförande av intervjuer 

För att respondenterna skulle känna att de gjorde någon nytta med att medverka ville vi 

inledningsvis berätta syftet med undersökningen samt försöka återkoppla detta till individen. 

(Patel & Davidson, 1994) Vi återkopplade genom att målet med uppsatsen var att ta fram 

riktlinjer för en god kommunikation vilket alla de deltagande projekten kan ha nytta av i 

framtida öppna innovationsprojekt. Forskningsmetodiken rekommenderar att man inför en 

intervju ska informera respondenten i olika steg. Detta gjordes genom att vi i det fösta skedet 

skickade ut ett mail med syftet för intervjun och presenterade oss för att se om det fanns något 

intresse av att vara med för att sedan avtala tid för intervjun. Platsen för intervjun fick 

respondenterna bestämma, för att de skulle få vistas i en trygg miljö. När intervjun senare 

genomfördes presenterades återigen den fullständiga informationen om syftet samt intervjuns 

tillvägagångssätt. Intervjun spelades även in i samtycke med respondenten med anledningen 

av att kunna gå tillbaka till materialet när anteckningarna inte räckte till. Under intervjuerna 

delades arbetet upp genom att en var ansvarig för intervjun och den andra antecknade. Detta 

gjordes för att vi inte skulle avbryta varandra under intervjun, vilket inte hade gett ett seriöst 

intryck. Under intervjuerna hade vi även i åtanke att inte ifrågasätta eller kritisera 

respondenten eftersom det skulle ge ett mer seriöst intryck samt inge en förståelse för denne, 

detta mynnade ut i en trygg situation som blev meningsfull för båda parter (Holme & 

Solvang, 1997).  Vi använde oss av ett manus med frågor indelade i olika ämneskategorier 

som vi ville beröra för att inte gå miste om information som skulle kunna vara relevant för 

studien (se bilaga 1). Frågorna är baserade på de teorier som tas upp i arbetet. Holme och 

Solvang (1997) menar att ordningsföljden på frågorna inte behöver följas och att 

respondenten ska få påverka intervjuns utveckling. Genom de ämneskategorier vi satt upp 

kunde vi ändå försäkra oss om att få svar på de frågor vi hade som mål att belysa. Längden på 

intervjuerna varierade, från en timme och upp till två timmar. 
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3.5 Genomförande av enkäter 

En kvalitativ enkätundersökning genomfördes där svarsalternativen inte var fasta då 

respondenterna skulle få beskriva sina tankar och åsikter på ett friare sätt, på det viset försökte 

vi undvika ja och nej svar, dock lyckades inte detta helt. Holme och Solvang (1997) anser att 

det svåra i en enkät är att utarbeta den på ett så bra sätt att respondenten aldrig tappar 

intresset. De menar också att frågornas innebörd måste vara tydliga och ha samma innebörd 

för samtliga respondenter. Detta är svårt att uppnå då människor har olika uppfattningar. För 

att inte tappa respondenternas intresse skapade vi en enkät med ett balanserat antal frågor, 

samtidigt som vi hade med det antal som krävdes för att vi skulle få ut det viktigaste till 

studien. Det fanns även en tanke bakom formuleringen på frågorna då vi valde att inte ha med 

fackuttryck, värdeladdade ord samt egna uppfattningar för att undvika eventuella 

missförstånd. Enkäterna var baserade på de teorier som tagits upp i studien. Frågorna i 

enkäten delades även in i olika ämnesområden, dels för att ingen relevant information skulle 

mistas men även för att underlätta arbetet med att sammanställa dem. I enkäten användes den 

så kallade trattekniken, där de övergripande frågorna ställdes först, för att sedan övergå till de 

mer specifika inom varje kategori (Patel & Davidson, 1994). För att göra enkäten 

lättillgänglig och för att snabbt kunna ta del av svaren användes internetbaserade enkäter. (se 

bilaga 1 för enkätfrågor)  

3.6 Sammanställning av intervjuer och enkäter 

För att inte gå miste om relevant information transkriberades intervjuerna (Ejvegård, 2009). I 

transkriberingen valde vi att ta med allt som respondenten sa, vi skrev även ner hummanden 

och andra ljud. ”Även sådant som man efter intervjun menar vara ganska betydelselöst kan 

komma till användning vid en ordentlig analys av materialet; det kan underlätta förståelsen 

av betydelsefullare delar.” (Trost, 2005, s. 128) Fördelar med att transkribera är att man 

förebygger att råmaterialet inte komprimeras vilket risken hade varit då man bara fört 

anteckningar. (Lantz, 2007) 

Utöver transkribering av intervjuer sammanställdes intervjuer och enkäter på samma sätt. 

Materialet kategoriserades inom kommunikation, genus, ledarskap, kulturer, konflikter och 

mål. Dessa kategorier valdes, efter att vi bildat oss en uppfattning från vår teoretiska 

referensram, på grund av vår syn på vilka delar som berör ett öppet innovationsprojekt och 

dess kommunikation. Detta material sattes in i ett diagram som vi själva utformade i Excel. 

För att få en bättre överblick skapades mindmaps (se bilaga 2) över de olika kategorierna, det 

synliggjorde likheter mellan de olika projekten. 
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3.7 Den hermeneutiska cirkeln 

Studiens problemformulering har formats genom den hermeneutiska cirkeln där vi under hela 

studien gjort småjusteringar av problemformuleringen då detta var viktigt för att studien inte 

skulle misstolkas. Det kritiska i detta tillvägagångssätt är att problemformuleringen 

omformuleras så att den passar studiens slutresultat, för att undvika detta har en öppen dialog 

förts med vår handledare genom hela arbetets gång samt att problemformuleringen skapades 

efter att syftet med studien var fastställt. Då studien formats efter den hermeneutiska cirkeln 

har all insamlad data tolkats på olika sätt genom arbetet då vi har fått ett bättre grepp om 

ämnet allt eftersom litteraturstudier, intervjuer och enkäter genomförts. Intervju och 

enkätmaterialet analyserades allt eftersom de var genomförda, på det sättet kunde små 

förbättringar göras i form av ordval med mera. (Ejvegård, 2009) 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet i forskningen är viktigt för att forskningsresultaten ska ha ett 

vetenskapligt värde. Reliabilitet handlar om att använda rätt mätinstrument för forskningen 

där det resultat som fås blir lika varje gång det används på samma material och därmed kunna 

se hur stor tillförlitlighet resultatet blir. För att arbetet ska få en validitet är det viktigt att det 

som är avsett att mätas också mäts och är inte en forskning eller undersökning valid blir det 

också svårt att få den reliabel. (Ejvegård, 2009) 

Det kan vara svårt att vara reliabel och valid i en kvalitativ forskning då det inte är en viss 

statistik som ska mätas, som i en kvantitativ forskning, utan då intresset istället ligger i att få 

fram personernas upplevelser och tankar på ett djupare plan. I vår studie har vi bland annat 

använt oss av intervjuer där svårigheten vad gäller validiteten ligger i hur de ska utföras för att 

få ut en sådan valid, giltig, information som möjligt. (Holme & Solvang, 1997) För att 

försäkra oss om materialets reliabilitet har vi vid intervjuerna känt av respondenten för att få 

en känsla av hur respondenten är och därmed också hur frågorna ska ställas. I så lång 

utsträckning som möjligt har vi ställt öppna och breda frågor utan att leda in respondenten på 

”rätt” ämne, i vissa fall har detta varit svårt då respondenten inte förstått frågan. Innan 

intervjuer och enkäter ägde rum läste vi även på om ämnet för att försäkra oss om att vi 

ställde väsentliga frågor för vår studie. För att försäkra oss om arbetets validitet har vi sedan 

kritiskt granskat de transkriberade intervjuerna samt enkäterna för att se att vi har förstått 

samma sak och också hur materialet har en del i vår studie.  

De litterära källorna om öppen innovation är relativt få, för att ändå försöka uppnå en god 

reliabilitet har vi kritiskt granskat all litteratur och forskning genom att söka upp den primära 

källan i de forskningsartiklar som använts. 
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3.9 Metodkritik 

Vi har haft svårt att finna vetenskapliga artiklar kring öppna innovationsprojekt, därför har vi 

också sökt fakta i projekt-, organisations- och innovationslitteratur. Litteraturen har kritiskt 

granskats för att på detta sätt kunna finna en koppling till öppen innovation och 

kommunikation. 

 

Vi har inte haft kontroll över urvalet av de respondenter som deltagit i enkätundersökningen. 

Ledarna för respektive projekt gav oss kontaktuppgifter till de personer som de ansåg var 

relevanta för studien. Detta kan innebära att projektledarna haft för stor inverkan på vårt val 

av respondenter.  De kan till exempel ha valt ut respondenter som de visste inte skulle 

framställa projektet eller projektledaren på ett dåligt sätt. Vi skickade även ut enkäterna till 

tolv respondenter men har bara fått svar från åtta. Detta kan ha en negativ inverkan på studien 

då det är få respondenter som medverkat. Vi har försökt förhindra detta genom att skicka ut 

tre påminnelser till varje respondent men vi fick ändå inte svar från alla. 

 

Enkätundersökningen var internetbaserad vilket innebar att den genomfördes på distans. Detta 

medförde att respondenterna inte kunde få hjälp på plats om frågor uppstod. Vi valde att 

försöka förebygga detta genom att finnas tillgängliga via mail, för att få ett så bra resultat som 

möjligt.
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4 Teoretisk referensram 

I teoriavsnittet presenterar vi de teorier som anses vara relevanta för studien. 

4.1 Innovation 

Ordet innovation används allt oftare i sammanhang där man försöker beskriva någonting nytt, 

kreativt och tekniskt, men få vet egentligen vad det står för. Ordet kommer från latinets novus 

som betyder ny och som i verbform blir in + novare, det vill säga att göra ny. (Remneland, 

2010) 

Remneland (2010) beskriver innovationsprocessen som att gå från idé till realisering och 

materialisering vilket också innefattar nya arbetssätt. Tidd och Bessant´s (2009) beskriver 

även de innovation som en process, inte enbart som en produkt. Ovanstående författare; Tidd, 

Bessant (2009) och Remneland (2010), delar även upp innovation i två delar, inkrementella 

och radikala. Inkrementella innovationer innebär förbättringar av existerande produkter eller 

processer. Radikala innovationer bygger på helt nya banbrytande innovationer eller processer. 

Tidd och Bessant (2007) har också skapat en modell som visar på hur innovationsprocessen 

går till (se figur 1).  

