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Banbrytande resultat kan oftast inte uppkomma inom den rådande världsbilden. 
Då är resultatet per definition inte banbrytande. För att en banbrytande 
upptäckt ska kunna tillkomma måste något ha inträffat som luckrat upp 
individens eller projektgruppens mentala låsning. Många banbrytande 
projektresultat ur historiskt perspektiv har visat sig ha tydliga inslag av 
tillfälligheter vid upptäckten och eftersom dessa inte kan styras måste 
organisationen istället utveckla kompetens att identifiera och tillvarata 
lyckosamma tillfälligheter. 
 
Vad innebär begreppet serendipity och vad kan en organisation göra för att 
förstärka medvetenheten om tillfällighetens betydelse för kreativt arbete? 
 
Artikeln belyser begreppet serendipity ur ett antal teoretiska perspektiv och 
relaterar vidare till ett antal historiska exempel. Slutligen formuleras en 
sammanställning med tankar om hur förutsättningarna för serendipity kan 
stärkas i en projektgrupp. Ambitionen är att de teoretiska faktorerna som 
presenteras i sammanställningen ska kunna testas empiriskt i ett senare skede. 
 
 

Vem skulle för 70 år sedan ha kunnat tro att en produkt gjord av mögelsvampar var 
botemedlet mot de flesta av våra infektioner?  
Naturligtvis ingen! Därför fanns det heller inga medicinska projekt som arbetade 
systematiskt med att söka efter penicillinets effekter. Upptäckten gjordes istället tillsynes 
slumpmässigt när en forskare studerade några bakterier i ett antal petriskålar. På en av 
skålarna hade han skruvat på locket slarvigt så att luft kunde passera. Då han efter någon 
vecka åter tittade till sina bakterieodlingar konstaterade han att alla bakterier i den öppna 
skålen var döda. Året var 1928 och Alexander Fleming, som forskaren hette, blev nyfiken 
och bestämde sig för att undersöka orsaken. 
Han fann att mögelsvampen penicillum notatum av en slump hade passerat in i odlingen 
med luften. Hans erfarenhet sa honom att detta kunde vara en viktig upptäckt och han 
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fortsatte att arbeta med att isolera den verksamma substansen, den substans som vi idag 
kallar för penicillin.  
 
Naturligtvis kunde ingen komma på idén att mögelsvamparna som terroriserade 
visthusbodarna bar på lösningen till problemet om hur infektioner skulle botas. För att 
denna banbrytande upptäckt skulle kunna komma till stånd krävdes det istället ett 
oavsiktligt misstag i ett projekt med ett helt annat syfte och målsättning. Men endast ett 
tillfälligt misstag var inte tillräckligt. Det finns nämligen dokumenterat att minst 28 
forskare före Fleming hade noterat att penicillum notatum tog kol på bakterier. Detta 
noterades utan att dessa forskare förstod vidden av sin upptäckt (Roberts, 1989). Det 
behövdes alltså också skarpsynthet hos minst en individ för att förstå att ta till vara på 
den givna möjligheten.  
 
Radikala utvecklingssteg är ofta resultatet av oavsiktligt uppkomna effekter av oskyldiga 
resultat från andra projekt (Ne´eman, 1988). Kantorovich (1993) menar att det till och 
med går att påstå att tillfälligheter och misstag är nödvändiga för att radikala steg ska 
kunna ske, eftersom våra tankar ofta är fängslade inom ett rådande paradigm, en rådande 
bild av hur världen måste se ut och tolkas. 
 
Så vad betyder egentligen slumpen för utvecklingsprojekt? I ett försök att beskriva detta 
skriver Bertil Agdur i sin bok ”Homo inventor” (1996) bland annat att oförutsägbara 
slumpmässiga händelser alltid inträffar under processens förlopp och att slumpen skapar 
nya möjligheter och incitament till nya idéer som förhoppningsvis tas till vara. 
 