 

Figur 1, innovationsprocessen (Bessant & Tidd, 2007). 
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Tidigare har organisationer jobbat med interna innovationsprocesser, vilket kan beskrivas som 

sluten innovation, men det har nu blivit allt vanligare att man går utanför sin egen 

organisation och samarbetar med externa parter, så kallad öppen innovation. (Bessant & Tidd, 

2007) 

4.2 Öppen innovation 

Professor Henry Chesbrough myntade uttrycket och beskriver det så här: ”Open Innovation is 

a paradigm that assumes that firms can and should use external ideas as well as internal 

ideas, and internal and external paths to market, as they look to advance their technology. 

Open Innovation processes combine internal and external ideas into architectures and 

systems”. (Chesbrough, 2006, s. 1) I figur 2 visas Chesbroughs modell över skillnaden mellan 

sluten och öppen innovation:    

 

 

 

 

Figur 2, sluten och öppen innovation (Chesbrough, 2006). 

4.3 Historia 

I den gamla modellen för sluten innovation skulle man ta vara på och utveckla idéerna samt 

sköta hela processen från idé till marknad inom den egna organisationen för att lyckas 

”innovera”. Under många år ansågs detta vara det bästa sättet att lyckas, organisationer gjorde 

stora investeringar inom företaget och tack vare detta lyckades dessa organisationer ligga 

steget före sina konkurrenter och blev också ”first to market”. Under inledningen av 2000-

talet fungerade detta arbetssätt bra men på senare år stagnerade marknaden och man blev 

tvingad att hitta nya tillvägagångssätt. Genom öppen innovation öppnas marknaden åter igen 

upp där företag och organisationer kan börja skapa värde. Med andra ord finns det inte längre 

några strikta gränser för organisationen, och innovationen flyter mer fritt mellan den öppna 

och den slutna organisationen. (Mayle, 2006) Detta visas i figur två ovan. 

4.4 Dagens organisationer 

I dagens organisationer räcker det inte längre med att bearbeta innovationsprocessen internt 

utan de måste öppna upp den och ta in externa parter. Det ekonomiska klimatet tvingar 

organisationer att bemöta problemen med all kraft som finns att tillgå. De behöver 

sammanföra kompetenser långt utanför sina gränser, skapa ett nätverk för att kunna utvecklas 
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och överleva i det långa loppet. Utmaningen för dem blir att öka kunskapsflödet som går in 

och ut ur organisationen, för att skapa nya idéer och tankesätt som mynnar ut i innovation. 

Vilket är lätt i teorin men svårt i praktiken. På det här sättet hittar man nya vägar att gå, nya 

marknadssegment, minskar kostnaderna, bättre kvalitet och nöjdare kunder. (Bessant & Tidd, 

2007) Hamrefors (2009) menar också att de flesta innovationer ska samverka i ett yttre system 

och att det är viktigt att kunna det yttre systemet för att samverkan ska fungera på bästa sätt. 

Detta leder till att företagen måste samarbeta med andra som rör sig i det yttre systemet för att 

deras innovationer ska fungera i praktiken. En viktig del inom öppen innovation är att också 

tänka på immaterialrätten, företagshemligheter samt konkurrensregler. Dessa faktorer måste 

företagen ta hänsyn till och tänka extra på då ett samarbete med andra ska äga rum.  

Internet är en plattform för öppen innovation, där människor och organisationer kan 

kommunicera för att utbyta kunskap och erfarenhet.  Ett exempel på detta är Innocentive, en 

mötesplats på internet där organisationer kan lägga upp sina problem som en utmaning för 

kreativa människor (www.innocentive.com, 2010). Den som löser problemet får ofta en 

ekonomisk belöning som tack för sin insats. På det här sättet behöver inte organisationer hyra 

in dyra konsulter eftersom de har tagit in en extern part men till en mindre kostnad och 

förhoppningsvis också kommit åt bättre kunskap. Innocentive gör att det inte finns några 

gränser för samarbeten, det spelar ingen roll var i världen du befinner dig, du kan ta in den 

kunskap som krävs och ohämmat skapa öppen innovation. Ett annat exempel på 

nätverksskapande är TED (Technology, Entertainment, Design), även det en mötesplats på 

internet där de har som mål att sprida idéer (www.ted.com, 2010). TED väljer ut föreläsare 

som får publicera sina tankar och idéer på hemsidan. Tanken är att samla människor från hela 

världen till att inspirera varandra och vem som helst kan gå in på hemsidan för att titta på 

föreläsningarna.  

Öppen innovation kräver att engagemanget sträcker sig långt utöver kunder och 

slutanvändare. Man bygger relationer med bland annat leverantörer, samarbetspartners, 

konkurrenter, lagstiftare och flera andra ”spelare”. När man sammanför företag och 

organisationer med olika bakgrunder är det viktigt att tänka på kommunikationen, inte vara 

rädd för konflikter och ha ett gemensamt uppsatt mål. (Tidd & Bessant, 2009)  

Chesbrough (2006) ger sin syn på öppen innovation där han anser att företag ska samarbeta 

med andra då alla smarta människor inte jobbar för dig, idéer utifrån kan hjälpa till att skapa 

värde som sedan tillsammans med interna idéer är ett vinnande koncept. Han anser också att 

istället för att vara först ut på marknaden med en ny produkt bör företagen istället arbeta mer 
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med att bygga en stark organisation. Idéer ska inte stanna i din egen organisation utan den ska 

kunna delas med andra på samma sätt som din organisation även ska kunna dra nytta av 

andras idéer. (Chesbrough, 2006) 

4.5 Projekt 

I dagens förändringssamhälle är det allt vanligare att arbeta i projekt där organisationer 

utbyter information i allt högre tempo och tekniken blir mer avancerad. Att arbeta i ett projekt 

ställer vissa krav; man behöver kunna kommunicera och lösa problem på ett bra sätt, inte vara 

konflikträdd och anpassa sig till projektets organisationskultur. Det finns positiva och 

negativa faktorer som påverkar ett projekts utveckling. Projektet behöver ha en engagerad 

ledare som kan motivera sin projektgrupp och detta genom att sätta upp gemensamma och 

tydliga mål samt att det i projektet bör finnas en kontinuerlig kommunikation. Om detta inte 

uppfylls kan effekten av det bli att det inte blir någon sammanhållning i gruppen, de blir 

oengagerade och har inte längre någon vilja att uppfylla gruppens gemensamma mål. (Lööw, 

2009) 

Det är viktigt att sätta upp tydliga mål då detta är en avgörande faktor för att nå framgång. 

Detta är inte bara något man bör göra i ett projekt utan i de flesta organisationsformer. Då 

enkla och tydliga mål är uppsatta anses det som en fördel för projektledaren eftersom det 

underlättar projektgruppens arbete. När målen är uppsatta behöver aldrig projektets deltagare 

bli osäkra på projektets betydelse vilket mynnar ut i att projektet går framåt och inte stannar 

av. Ett projekt är i de flesta fall en organisationsform som existerar under en kortare period, 

de ekonomiska resurserna är ofta begränsade i jämförelse med ett företag eller en annan 

organisation. Det är annorlunda att jobba i ett projekt då det har andra arbetssätt med helt 

andra förutsättningar där det är ont om tid och där målen behöver vara tydliggjorda för hela 

projektgruppen. (Antvik & Sjöholm, 2007) 

4.5.1 Kommunikationsvägar 

Kommunikation är något som är en viktig del i människans vardag.  Det försigår hela tiden en 

kommunikation runtom i världen, vi människor kommunicerar bland annat på jobbet, i 

hemmen och på stan. Det är också något som människan i alla tider, sedan hon blev en social 

varelse, har haft ett behov av. (Hamrefors, 2009) 

Kommunikationen i ett projekt är väldigt viktig för sammanhållningen men även för att 

projektet ska gå framåt. Där är det inte enbart ledaren som ska dra det tunga lasset utan ett 

stort ansvar ligger även hos projektgruppen att informera om eventuella hinder dyker upp. 

Eftersom antalet personer ofta varierar i ett projekt, vissa är med hela vägen och andra bara i 
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en liten del, kan det vara svårt att anordna aktiviteter som gynnar sammanhållningen. Det 

projektgruppen istället kan göra är att anordna regelbundna gemensamma möten så långt det 

är möjligt. Då geografiska hinder kan uppstå finns det alternativa kommunikationskanaler så 

som telefon- eller videokonferens. Mail är ett annat verktyg som ofta används, i skrift är det 

viktigt att formulera sig på rätt sätt för att meddelandet inte ska misstolkas. (Antvik & 

Sjöholm, 2007) Det finns även ett internetbaserat verktyg, Google Docs, som möjliggör att en 

arbetsgrupp kan skriva och redigera i ett och samma dokument samtidigt (Conner, 2008) Till 

trots för dessa verktyg underlättar det om projektgruppen finns geografiskt nära varandra. 

(Antvik & Sjöholm, 2007).  

Enligt Hagberg och Ljung (2000) sker kommunikationen till största delen med kroppsspråk 

och känslor istället för med ord. De menar att människan känner av och kan via kroppsspråket 

se hur andra känner och tycker. Det betyder att det är otroligt viktigt att vara medveten om sitt 

beteende, att  ta ansvar för sina egna känslor, man kan inte ändra på någon annan förutom sig 

själv och det gäller att tolka det som sker. Ett annat steg till att skapa ett bättre klimat i 

projektgruppen är att vara ärlig mot varandra. Det är inte bra att gå runt och ha negativa 

tankar utan det är i sådana fall bättre att reda ut det på en gång för att rensa luften. Även om 

en sådan kommunikation inte behöver lösa alla problem kan det ändå ge en lättnadskänsla hos 

en själv när man har fått sagt det man tycker.  (Hagberg & Ljung, 2000) 

4.5.1.1 Entropi 

Nedan beskriver vi termen entropi som visar på vikten av god kommunikation och 

informationsinhämtning i ett projekt (Hård af Segerstad, 2002). 

Termen entropi kommer ursprungligen från fysiken. I fysiken används termen för att beskriva 

en grad av ”ordning” eller ”oordning” i fysikaliska system. Är det en låg entropi är det god 

ordning eller struktur inom fysikaliska system medan det är oordning eller frånvaro av 

struktur vid hög entropi. Hur kan då detta kopplas till kommunikationsläran? Sätts entropin in 

i ett samband med kommunikation kan det kopplas ihop såhär:”[…]om ingenting sägs så ökar 

förvirringen och osäkerheten”  (Hård af Segerstad, 2002, s. 223). Hård af Segerstad (2002) 

använder sig av en bildlig förklaring för detta fenomen. Där skriver han om en vandringsman 

som är ute och går utan att veta vägen till sitt mål. Utefter vägen stannas han flera gånger av 

att vägen delas i två delar. Hur ska han veta vilken väg han ska ta utan att föra in information 

till sitt problem? Utan införande av information ökar förvirringen och osäkerheten hos 

mannen (hög entropi) medan information från en skylt eller att kunna rådfråga någon skulle 

kunna ge mannen mer information att gå efter (låg entropi). Som nämnts ovan sjunker 
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entropin om information förs in i ett problem. Det finns en synonym till information vilket är 

negotropi, motsattsen till entropi. Hård af Segerstad (2002) förklarar det som att entropin i ett 

system kan försvinna med hjälp av negotropin. Han skriver också att en hög entropi innebär 

en situation med många valmöjligheter. Om vi tittar på exemplet med mannen så blir han 

förvirrad när han har två vägar att välja på istället för bara en. Han menar då att en minskning 

av valmöjligheterna skulle göra att entropin minskar. (Hård af Segerstad, 2002) 

4.5.2 Ledarskap 

Ledarskapet är något som är svårt att definiera men effekten av ett bra ledarskap är tydligt, det 

är också väldigt märkbart när ett ledarskap inte fungerar. Ledarskapet sätter ramarna för hur 

hela projektet genomförs om deltagarna känner en mening med sin uppgift. (Hamrefors, 

2009) En ledare behöver ta hänsyn till kontexten och till de sociala processer som finns. Det 

hela beror på hur de underordnade tolkat och uppfattat ledarskapet. De regler som sätts upp 

måste kännas legitima och meningsfulla för de som skall påverkas av dem, vilket innebär att 

ledarens roll är att nå fram till människor på ett bra sätt. (Alvesson, 2001)  

Kerzner (1998) beskriver vad han anser är viktigt för en projektledare att ta fram för projektet. 

Han säger att det är viktigt med en definition av projektets uppgift där även en större tidsplan 

tas fram som också innehåller milstolpar för projektet att jobba efter. Han säger också att 

ledaren ska ta fram vilka resurser som behövs och hur resultatet ska kunna mätas. Detta, anser 

Kerzner, kommer att skapa en försäkring om att deltagarna i projektet kommer att förstå sina 

ansvarsområden i förhållande till projekten, att tidigt upptäcka problem så att dessa kan 

åtgärdas och omplacering kan vidtas för att lösa problem samt en försäkran om att problem till 

följd av schemaläggning och resurser är kända i förväg.  

Enligt Bolman och Deal (2005) är det inte alltid en ensam ledare som är det bästa alternativet 

då en och samma person inte fungerar lika bra i alla situationer. De säger också att de grupper 

som fungerar bäst är de som har ett ”flytande” ledarskap där situationen får bestämma vilken 

person som är bäst lämpad för att leda. De ledare som är mest effektiva är de som lyssnar på 

sina gruppmedlemmar och får dem att jobba tillsammans istället för de ledare som jobbar för 

att få igenom sina idéer och visa en slags dominans som ledare. (Bolman & Deal, 2005) 

4.5.2.1 Innovation och ledarskap 

Att vara ledare inom innovationsområdet ställer vissa krav, man behöver vara 

kontaktskapande som en entreprenör men även vara nytänkande och se möjligheter. Se nya 

vägar att gå, vägar som ingen annan tidigare sett. En ledare i ett innovationsprojekt behöver 

också vara extra lyhörd eftersom det ofta innebär att hålla många bollar i luften när flera 
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företag, individer eller organisationer från olika områden arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt mål. Detta kräver dock mycket av medarbetarna i projektet, att de är självgående 

och inte kräver så mycket styrning. Innovatörer kan ofta bli ”insnöade” på sina egna 

specialistområden, då är det viktigt att ledaren har en god kommunikation och kan se projektet 

i sin helhet för att leda in personen på rätt spår. (Ahltorp, 2003) 

I öppna innovationsprojekt kan det även vara svårt att se ett slutmål, det kan ändras efter 

vägen, då är det viktigt att ledaren sätter upp delmål så att medarbetarna fortfarande vet vad 

som ska hända härnäst. Det ställs då också krav på ledaren att improvisera. (Hamrefors, 2009) 

Alla organisationer behöver ha en ledare, en nyckelperson som får verksamheten att gå 

framåt. En god ledare inom öppen innovation har en god förmåga att blanda organisationens 

egna idéer med teknologier utanför sin egen organisation och sen sätta sin egen prägel på 

dem. (Roland, 2009) 

Hamrefors (2009) säger att det är viktigt att ledare från de deltagande aktörerna kan samarbeta 

med varandra, att allas roller i nätverket kommer fram och får synas och höras. Han menar 

också att det ställs ett stort ansvar hos ledarskapet att kunna kommunicera ”näst intill 

fulländat” för att det långsiktiga innovativa värdeskapandet ska fungera. De processer som 

ingår i ett innovativt nätverk måste ha en fungerande kommunikation mellan varandra för att 

alla ska få en god uppfattning om varandras kompetenser samt få en bra helhetssyn av 

projektet. Öppenheten i projektet blir extra viktig, alla individer ska få göra sin röst hörd och 

kunskapen ska kunna flöda fritt. För att skapa värde i nätverket är en fungerande motivation 

av stor vikt, alla ska jobba mot samma mål. (Hamrefors, 2009) 

Med hjälp av mål är det lättare för ledaren att ställa krav på sin projektgrupp och vad som 

förväntas av samtliga deltagare. För att få ihop en bra projektgrupp bör man rekrytera 

människor med olika egenskaper som kompletterar varandra och som har en god 

samarbetsförmåga men som även kan ta egna initiativ i arbetet. Det optimala är att hitta 

personer som kompletterar varandra och som får projektet att gå framåt. (Antvik & Sjöholm, 

2007) I rekryteringsskedet rekommenderar Belbin (2004) att söka efter dessa personligheter; 

genomföraren, samordnaren, pådrivaren, nytänkaren, undersökaren, överblickaren, 

lagarbetaren, fullgöraren och specialisten. Det finns en rad olika aspekter att ta hänsyn till 

som ledare i framtagandet av en lyckad projektgrupp. Då gruppen enligt Belbin (2004) ska 

bestå av olika personligheter har ledaren en viktig roll att skapa en god sammanhållning i 

gruppen som är avgörande för om projektet ska lyckas eller inte. I ett projekt kan detta arbete 

vara svårt då flera projektdeltagare geografiskt sett kan vara långt ifrån varandra. Då detta 
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inträffar behöver projektledaren hitta alternativa vägar för att skapa en god sammanhållning. 

(Antvik & Sjöholm, 2007) 

4.5.2.2 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Historiskt sett har mannen alltid setts som en starkare ledare än kvinnan och de kvinnliga 

ledarna har varit väldigt få (Dawley, Hoffman, & Smith, 2004). Enligt de vetenskapliga 

artiklar som granskats är kvinnan mer mjuk i sitt ledarskap medan mannen är mer auktoritär. 

Eriksson (1998) skriver att han kan se en skillnad genom att kvinnor vid ett problem är bättre 

på att diskutera och söka stöd hos andra medan män har en tendens att dra sig tillbaka eller 

skämta bort situationen. Han anser också att”[…]kvinnor är mer öppna för nya lösningar 

baserade på annat än materiella värden eller resultat” medan männen”[…] ofta har ett 

tämligen pragmatiskt och traditionellt synsätt att närma sig problem” (Erikson, 1998, s. 39). 

Senare studier har visat att det inte är en stor skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap, 

om man bortser från stereotyperna (Dawley, Hoffman, & Smith, 2004). Vidare visar en studie 

på att män och kvinnors uppfostran har en stor inverkan på hur ledarskapet utvecklas. Män lär 

sig i unga år att vara tävlings och målinriktade medan kvinnor uppfostras till att ha en god 

social förmåga. (Karakowsky & Miller, 2002) Detta medför att män utvecklar en 

spetskompetens inom ett specifikt område medan kvinnors sociala egenskaper gör att de blir 

mer ödmjuka i sitt agerande mot andra (Bem, 1974 ). När det sedan handlar om att arbeta i 

projekt och i grupp försöker mannen kontrollera omgivningen medan kvinnan har en god 

social förmåga och försöker skapa en god sammanhållning i gruppen vilket kan ses som en 

fördel gentemot mannens spetskompetens (Karakowsky & Miller, 2002). I Oshagbemis och 

Gills studie (2003) skriver de om ett annat perspektiv på genus och ledarskap där kvinnan ser 

sin organisation som en familj hon ska ta hand om medan en man är mer rak och inte tar 

samma hänsyn till sina medarbetare (Oshagbemi & Gill, 2003). Till skillnad från Oshagbemis 

och Mills studie visar Envick i sin studie (hämtat från Oshagbemis & Gill, 2003) ett 

överraskande resultat där kontrollbehovet hos en kvinna är stort, något som man tidigare 

förknippat med det manliga ledarskapet.  

4.5.3 Organisationskultur 

Organisationskultur skiljer sig från varje företag och organisation man tittar på, alla har sitt 

arbetssätt och sina värderingar. Kulturen grundar sig på organisationens typiska karaktär 

(Martins & Terblanche, 2003). Schein (1992) menar att organisationer utvecklar sin kultur 

under tiden medlemmarna jobbar tillsammans. De skapar då en slags historia tillsammans där 

det utvecklas problem, konflikter och framgång vilket gör att de lär sig hur de ska hantera 
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situationer. Även om en grupp inte har en tidigare historia tillsammans strävar de alltid efter 

att skapa ett gemensamt mönster och en god sammanhållning, en egen kultur (Schein, 1992). 

En god organisationskultur skapar en mening med projektet och en känsla av att man som 

individ tillhör något större (Martins & Terblanche, 2003). Om man inte lyckas med detta 

finner Furnham och Gunter (hämtat från Martins & Terblanche, 2003) att andra delar 

påverkas så som mål, deltagarnas uppgifter, kommunikationen och då är risken stor att 

effektiviteten hos deltagarna minskar och påverkar i sin tur resultatet . Jacobsen och Thorsvik 

(2002) beskriver hur individers utbildnings- och yrkesbakgrund påverkar människors sätt att 

hantera organisationens kultur. Eftersom de är så starkt påverkade av den miljö och kultur 

som de från början kommer ifrån är det svårt att helt eliminera deras tankesätt, de väljer oftast 

sin egen kultur istället för att följa organisationens.  För att kunna utvecklas måste man också 

våga misslyckas, Martin och Terblanche (2003) skriver att i en organisationskultur där 

deltagarna känner sig uppmuntrade att ta fram nya idéer utan att bli ifrågasatta så bidrar det 

till en större kreativitet och innovativ förmåga. 