Flera forskare inom vetenskapsteori har skrivit om slumpens betydelse för utveckling (till 
exempel Ne´eman, 1988, Roberts, 1989, Robinson & Stern, 1997) och allt fler väljer att 
använda sig av begreppet serendipity. Enligt Oxford English Dictionary (1992) betyder 
serendipity ”att göra lyckliga och oväntade upptäckter av en slump”. Ordet serendipity 
används allmänt för att beskriva när till exempel två gamla vänner från Säffle, som inte 
träffats på länge, plötsligt stöter ihop på en gata i New York i rusningstrafik. Detta är, 
som vi senare ska få se, en grov förenkling av den ursprungliga betydelsen av ordet 
serendipity.  
 
Endast ett fåtal empiriska studier av serendipity har gjorts och alla helt nyligen. En av få 
empiriska studier som nämner Serendipity presenterades av Philips m.fl. (2006). I en 
empirisk studie av ledning i radikala projekt konstateras att serendipity har spelat en 
viktig roll i många historiska fall. Studien av fyra företag avslutas med den korta 
slutsatsen att ”in all four cases the firms undertook a thorough scanning and selection 
process that involved looking beyond existing boundaries” (Philips m.fl., 2006). Min 
tolkning är att analysmodellen för serendipity är trubbig. Tydligen är inte serendipity 
något som ofta har studerats empiriskt. Min artikel är ett försök att bygga upp ett tidigt 
ramverk för att senare kunna studera serendipity empiriskt i projektsituationer. 
 

Tre avgörande situationer 
En tillbakablick och granskning av sådana utvecklingssteg som har betytt mycket för sin 
omgivning visar att tillfälligheter och misstag har spelat en avgörande roll såväl för själva 
upptäckten som för processens vidaregång (Mellberg m.fl., 1998). Deras granskning 
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visar att tillfälligheter framför allt spelar en avgörande roll vid bland annat tre olika 
situationer.  
 
För det första då människor oplanerat och slumpmässigt möter varandra och finner att de 
har funderat på likartade problem eller har kompletterande kompetenser. För det andra då 
en oförutsedd händelse inträffar som ger individen lösningen till ett problem eller idén till 
ett nytt problem (Exempelvis Alexander Flemming och Penicillinet). En tredje 
situationen uppstår då okonventionellt tänkande individer, såsom till exempel släkt och 
vänner eller personal från andra avdelningar, av en ren tillfällighet presenteras för 
problemställningen och kan initiera tankar som leder till en lösning eftersom de inte är 
låsta i sitt tänkande. 
 
Oplanerade möten 

”Det är i de oplanerade mötena som verkligt gränsöverskridande forskning har sin 
begynnelse”, skriver Stig Hagström i en artikel, Kreativitet och kreativa miljöer, 1996 (s. 
90). Enligt Ekvall (1988) föds nya idéer i mötet och konfrontationen mellan olika 
erfarenheter, kunskaper, värderingar och kända, men artskilda idéer.  
 
Ett exempel på fruktsamma men oplanerade möten är när Hewlett-Packard utvecklade en 
bläckstråleskrivare i färg med hög upplösning. Två kollegor råkade mötas på en fikapaus 
och upptäckte båda att den andre hade börjat samla på sig idéer om hur en perfekt 
skrivare skulle se ut. De satte samman en lista som sedan blev utgångspunkten för en 
projektgrupp som de båda fick leda med samma syfte. Gruppens resultat blev den 
generation av skrivare som vi använder idag (Robinson & Stern, 1997). 
Ett annat exempel är när von Platen och Munter träffades för första gången i matsalen vid 
KTH och upptäckte att de båda hade funderingar om hur man skulle kunna konstruera ett 
kylskåp för bruk i hemmen. Vid denna tidpunkt fanns det enbart kylskåp för förvaring i 
stora lagerbyggnader samt vid båttransporter. Von Platen som var filosofiskt lagd hade 
till en början svårt att dra jämt med Munter som var praktiker, men efterhand fann båda 
dock att de hade ett fruktsamt utbyte av gemenskapen och de beslutade att genomföra 
examensprojektet tillsammans. De skapade en lösning och ett patent som lade grunden 
till företaget Electrolux (Andersson, 1995). Detta var en viktig slump även om vi idag vet 
att det också behövs en säljare och entreprenör som Axel Wenner-Gren för att skapa ett 
företag som blir världsledande inom vitvarubranschen. 
 
Vi kan alltså se att oplanerade möten och förmågan att identifiera nyttan av dessa möten 
kan påverka frekvensen av framgångsrikt startade och genomförda projekt.   
 