4.5.3.1 Språk 

Inom öppen innovation vill man som tidigare nämnt samla människor från olika 

ämnesområden. Detta kan även gälla en blandning av kulturer och människor från olika 

länder. En sådan blandning kan också skapa barriärer, språket kan till exempel göra att 

deltagare får svårt att uttrycka sina idéer eller får mindre självförtroende för att uttrycka sig. 

Hagberg och Ljung (2000) anser att det är viktigt att ha en diskussion kring hur sådana 

bariärer skulle kunna tas bort. De berättar om ett exempel där några engelska konsulter, som 

deltog i ett svenskt projekt, helt enkelt inte fick medverka i projektgruppens möten utan de 

fick ha enskilda diskussioner. De skriver också att det skulle kunna införas språkutbildning 

inom projekten.  

Engelskan har blivit ett världsspråk, historiskt sett har detta kommit sig av den brittiska 

konolialismen och senare av USA:s inflytande på världen när det gäller affärer, politik och 

kulturellt inflytande. Det engelska språket används till stor del inom vetenskap, 

kommunikation, handel och underhållning. Blomqvist och Teleman (1993) förklarar detta 

med att det finns många liknande ord i det engelska språket och med många andra språk som 

tyska, franska och de skandinaviska länderna. Därför är det engelska språket lättare att lära sig 

då grammatiken inte är så avancerad och att många ord är lika i andra språk. (Blomqvist & 

Teleman, 1993) 
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4.5.4 Konflikter 

Konflikter uppstår mer eller mindre i varje projekt, i dessa situationer gäller det att ledaren har 

en god förmåga att hantera detta så fort som möjligt (Hagberg & Ljung, 2000; Kerzner, 1998). 

Om konflikten inte tas upp riskerar projektet att stanna av eller till och med att ta något steg 

tillbaka i sin utveckling. En bra projektledare behöver försöka förebygga konflikter innan de 

uppstår. (Antvik & Sjöholm, 2007) Kerzner (1998) menar att projektledaren ska vara 

förberedd och ha tänkt ut procedurer och tekniker för att lösa konflikterna då en osäkerhet hos 

ledaren kan förvärra situationen istället för att hjälpa den. Innan projektet startar kan 

projektledaren tänka ut vilka faser i projektet det kan vara störst risk för konflikter och även 

skapa sig en bild av hur de kan se ut, på det sättet kan projektledaren förbereda sig på dem. 

Det enklaste sättet att behandla konflikter är att projektdeltagarna har en ödmjuk inställning 

genom att försöka kompromissa och reda ut konfliktens grundorsaker men när detta inte 

fungerar säger litteraturen att projektledaren behöver kliva in för att lösa problemet (Antvik & 

Sjöholm, 2007). 

Det är också viktigt att ha i beräkningarna att varje konflikt är unik och att det inte finns 

endast en metod som kan ta hand om alla konflikter på samma sätt. Hur konflikten ska 

hanteras kan också bero på vart man befinner sig tidsmässigt i projektet. (Kerzner, 1998) 

Konflikter behöver dock inte vara någonting negativt, det kan vara positivt att få igång en 

diskussion som mynnar ut i lika synsätt och lösningar på ett problem (Hagberg & Ljung, 

2000; Kerzner, 1998). 

4.5.4.1 Ekvivokalitet 

Begreppet ekvivokalitet kan kopplas till hur organisationer och människor angriper problem i 

tillvaron. Det är Weick (1979) som har tagit fram detta begrepp och han hävdar att det kan 

räcka med att reducera ett problem till en hanterlig nivå. Den hanterliga nivån kan bero på 

olika faktorer som till exempel situationens allvar och/eller betydelse, organisationens 

resurser och strategi och, inte minst, individernas riskbenägenhet och förmåga att hantera 

osäkerhet, med mera. Han säger också att det krävs att människan eller organisationen 

lokaliserar problemet, och väljer att jobba med dem. (Weick, 1979) 
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Figur 3, Weicks modell av ekvivokalitet (Weick, 1979) . 

Kortfattat går Weicks (1979) modell ovan ut på att organisationer tar till sig ett problem 

(enactment) som de sedan vill göra något åt och ”skickar” det då vidare till nästa steg, 

selection. Gör inte företaget något åt problemet går det runt i en ond cirkel i första steget. I 

”selectionfasen” angrips problemet. Det kan göras på olika sätt men Weick menar här att ju 

färre regler som finns i organisationen desto större är friheten i att lösa problemet. Med många 

regler hämmas den kreativa problemlösningen. I den tredje fasen, retentation, görs samma sak 

som i steget innan, det angrips med regler. Men i denna fas visas också vad organisationen har 

lärt sig från tidigare problemlösningar, en slags feedback (pilarna ovanför faserna). (Weick, 

1979) 

4.5.5 Mål 

Som tidigare nämnts är målen avgörande för att projektet ska lyckas. När målen ska sättas upp 

är det viktigt att ställa sig frågan vad som är meningen med projektet, vad ska göras och vad 

ska resultaten användas till? Den största anledningen till att projekt inte lyckas är att målen 

har varit för otydliga eller inte funnits alls. Med tydligt uppsatta mål vet alla inblandade parter 

vad som krävs för att lyckas och de får en tydlig bild av vad de strävar mot, det ökar 

chanserna för att lyckas. Det vanliga är att visionsmål sätts upp för hela projektet, vad 

slutresultatet ska bli som till exempel få ut en ny produkt på marknaden. Utöver visionsmålet 

bör man sätta upp delmål som ska uppnås efter vägen eller vilka etapper som ska klaras av 

fram till det slutgiltiga målet. I delmålen behöver man precisera och sätta upp mätbara 

delresultat som kompletterar och preciserar samt förtydligar visionsmålet. Ordet ”SMART” 

(specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt) är något som kan vara till hjälp när man 

ska sätta upp projektmålen genom att varje bokstav symboliserar viktiga faktorer som behövs 

för att formulera målen. (Antvik & Sjöholm, 2007) 
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Jacobsen och Thorsvik (2002)  skriver att de individer som ingår i organisationer har flera 

individuella mål, det kan innebära att organisationen förstärks och går framåt i sin utveckling 

men då de individuella målen och organisationens mål inte är förenade kan det uppstå 

konflikter vilket påverkar organisationen negativt. 
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5 Empirisk undersökning 

Nedan ges en sammanfattning, av projekten samt av de kvalitativa intervjuer och enkäter som 

genomförts, där vi sammanställt de gemensamma nämnare som framkommit från detta. Då 

undersökningen är konfidentiell är projekten namnsatta med bokstäver. 

5.1 Beskrivning av projekten 

 

Projekt A  

Projekt A jobbade med kundinvolverade tjänsteinnovationer som innebär att man ska låta 

kunderna ta initiativet till utvecklingen. De var det första projektet som skulle jobba med 

detta. Denna tjänsteinnovation testades inom upplevelseindustrin. Det har varit en grupp 

forskare som tillsammans med småföretagare, personal från upplevelseindustrin samt 

besökare som har jobbat tillsammans, totalt fyra personer och ett antal småföretagare. Det har 

funnits en projektledare men de har i de flesta fall tagit besluten gemensamt och jobbat tight 

tillsammans. 

Projekt B  

Projekt B är ett evalueringsprojekt som finansieras av EU. Evalueringen har gjorts på en 

innovation som samma svenska forskningsgrupp har varit med och tagit fram. Inom projektet 

är det forskare och företag med från Sverige, Italien och Spanien. Totalt är det 11 personer 

som deltar.  

Projekt C 

Projekt C är ett robotikprojekt. De samarbetar med ett antal andra aktörer (sju företag och fem 

personer) för att utveckla en produkt. Projektet var till en början väldigt brett, de valde därför 

att rikta in sig på ett specifikt marknadssegment. Då det har varit många olika aktörer med i 

projektet har det varit svårt att få alla att mötas samtidigt. 

Projekt D  

Projekt D är ett robotikprojekt där ett flertal aktörer har jobbat tillsammans, alla belägna i 

Sverige. Under projektets gång har projektledaren jobbat oerhört hårt för att få projektet att gå 

framåt och med egna investeringar och ett bra driv har denne lyckats ta fram en unik produkt.  
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Projekt E  

Projekt E har inneburit en projektgrupp med deltagare som satts ihop efter en 

innovationstävling. De har varit sex personer i gruppen och de kommer alla från olika 

yrkesbakgrunder men har gemensamt att de är uppfinnare. Under projektets gång har det även 

deltagit två stycken gästmedlemmar som var med under en kort tid. Projektet har gått ut på att 

denna grupp skulle ta fram en gemensam innovation samt två varsina innovationer som hela 

gruppen skulle hjälpas åt med. Projektet har pågått under två faser med totalt två 

projektledare. Efter halva projektet slutade den första projektledaren och blev sedan ersatt av 

en person ur gruppen. Denna person fick agera både innovatör och projektledare. Det var den 

första projektledaren som startade upp projektet och hade som tanke att använda projektet i 

forskningssyfte kring öppen innovation men detta syfte försvann då denna person byttes ut.  

5.2 Sammanställning av intervjuer  

Nedan presenteras en sammanställning av de gemensamma nämnare som framkommit under 

intervjuerna med projektledarna. 

5.2.1 Kommunikationsvägar 

Gemensamt för de flesta projekt har varit att den vardagliga kommunikationen sker via mail 

med undantag för ett projekt som i största utsträckning kommunicerar via deras veckomöten 

där de har ett öppet klimat i gruppen och där de får lägga fram nya idéer och tankesätt som 

kommit fram sedan det senaste mötet. Det öppna klimatet har varit en avgörande faktor i 

samtliga projekt. Det är viktigt att det finns en öppenhet från allas sida där man drivs av 

samma saker, har både individuella mål för att tillfredsställa allas behov och gemensamma 

mål för att driva projektet framåt. Att ha regelbundna möten där man är öppen och ärlig, utan 

personangrepp är saker som varje projektledare uppskattar.  Projekt B och C har jobbat med 

personer i andra länder och det har gjort att alla personer i gruppen inte har kunnat träffas 

gemensamt så många gånger som önskats. Projekt B har försökt träffa varandra i helgrupp då 

de har varit på andra sammankomster tillsammans. Men kommunikationen via mail har 

använts till största del när gemensamma träffar inte varit en möjlighet.  

I projekt A hade de redan innan förutspått att personer skulle komma och gå i projektet därför 

bestämde de sig för att filma sina workshops.  ”Vi måste ha ett sätt så att det går att haka på 

så vi hade filmat de här workshoparna så att de som råkade vara borta en gång och inte 

kunde göra skulle kunna titta på det här och hanka sig med”(personlig kommunikation med 

intervjuperson A, 15 november 2010) . Detta skulle sedan underlätta för de personer som kom 

in senare i projektet då de kunde se hela idégenereringsprocessen.  
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5.2.2 Ledarskap 

En ledare bör vara väldigt tydlig i sitt ledarskap för att inte skapa förvirring i projektgruppen. 

Att vara lyssnande, ha en god social förmåga samt motivera sin projektgrupp är också viktiga 

egenskaper som uppskattas. Däremot är det inte ett krav att ledaren ska vara till fullo insatt i 

det tekniska för att klara av uppgiften på ett bra sätt, snarare kan det vara en fördel att inte 

vara det då denne istället kan den administrativa biten som faktiskt krävs av en ledare ”Jag 

har tänkt rent generellt att inom industrin så har jag haft två typer av chefer och den bästa 

chefen som jag såhär i efteråt tycker är han som kan vårt jobb minst som administrerar 

gruppen bättre. Sen har jag haft en chef som har kunnat lika mycket som mig själv. Det är 

dem två verkligheterna. Men jag jobbar nog hellre under en som kan administrera gruppen” 

(personlig kontakt med intervjuperson E, 18 november 2010). Den tekniska kompetensen 

finns ändå hos projektgruppen och då kan istället projektledaren fokusera på att hålla en 

positiv och bra miljö. Under intervjuerna har det framkommit att ledaren behöver vara duktig 

på att se sitt projekt i ett större sammanhang och kunna sätta ihop de små pusselbitarna till en 

helhet för att ro projektet i hamn. Som ledare bör man även vara medveten om sina styrkor 

och svagheter för att kunna få ett bra resultat […] ”man måste vara ganska ödmjuk och veta 

och inse vad är jag bra på, det ska jag göra då” (personlig kommunikation med 

intervjuperson D, 17 november 2010) .  

5.2.2.1 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Samtliga projektledare anser att manligt och kvinnligt i de flesta fall inte har någon som helst 

betydelse utan att det är ledarens personlighet som avgör. En man kan vara ödmjuk i sitt 

ledarskap och en kvinna kan vara väldigt auktoritär. Däremot ses ett mönster bland de 

kvinnliga deltagarna som intervjuats där de anser att en kvinna är mer öppen för nya idéer och 

tankesätt. Projektledaren för projekt C menar också att genus och personlighet är svårt att 

skilja på men att kvinnor blir mer ifrågasatta än män men detta behöver dock inte vara något 

negativt utan tvärtom eftersom det gör att de […] ”också blir mer medvetna om sin position 

och tvingas studera ämnet mer vilket gör henne till en bättre ledare i slutändan”(personlig 

kommunikation med intervjuperson B, 16 november 2010). 

5.2.3 Organisationskultur 

Att samarbeta med andra kulturer var vanligt i de flesta projekten men den språkliga barriären 

ansågs inte vara något problem då svenskar generellt sett är bra på engelska. I ett av projekten 

var det snarare bristen på teknisk förståelse som uppstod, i efterhand hade de velat förebygga 

detta med att från början tydliggöra detta för sina samarbetspartners. I några av de andra 

projekten har det funnits olika företagskulturer som gjort att samarbetet inte fungerat lika 
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smidigt som väntat. Ledarna har då nämnt att det bästa sättet att lösa sådana situationer är att 

lyfta fram alla individer i projektet och till exempel se till att alla får komma fram med sina 

tankar och funderingar, även de som vanligtvis inte tar så mycket plats. Här måste man också 

vara öppen för att tänka annorlunda och utanför boxen. Intervjuperson F var van vid att tänka 

i funktioner medan gruppen tänkte i lösningar och det gjorde att de krockade i sina tankesätt 

”Jag har ju ett väldigt eget språk men jag kanske är säregen på det viset. Jag tänker i 

funktioner på grund av den bakgrund jag har. Medan nio av tio pratar lösningar. De pratar 

inte om problemet de pratar om lösningar” (personlig kommunikation med intervjuperson E, 

18 november 2010).  

5.2.4 Konflikter 

Projekt B var det enda som faktiskt hade en konfliktplan men detta för att EU (som är 

finansiärer till projektet) kräver ett dokument där man förklarar vad som skulle hända i olika 

sammanhang. I övrigt fanns det ingen uttalad strategi för konflikthantering i de olika 

projekten utan varje ledare resonerade som så att de fick lösa det när konflikter uppstod. På 

frågan om det fanns någon konfliktplan inom projektet svarade projekt C […]”jag tror att 

stora bolag och väldigt stora projekt kan behöva det ehmm små projekt vi får nog lösa det när 

det kommer upp och sen om det blir konflikter får man sätta sig och försöka hitta på någon 

plan för att komma därifrån” (personlig kommunikation med intervjuperson C, 17 november 

2010). Även här är det svårt att hantera konflikter via formella vägar, en bättre lösning är att 

se till vilka personligheter som finns i gruppen och ta det därifrån men även försöka 

förebygga konflikter snarare än att ha en uttalad konfliktplan. 

Ledaren för projekt E beskrev att det fanns en person i gruppen som tog mycket energi från de 

andra vilket gjorde att gruppen blev negativt inställd gentemot denna person. Detta 

utvecklades i att personen i fråga slutade att samarbeta och att övriga i gruppen inte ville ha 

med personen i projektet. 

5.2.5 Mål 

Varje ledare som intervjuats anser att det är oerhört viktigt att sätta upp tydliga och konkreta 

mål. Man måste dock vara beredd på att målen förändras efter vägen i dessa typer av projekt. 

När företag och organisationer från olika områden arbetar tillsammans är det även viktigt att 

varje individ har egna mål samtidigt som man ställer upp gemensamma visions- och 

processmål för projektet. Detta är ofta avgörande för om ett projekt ska lyckas. I projekt E 

bildades det en osäkerhet hos deltagarna på grund av de otydliga målen, ”Det har jag lärt mig 

att nästa gång jag är med i ett projekt så ska förutsättningarna vara kristallklara från början” 
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(personlig kommunikation med intervjuperson E, 18 november 2010), vilket ledaren har 

dragit lärdom av. 

5.3 Sammanställning av enkätundersökningen 

Denna sammanställning kommer från de enkäter som skickades ut till projektdeltagarna i de 

fem projekten. Svaren var spretiga vilket har gjort att vi inte har kunnat se ett generellt svar 

inom alla kategorier. Därför står de tankar och funderingar med som projektdeltagarna har 

tagit upp. 

5.3.1 Kommunikationsvägar 

Kommunikationen har skett via telefonsamtal, möten och mail. Där möten har varit informella 

i de flesta fall. En person nämner att det är viktigt med möten där man träffas rent fysiskt för 

att se att alla har samma vision. Många tycker att mail är ett bra kommunikationssätt medan 

någon annan menar att det också kan vara ”farligt” då man via mail inte ser varandras 

kroppsspråk.  

5.3.2 Ledarskap 

Det var spridda åsikter angående hur en ledare ska vara. Bland annat ska en ledare vara 

närvarande, ödmjuk, kunnig, motiverande och tydlig. Det är viktigt att ledaren kan samla 

personer från olika världar, kunna se projektdeltagarnas olikheter och också kunna sätta upp 

tydliga mål som alla förstår samt kunna delegera ordet till de som inte hörs lika mycket. 

Ledaren ska också vara kontrollerande, delegerande och ansvarstagande. Inom vissa projekt 

har det även funnits ledare som varit informella. I ett av projekten visade sig de informella 

ledarna genom att det var de som hördes mest under en tid då de var väldigt många personer i 

projektgruppen.  

5.3.2.1 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Det var blandade åsikter gällande genus. En del ansåg inte att det fanns någon skillnad mellan 

manligt och kvinnligt ledarskap medan andra ansåg att det fanns en skillnad. Enligt vissa är 

män mer raka, att de tycker om att höra sin röst samt att män har lätt för att dra ut på saker och 

ting. Kvinnor anses istället vara mer handlingskraftiga, de kommunicerar tillbaka i projektet 

samt att det anses att kvinnor ska prata med en större medkänsla för att inte verka för 

aggressiv eller kall vilket det inte förväntas av en man.  

5.3.3 Organisationskultur 

Då det gäller mötet mellan olika organisationskulturer i projekten säger projektdeltagarna att 

detta har påverkats genom att vissa inte har gillat konflikter medan andra har haft lättare att 

acceptera dem, men det har också funnits stora skillnader vad gäller tolkningen av vad öppen 
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innovation är på grund av deltagarnas bakgrunder. Kommunikationen menar några av 

projektdeltagarna har påverkats genom att det gäller att först förstå företagets kultur och stil 

för att sedan kommunicera på deras sätt, det gäller med andra ord att försöka anpassa sig. En 

kommentar var också att företag med samma typ av organisering har lättare för att 

kommunicera med varandra.  

5.3.3.1 Språk 

När det gäller språk och samarbete mellan olika länder är det många som inte ser språket som 

något större problem då det är många som pratar engelska och att detta blir ett slags 

universellt språk. För att lösa en möjlig språkbarriär, om engelskan inte skulle fungera, säger 

projektdeltagarna att det är viktigt att upprepa sig och reda ut eventuella begrepp eller 

liknande som är svåra att förstå. Det kan också vara bra att försöka översätta och berätta hur 

det fungerar med det aktuella ämnet i Sverige. Någon menar också att ledaren har en viktig 

del i att lösa språkbarriärer. Det är också bra att tänka på att skapa en tydlig målbild, att visa 

tålamod, tala sakta och tänka på ordvalet samt att ofta stanna upp för frågor. Efter ett möte 

kan det också vara bra att följa upp via mail för att se att alla har hängt med på mötet. 

5.3.4 Konflikter 

På frågan om det fanns någon plan för konflikter inom projekten svarade alla att det inte fanns 

det. En av personerna som svarat på enkäten anser sig ha haft en ledarroll inom sitt projekt 

och skrev att denne haft en tanke kring hur konflikter skulle lösas. Då det uppstått konflikter 

inom projekten har de diskuterats och de har konfronterat varandra. Det nämns också att då en 

konflikt ska lösas är det viktigt att det sker ”öga mot öga” då kroppsspråket kan spela en stor 

roll i konflikthanteringen samt att det är viktigt att tydliggöra målen först för att ha det som en 

utgångspunkt i diskussionen. Några menar också att det är ledarens roll att lösa en konflikt 

samt att uppmärksamma när en konflikt är på gång. Det är även ledarens roll att förändra 

sammansättningen i gruppen om gruppen inte förstår målen.  

5.3.5 Mål 

Projektdeltagarna var samtliga överens om att mål är viktiga för ett projekt och alla hade 

processmål samt visionsmål. Målen gör projektet mer konkret och gör att det är lättare att 

motivera, mäta resultatet, kommunicera samt lösa konflikter. Målen har i något projekt 

varierat beroende på vart de har varit i utvecklingskedjan samt i ett projekt har de sett olika ut 

beroende på att de har sett på öppen innovation på olika sätt. I en grupp ändrades målen tidigt 

i projektet vilket gjorde att projektet påverkades på ett negativt sätt. I vår enkätundersökning 

fick respondenterna gradera hur tydliga målen i respektive projekt var och det visade sig att 
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många tyckte de var otydliga (en av respondenterna valde att inte svara på frågan) (se bilaga 

2).  

5.4 Empirikritik 

Då ämnet öppen innovation är ett relativt nytt begrepp är det inte många företag, 

organisationer eller projekt som identifierar sig med detta arbetssätt, det var därför en 

utmaning för oss att kartlägga dessa projekt. Detta påverkade valet av informanter. 

Vi hade gärna sett att fler svar kommit in från projektdeltagarna då detta hade gett en bättre 

bild av vad en större del av projektgrupperna tyckte. Kontaktuppgifterna fick vi genom 

projektledarna och detta kan anses vara negativt då projektledarna själva kunde välja de 

personer de ansåg skulle ställa upp i undersökningen.  

Intervjuerna hade kunnat genomföras på ett bättre sätt om vi haft mer erfarenhet. Detta kan ha 

påverkat intervjupersonens uppfattning om oss genom att vi kan ha gjort ett osäkert intryck. 

Anledningen till att intervjuerna tog olika lång tid kan ha berott på att respondenten i vissa fall 

var kortfattad i sina svar samt att vi inte hade någon vana av att intervjua och därför var det 

svårt att leda in personen på rätt ämne när denne pratade om något utanför frågeställningen.  

Enkätfrågorna hade även dem kunnat ha uttryckts på ett bättre sätt om vi varit erfarna vilket 

kunde ha gjort att vi fått bättre och mer ingående svar. På vissa frågor fick vi korta svar 

istället för mer uttömmande och innehållsrika. Vi hade kunnat förhindra detta till en viss del 

om vi hade haft en testgrupp som fått svara på enkäterna, anledningen till att detta inte 

genomfördes är att vi ansåg att tiden inte fanns.  
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras den empiriska undersökningen med stöd från litteratur samt våra 

egna åsikter med syfte att få en bild av vad som är viktigt att tänka på i ett öppet 

innovationsprojekt. 

6.1 Kommunikationsvägar 

Enligt Antvik och Sjöholm (2007) är kommunikationen väldigt viktig för projektgruppens 

sammanhållning och för att projektet ska gå framåt. De projektledare som intervjuats enas 

även de om detta men lägger även till att en öppen kommunikation bör ske i projekten. 

Vi har förstått att det har funnits hinder i projekten då projektdeltagarna i vissa fall har 

befunnit sig geografiskt långt ifrån varandra. Detta har projekten löst med att hålla kontakten 

via mail och telefon. Vi anser att det har varit bra att projekten har hållit kontakten trots, i 

vissa fall, långa avstånd. Men enligt Hagberg och Ljung (2002) är det viktigt att få se 

kroppsspråket på den person man pratar med för att det inte ska skapas missförstånd. Därför 

anser vi att mail kan bli ett besvärligt kommunikationssätt eftersom kommunikationen lätt kan 

missuppfattas då den inte innehåller kroppsrörelser eller ljud vilket också har påpekats utav 

vissa projektdeltagare. Mail kräver även mycket av ledaren då meddelandet måste formuleras 

på rätt sätt för att inte misstolkas (Antvik & Sjöholm, 2007). Videokonferenser är det 

närmaste projekten kan komma personlig kommunikation vilket vi anser vara ett bättre 

kommunikationssätt. 

I öppna innovationsprojekt är det en möjlighet att deltagare kommer in efter det att projekten 

har pågått ett tag, för att underlätta detta filmade som nämnt tidigare projekt A sina 

workshops. Detta anser vi vara ett bra sätt för att få personer att följa med i processen. Det ger 

de nya personerna en chans att inte bara se vart man ligger i processen utan också få en bild 

av projektets kultur och arbetssätt.  

I teoriavsnittet beskrev vi entropi, ett ämne som Hård af Segerstad (2002) har skrivit om. 

Enligt entropin sammankopplad med kommunikationen skulle en dålig informationsinförsel, 

vilket beskrivs som negotropi, innebära förvirring. Vi kopplar detta till öppna 
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innovationsprojekt genom att säga att då det inte tillförs någon information till projekten 

skapas det en förvirring inom dem. Det kan till exempel handla om att inga mål sätts upp då 

det skapas en förvirring kring vad projektet går ut på och vad man ska jobba för. Vilket 

deltagarna i projekt E fått erfara då de inte fick reda på målen till en början och detta skapade 

förvirring. När sedan målen sattes upp blev projektet genast tydligare och deltagarna visste 

vad de skulle göra. Det är därför viktigt att se till att det ständigt finns negotropi inom 

projekten.   

6.2 Ledarskap 

Av intervjuerna framkom det att ett tydligt ledarskap är en viktig faktor för att uppnå målet 

med projektet. Detta är något som ett antal författare tar upp, till exempel skriver Hamrefors 

(2009) att ledarskap och kommunikation är någonting som är svårt att definiera men att man 

tydligt märker när ett ledarskap inte fungerar.  

Ahltorp (2003) anser att en ledare inom innovationsområdet har höga krav på sig och detta är 

något som tydligt framkommit från de intervjuer och enkäter som genomförts under denna 

studie. Kraven enligt Hamrefors (2009) handlar om att kunna kommunicera näst intill 

fulländat med utgångspunkt i hans teori som ses på sidan 16. Via våra enkäter och intervjuer 

har även vi märkt att det ställs höga krav på ledaren i form av öppenhet, ledaren behöver 

välkomna nya idéer och tankesätt, ha en god social förmåga samt fungera som ”spindeln i 

nätet”. Vi har också märkt att många ledare har haft rollen som administratörer där det har 

ingått att söka efter pengar, samla till möten, hålla ihop gruppen med mera. De flesta av 

projektdeltagarna ansåg att ledaren inte behöver ha sin spetskompetens inom projektets 

tekniska delar, det kan snarare vara en fördel att inte vara det då ledaren istället har en 

förmåga att se sitt projekt i ett större sammanhang och agera just mer administrativt. Utifrån 

de krav som har framkommit ur denna studie anser vi att ledarens roll inom öppna 

innovationsprojekt är att jobba mer administrativt istället för att komma med den tekniska 

kompetensen. Då kan de lägga ner mer tid på att få kommunikationen inom gruppen att 

fungera samt att skapa ett öppet klimat där alla har chans att komma fram med sina idéer. 

Utifrån den undersökning som genomförts ses ett tydligt mönster i de projekt som inte har 

haft klara och tydliga mål, de har en tendens att stanna av och projektens deltagare känner sig 

inte tillräckligt motiverade för att driva projektet framåt. Eftersom en projektledare inte har 

samma befogenheter som en chef i en linjeorganisation anser Kerzner (1998) att 

projektledaren har som ansvar att försöka samordna projektets alla delar och individer. Detta 

menar Kerzner kan göras genom att ta fram en fullständig beskrivning av projektet, sätta upp 
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både visions- och processmål, tala om vilka resurser som finns att tillgå och för gruppen är det 

viktigt att resultaten går att mäta. Detta medför att deltagarna blir medvetna om sin egen roll i 

projektet och de tydliga målen gör att alla individer känner en mening med sin uppgift under 

hela projektets gång. På detta sätt motiveras deltagarna till att göra sitt bästa men det ställer 

också höga krav på dem att kunna ta egna initiativ utan att ledaren ska behöva styra dem allt 

för hårt. Vi menar därför att tydliga mål som hela projektgruppen känner till, och i bästa fall 

har varit med och tagit fram, är viktigt för en projektgrupp inom öppen innovation för att 

deltagarna ska kunna jobba på ett fritt sätt och känna sig delaktiga.  

6.2.1 Kvinnligt och manligt ledarskap 

Genusfrågan upptäcktes vara en fråga där respondenterna vid en första anblick inte ville ta en 

tydlig ställning men efter diskussioner i ämnet blev ställningstagandet mer tydligt. 

Gemensamt för samtliga deltagare i de intervjuer och enkäter som genomförts var att de inte 

ser genus som en avgörande faktor för ledarskapet utan att det är personligheten som avgör. 

Det har gjorts en hel del forskning kring genus men åsikterna skiljer sig. Ser man historiskt på 

ämnet har det manliga ledarskapet alltid ansetts vara starkare än det kvinnliga genom att 

mannen är mer auktoritär och rakt på sak (Dawley, Hoffman, & Smith, 2004). De kvinnor 

som intervjuats anser sig vara mer öppna för nya idéer och tankesätt, detta anser även Erikson 

(1998) baserat på sina erfarenheter i konsultbranschen. Detta hävdar dock Karakowsky och 

Miller (2002) beror på att kvinnor uppfostras till att ha en god social förmåga. Vilket enligt 

Oshagbemis och Mills studie (2003) utvecklas till att kvinnor ser sin organisation som en 

familj som hon ska ta hand om. Kvinnliga ledare blir också i högre grad ifrågasatta än vad en 

man blir men detta ser inte projektledaren för projekt B som någonting negativt utan detta gör 

att en kvinnlig ledare blir mer medveten om sin position och tvingas därför studera ämnet 

djupare vilket gör kvinnor till en bättre ledare i slutändan.  

Det man tidigare ansåg som traditionellt manligt ledarskap var att de var tävlings och 

målinriktade i sitt sätt att leda och att de besatt en spetskompetens (Karakowsky & Miller, 

2002). Detta anses inte längre vara något typiskt manligt enligt de personer som intervjuats i 

denna studie. En kvinna kan vara precis lika hård och bestämd som en man i sitt ledarskap 

och en man kan vara mjuk och omtänksam i sitt ledarskap något som tidigare setts som 

kvinnligt. Av detta drar vi lärdomen att män och kvinnor borde lära av varandra i sitt sätt att 

leda för att kunna hitta en jämn och bra balans. 

I enkätundersökningen framkom dock delade meningar i denna fråga. Där ansåg främst de 

kvinnliga respondenterna att stereotyperna för manligt och kvinnligt lever kvar, att mäns 
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ledarskap är mer rakt, att de tycker om att göra sin röst hörd och att män generellt sett har en 

tendens att dra ut på saker och ting medan kvinnor anses vara mer handlingskraftiga och har 

en mer öppen dialog med sin projektgrupp. Enligt Dawley, Hoffman och Smiths 

undersökning (2004) anses detta vara stereotyper och att det i dagens samhälle inte är en lika 

stor skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap. 

När vi gick in i studien hade vi tanken om att se en skillnad på manligt och kvinnligt 

ledarskap inom vanliga projekt och öppna innovationsprojekt. Efter att ha studerat de öppna 

innovationsprojekten kan vi se att majoriteten av de manliga respondenterna anser att det är 

personligheten som avgör ledarskapets karaktär. En man kan vara ödmjuk i sitt sätt att leda 

vilket litteraturen menar är en kvinnlig egenskap enligt de traditionella stereotyperna kring 

kvinnligt och manligt.  

6.3 Organisationskultur 

Schein (1992) hävdar att även grupper som inte har jobbat tillsammans tidigare jobbar för att 

få en god sammanhållning och ett gemensamt arbetsmönster. I några av de projekt vi har 

studerat har det visat sig att det har varit svårt att skapa en god sammanhållning på grund av 

deltagarnas olika bakgrunder. Det har däremot visat sig i den teori vi har tagit del av vara 

viktigt att kunna skapa en god organisationskultur. Vi menar därför att det är viktigt att en 

projektgrupp inom öppna innovationsprojekt skapar en god sådan för att samarbetet i gruppen 

ska fungera så bra som möjligt. Anledningen till att sammanhållningen inte varit så bra i 

några av de grupper vi har studerat tror vi har berott på att de inte har haft en enad 

organisationskultur. En anledning till att grupperna inte har skapat en god organisationskultur 

kan bero på att de inte har kunnat träffas tillräckligt mycket för att en sådan skulle kunna 

skapas. Därför menar vi att det är viktigt för projektgruppen att träffas så mycket som möjligt 

och inte bara ha en mail- eller telefonkontakt då vi anser att det är via den personliga 

kontakten som den goda organisationskulturen kan skapas.      

Det har varit tydligt att projektdeltagarna haft olika yrkesmässiga bakgrunder då deras 

fackspråk har visat sig se olika ut vilket vid vissa tillfällen gjort det svårt vid idégenereringar, 

det har också varit brist på teknisk förståelse från den ena parten, vissa har agerat olika vid 

konflikter samt haft olika syn på innebörden av öppen innovation. Vi anser att då fackspråket 

ser olika ut är det viktigt för deltagarna att vara öppna och ha förståelse för varandra. Man 

måste se möjligheterna, lära av varandra och acceptera att alla inte pratar samma språk.  
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6.3.1 Språk 

Deltagare från olika länder som deltar i öppna innovationsprojekt kan skapa språkbarriärer 

mellan sig. Men projekten som studerats anser sig inte ha haft några språkbarriärer då 

engelskan har blivit ett universellt språk. Baserat på Blomqvist och Telemans (1993) teori 

anser vi att det faller sig naturligt att använda det engelska språket eftersom det används 

världen över inom vetenskap, kommunikation, handel och underhållning. Men att det trots allt 

är viktigt att tänka på att försäkra sig om att personer som deltar från andra länder har hängt 

med i alla diskussioner samt att försöka prata sakta och tänka på sitt ordval menar 

respondenterna vilket även vi håller med om. 

6.4 Konflikter 

Konflikter är svåra att undvika och de kan ske när som helst, i stor eller liten skala. Enligt 

Kerzner (1998) ska projektledaren ha tänkt ut en teknik för hur konflikter bör lösas då en 

osäkerhet hos projektledaren kan förvärra situationen. Det var endast ett av projekten som 

hade en uttalad konfliktplan. De andra projekten tog hand om konflikten i stunden beroende 

på hur den såg ut. Detta är också ett tänkbart sätt menar Kerzner (1998) då varje 

konfliktsituation är unik och inte kan hanteras på samma sätt.  

Antvik och Sjöholm (2007) ser på konfliktlösningen som att det i första hand är 

projektdeltagarnas uppgift att lösa konflikter då de uppstår genom att kompromissa och visa 

en ödmjukhet mot andra deltagare. Om detta inte skulle fungera är det projektledarens uppgift 

att kliva in och lösa problemet. Enligt enkäterna anser projektdeltagarna att det är ledarens roll 

att uppmärksamma konflikter samt att sedan lösa dem. Under intervjuerna framkom det från 

några av projektledarna att man förebygger konflikterna. Antvik och Sjöholm (2007) menar 

att en bra projektledare arbetar just förebyggande med konflikter. I de projekt som vi studerat 

har det visat sig att då man jobbar med öppen innovation är det viktigt att även vara öppen för 

konflikter och dess lösningar. Att alltså inte innan sitta på den bästa lösningen för alla 

konflikter utan att anpassa lösning till situation.  Det verkar också vara viktigt för 

projektdeltagarna att ha en ledare som styr upp situationen. Detta kan bero på att deltagarna i 

projekten oftast är nya för varandra och inte vet hur alla fungerar i olika situationer och att det 

då kan vara skönt att ha någon som styr upp situationen utifrån sitt arbetssätt. Men det kan 

också vara bra att gemensamt komma fram till en konfliktplan då personerna som deltar i det 

öppna projektet kommer ifrån olika områden där de har haft sitt sätt att lösa konflikter. När 

konflikterna sedan ska lösas är det bra att göra detta öga mot öga och inte via mail eller 

liknande, framkom det från enkäterna, då kroppsspråket utgör en stor del i diskussionen. Detta 

kan kopplas till det som Hagberg och Ljung (2000) säger under kommunikationsavsnittet i 
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teoridelen. De menar att kroppsspråket är väldigt viktigt för att kunna uttrycka sina känslor då 

man kommunicerar med andra. För att få en bra och tydlig konfliktlösning som möjligt är det 

därför viktigt att deltagarna har möjlighet att se varandra. Vi anser att det är viktigt att skapa 

en balans mellan ovanstående påståenden. Där det dels är viktigt för ledaren att ha en 

konfliktplan i beredskap för att minska osäkerhet när en konflikt uppstår men samtidigt kunna 

anpassa sig till situationen. Ledaren bör däremot kontinuerligt jobba förebyggande med 

konflikter genom att vara lyhörd och känna av stämningen i gruppen.  

Weicks (1979) modell visar kopplingen mellan ekvivokvalitet och hur organisationer och 

människor angriper problem i tillvaron. Som tidigare beskrivits hade projekt E en konflikt 

med en av projektets deltagare, denna konflikt hanterades genom att denna person inte gavs 

lika mycket uppmärksamhet som tidigare. Om man jämför detta med Weicks (1979) modell 

tog gruppen till sig problemet (enact) för att sen skicka vidare det till nästa steg där de angrep 

problemet och valde att reducera det till en hanterlig nivå. I nästa skede enades gruppen om 

hur de ville hantera personen fortsättningsvis. Detta arbetssätt anser vi är viktigt när det 

handlar om konflikter och problemhantering inom ett projekt, även om en konflikt inte kan 

lösas är det viktigt att konflikten diskuteras med de berörda parterna och att de kan komma 

fram till en kompromiss.  

6.5 Mål 

De personer vi har varit i kontakt med via intervjuer och enkäter och den litteratur vi har tagit 

del av är rörande överens om att mål är viktiga för ett projekt. Dels är det viktigt för att kunna 

göra projektet konkret och därmed också lättare för ledare att motivera, mäta resultat, 

kommunicera samt lösa konflikter.   

Det finns olika sorters mål som bör sättas upp i ett projekt. Antvik och Sjöholm (2007) menar 

att visionsmål är viktiga att sätta upp där man kommer fram till vad slutresultatet ska bli. De 

säger även att delmål är viktiga där man preciserar och sätter upp mätbara delresultat utefter 

projektets gång. Dessa delmål är tänkt att förtydliga visionsmålet. Dessa målbilder har 

samtliga projekt använt sig av.  Några av projekten har också varit med om att målen har 

förändrats utefter projektets gång och det är just det som gör öppna innovationsprojekt lite 

annorlunda från andra projekt anser vi. Då projekten är öppna kan det också hända mycket 

efter vägen som ändrar förutsättningarna vilket till exempel kan göra att målen förändras. I 

inledningen av ett projekt är det svårt att veta hur det kommer att se ut, därför måste ledaren 

vara öppen och beredd på att ursprungsmålen kan komma att förändras, i ett sådant läge 

behöver ledaren ta tag i situationen och sätta upp nya mål tillsammans med sin projektgrupp. 
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Målen kan inte ändras utan att alla är med på det. Utifrån enkäterna berättar deltagarna i 

projekten att det också har varit viktigt med individuella mål. Projektledare för projekt B sa 

att även om projektgruppen kommer fram till ett gemensamt mål går de enskilda parterna, 

som kommer från olika områden, in i projekten med sina egna tankar om vad projektet ska 

göra för dem vilket gör att även dessa mål måste tas i beräkning av projektgruppen. 

Vi anser att de gemensamma målen kan vara extra viktiga för ett öppet innovationsprojekt då 

personerna som deltar har olika bakgrunder och går också in i projekten med olika 

individuella mål. Även fast detta görs hindrar det inte att individerna har egna mål kring vad 

de vill ha ut av projektet. För att hålla ihop gruppen så att de jobbar mot ett gemensamt mål är 

det viktigt att målen diskuteras. Gemensamma mål är också extra viktiga eftersom det kan 

finnas skilda åsikter gällande vad öppen innovation innebär, kom det fram av 

enkätundersökningen. Därför kan det också vara bra att tillsammans i projektgruppen skapa 

en gemensam bild även kring arbetets upplägg och vad just öppen innovation kommer att 

betyda för gruppen.  

Antvik och Sjöholm (2007) säger att då projektmålen ska tas fram är det viktigt att ställa sig 

frågor som vad meningen är med projektet, vad ska göras och vad ska resultaten användas 

till? De nämner också ordet ”SMART” som ett verktyg att använda sig av. I projekt E var 

målen till en början obefintliga. Projektgruppen hade inte fått veta målen innan den första 

projektledaren byttes ut. Det var först då den nya projektledaren tillsattes som målen togs 

fram vilket visade sig vara viktigt för projektets arbete. Detta kan då kopplas till Antvik och 

Sjöholms (2007) teori om att det är viktigt att använda sig av verktyget nyss nämnt.   
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7 Slutsats 

Målet med denna studie var att besvara hur framgångsrika kommunikationsfaktorer ser ut i 

öppna innovationsprojekt samt studera hur ledarskapet såg ut utifrån både ledare och 

projektgruppens synvinkel i de öppna innovationsprojekt som granskats i denna studie. I detta 

kapitel besvarar vi de tidigare ställda problemformuleringarna. 

 

7.1 Riktlinjer för en god kommunikationsstrategi 

Utifrån de ämneskategorier som legat till grund för studien har vi funnit fem olika faktorer 

som ledaren främst bör tänka på: 

Kommunikationsvägar Vi har sett att det bästa sättet att kommunicera på är då personerna 

träffas eftersom de då inte riskerar att missa varandras kroppsspråk 

och tonläge. Då medlemmarna i många öppna projekt är 

geografiskt långt ifrån varandra gäller det att hitta andra 

kommunikationsvägar. Med dagens teknik går detta att ordna via 

videokonferenser. Det går ändå inte att undvika att ha en 

mailkontakt då detta är ett väl använt kommunikationssätt. Det är 

då viktigt att tänka på sina formuleringar och ordval för att inte 

missuppfattas. För till exempel idégenerering eller för att 

uppdatera samtliga inom projektgruppen är Google docs ett 

användbart verktyg där flera samtidigt kan redigera samma 

dokument. I öppna projekt kan det hända att personer kommer in 

senare i projektet, för att dessa personer ska ha lättare att komma 

in i projektet kan det vara bra att idégenereringar har filmats. Då 

kan de nya medlemmarna få en inblick i projektets kultur och 

arbetssätt samt få en uppfattning om hur långt man har kommit i 

processen. 

  



Slutsats 

37 

 

Ledarskap Av svaren vi fått i denna studie kan vi se att det för projektledare 

inom öppna innovationsprojekt är viktigt att ha en administrativ 

roll istället för ett tekniskt kunnande eftersom den tekniska 

kompetensen finns hos övriga deltagare i projektet. 

Kommunikationen som administrativ ledare behöver vara extra 

tydlig och konkret. I vår studie har det även visat sig att ledaren 

inom ett öppet innovationsprojekt bör vara öppen då det gäller nya 

idéer och tankesätt samt kunna skapa en god sammanhållning i 

gruppen. Vi har sett skillnader mellan ledare i vanliga projekt mot 

öppna innovationsprojekt då en ledare inom öppna 

innovationsprojekt måste vara bra på att hålla många bollar i luften 

och vara kontaktskapande då den eller dem ska hålla ihop flera 

olika personer och organisationer med olika bakgrunder och 

förutsättningar samtidigt. Vi har även sett att stereotyperna av 

manligt och kvinnligt ledarskap har suddats ut. 

Organisationskultur Varje individ som deltar i ett öppet innovationsprojekt kommer in 

med en egen bakgrund och egna erfarenheter. Individernas olika 

invanda kulturer kan skära sig med varandra, vilket gör att det blir 

viktigt att skapa en gemensam organisationskultur. Det är ledarens 

ansvar att se till att detta sker men det är även upp till individerna 

att arbeta för en god sammanhållning. Det är svårare för öppna 

innovationsprojekt att skapa en gemensam organisationskultur då 

det finns risk för att de inte träffas lika ofta som andra 

innovationsprojekt. Det är dock viktigt för dem att verkligen skapa 

en god organisationskultur för att inte projektet och 

samarbetsparterna ska påverkas negativt. Om man inte lyckas 

skapa en god kultur känner samarbetsparterna ingen samhörighet 

med övriga deltagare, de tappar förtroende och ser heller ingen 

anledning till att vara kvar i nätverket eftersom de själv inte vinner 

någonting på det. 

Även om engelska är ett universellt språk kan språkliga barriärer 

uppstå, detta måste uppmärksammas, så att även de internationella 

deltagarna hänger med i projektet. 
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 I de projekt som har studerats har vi märkt att det uppstått 

kommunikationsproblem då deltagarna pratat olika fackspråk. Det 

är viktigt att ta hänsyn till de olika individernas bakgrunder och 

sätt att diskutera. Eftersom detta ger olika perspektiv på 

idégenereringar och liknande ska man se detta som något positivt 

och som en stor möjlighet att utvecklas. 

 Vi har sett exempel där projektdeltagarna har uppfattat öppen 

innovation på olika sätt. Det har medfört svårigheter i till exempel 

idégenereringar då vissa har varit mer öppna än andra. Här anser vi 

att det är viktigt att man i projektgruppen kommer överens om vad 

just öppen innovation kommer att innebära för projektet innan det 

startar för att undvika eventuella missförstånd och konflikter. 

Konflikter Det har visat sig att många av respondenterna har ansett att ledaren 

har en viktig roll då det kommer till konflikter. Vi ser att det är 

viktigt att ledaren visar att denne har en uttänkt plan när det 

kommer till konflikter samtidigt som ledaren måste vara 

anpassningsbar i en konfliktsituation. 

Det är också viktigt att konflikter kommer upp till ytan för att 

diskuteras så att projektet kan gå vidare. Detta kan utvecklas till 

något positivt där arbetet förhoppningsvis kan fortsätta starkare än 

innan. 

Mål  I ett öppet innovationsprojekt är det viktigt att ledaren ser till att 

tillsammans med gruppen skapa en gemensam bild av målet och 

visionen för projektet. Mål är rent generellt viktiga i alla 

innovationsprojekt men vi anser att det är ännu viktigare att de är 

tydliga i öppna innovationsprojekt för att alla ska veta vad de 

strävar mot, annars har inte alla i nätverket nytta av varandra. För 

att projektgruppen ska motiveras behöver mätbara och specifika 

delmål sättas upp, dessa ska förtydliga visionsmålet och vara 

realistiskt samt tidssatta. När detta görs behöver ledaren ha 

deltagarna individuella mål i åtanke för att inte ” trampa någon på 

tårna”.  
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8 Förslag på vidare forskning 

Här tar vi upp områden som vi anser skulle vara intressant att studera vidare. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att fördjupa sig ytterligare i ämnet eftersom vi 

bara haft möjlighet att beröra en liten del. Eftersom öppna innovationsprojekt innebär 

samarbeten med externa parter innebär det att kommunikationen kan bli lidande då det 

geografiska avståndet kan vara ett hinder. Det skulle därför vara intressant att studera hur de 

hindren kan överkommas, vilka alternativa kommunikationsvägar skulle kunna användas när 

det inte finns möjlighet att träffas personligen? 

Organisationskulturen i öppna innovationsprojekt är någonting som skulle vara intressant att 

studera närmare. Vilken betydelse har den för att den öppna processen ska fungera? Har de 

individuella målen hos deltagarna någon betydelse och vad har det för betydelse i den stora 

gruppen? 

En studie med ett större urval skulle bidra till att få en bättre kartläggning och förståelse för 

hur viktigt det är med en fungerande kommunikation mellan ledare och projektgrupp i öppna 

innovationsprojekt. 
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Bilaga 1 

 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1; Frågor till intervjuer och enkäter 

Man  Kvinna 

Ålder   20-30 31-40  41-50  51-60  61-70 

Yrke 

Position (chef, vd o.s.v.) 

 

Ledare 

Hur har ledarskapet sett ut under projektet? Har det funnits en eller flera? 

Har du märkt av någon/några informella ledare i projektet? 

Om det finns en eller flera informella ledare, vilka skillnader anser du att det finns mellan  

dem och de formella ledarna? 

Beskriv hur du anser att en projektledare ska vara? 

Beskriv hur du anser dig vara som ledare? (Om detta har varit din roll) 

Hur kommunicerar projektledaren/ledarna  med projektets deltagare? (Till exempel mail, 

möten med mera) 

Konflikter 

Beskriv hur ni behandlar konflikter inom projektet? 

Finns det någon plan för hur man ska gå tillväga när konflikter uppstår? Hur ser den ut? 

Mottagande 

Hur får du komma fram med dina idéer i projektet?  

Finns det tillexempel någonstans där man kan kommunicera sina idéer om man vaknar mitt i 

natten med en idé som man vill förmedla eller om man är bortrest? Går det att maila idéerna, 

framföra dem muntligt med mera. 

Känns det som att du blir bra bemött när du presenterar en ny idé? Lyssnar alla? 

Hur skulle du vilja att dina tankar och idéer tas emot? 

Beskriv hur ni är placerade i rummet på era möten/träffar.  

Vad anser du vara viktigt för att en projektmedarbetare ska vara motiverad för att prestera 

goda resultat? 

 



Bilaga 1 

 

 

Kulturer 

Har det någongång varit med personer från andra länder som pratat ett annat språk?  

Fanns det några svårigheter gällande kommunikationen  i den situationen? Beskriv. 

Vad tycker du är bra att tänka på i en sådan situation?  

Hur tycker du man kan lösa en språkbarriär? 

Har du märkt av olika organisationskulturer när du samarbetet med andra organisationer eller 

företag? 

Påverkades kommunikationen av detta? I så fall på vilket sätt? 

Mål 

Har ni/fanns det processmål i ert projekt? 

Har ni/fanns det visionsmål i ert projekt? 

Om det finns/fanns hur tydliga tycker du att de var/är? (välja på en skala) 

Hur viktigt tycker du det är att sätta upp tydliga mål för projektet? Beskriv. 

Om mål har funnits har det då påverkat kommunikationen positivt eller negativt? Beskriv på 

vilket sätt. 

Genus 

Beskriv om du märker någon skillnad när det gäller män och kvinnors ledarskap och 

kommunikation. 

Sköter de konflikter på olika sätt? 

 

 

 

Har du tidigare erfarenheter från projekt som inte är Open Innovation? I så fall, vad skiljer 

dem åt i ledarkspap, kommunikation, mål och idégenereringar? 
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Bilaga 2; Sammanställning av enkäter i mindmaps 
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13

1

Om det finns/fanns mål hur tydliga 
tycker du att de var/är? 

(där 1 är mycket tydlig och 4 är otydliga)

1

2

3

4
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Bilaga 3; Sammanställning av intervjuer i mindmaps 
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