Oförutsedda händelser 

Flera stora kliv i mänsklighetens historia har tagits med hjälp av effekter och händelser 
som inte eftersöktes (Roberts, 1989). Från Archimedes och Columbus till nylon och 
insulin har den icke efterfrågade effekten lett till goda projektresultat. Har man 
inställningen att ett resultat aldrig är felaktigt, utan bara oväntat, finns det en potentiell 
radikal upptäckt i varje resultat. Oförutsedda händelser kan plötsligt blottlägga en lösning 
på ett befintligt problem.  
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Ett exempel på oförutsedda händelser som lett till viktiga resultat är då två amerikanska 
bröder, Tilgham, på 1860-talet experimenterade med att förvandla trä till en massa som 
kunde lämpa sig för papperstillverkning. En kväll när en av bröderna gick ut i 
laboratoriet för att leta efter något han hade glömt, ville han inte störa omgivningen 
genom att tända belysningen. Istället lyste han med en tändsticka. När den slocknade 
kastade han den i en skål med svavelsyrlighet. Morgonen därpå upptäckte han att 
svavelsyrligheten hade löst upp den obrända delen av tändstickan. Brödernas långvariga 
engagemang runt problemet med att omvandla trä till massa hade nu med slumpens hjälp 
fått en lösning. Bröderna arbetade vidare med upptäckten vilket resulterade i en 
patenterbar metod för att tillverka cellulosa kallad sulfitmetoden (Isakson & Johansson, 
1994). 
Ett anat exempel är upptäckten av den sand som visade sig bli fyllnadsmaterial i Alfred 
Nobels dynamit, som patenterades 1866. Uppfinnaren fann denna sand vid en 
kvällspromenad utanför sin fabrik i tyska Kümmel. Användandet av nitroglycerin som 
sprängmedel hade tidigare vållat stora problem vid transport och dosering på grund av 
ämnets lättflyktighet. Slumpen att trampa i rätt sand kombinerad med Nobels långa 
engagemang och stora kunskap runt säkerhetsproblemen med nitroglycerin gjorde att 
dynamiten blev uppfunnen. Nobels industrier blev senare ett imperium som lade grunden 
till flera av de dominerande koncernerna i svenskt näringsliv (Andersson, 1995). 
Ett exempel på att även en organisatorisk innovation kan initieras av en oförutsedd 
händelse är produktionsfilosofin Just-In-Time (JIT). JIT ligger bland annat till grund för i 
princip all biltillverkning idag. Japanen Kiichiro Toyoda fick idén till JIT när han såg 
analogin mellan ett tillverkningflöde och lagerhållningen i ett amerikanskt snabbköp. På 
grund av utrymmesbrist, kostnadsskäl och problem med färskhållning tvingas snabbköpet 
ha ett system som styr lagerhållningen på ett sådant sätt att färskvarorna når affären i 
samma ögonblick hyllan är tom. Toyoda delade med sig av idén till Ingenjör Ohno som 
såg att detta system skulle kunna spara enorma belopp om det infördes i bilproduktionen 
och Ohno ägnade tjugo år av sitt liv till att fullända filosofin (Ketteringham & Nayak, 
1987).  
 
Oförutsebara händelser och framför allt förmågan att uppfatta värdet av en betydelsefull 
oförutsägbar händelse har alltså bidragit med många viktiga innovationsprojekt. 
 
Okonventionellt tänkande individer 

Bengt-Arne Vedin beskriver i sin bok ”Innovationer - lönsamma och konkurrens-
kraftiga” (1995), vikten av en ”mötesplats för det oväntade” (s. 269). Vedin anser att 
projektgruppen bör bjuda in individer som saknar erfarenhet inom problemområdet. 
Detta kallas ibland för Dolly-effekten efter den städerska på en reklambyrå i New York 
som bjöds in till en brainstorming av Alex Osborn. En projektgrupp kan konsultera 
individer från andra verksamhetsområden, utnyttja kontakter inom familj och 
bekantskapskrets eller skaffa litteratur som avviker från huvudämnet för att få impulser 
till nya lösningar. En empirisk undersökning visade också att informella och tursamma 
sammanträffanden under kafferaster, på fritiden eller i familjen initierade åtta av tio idéer 
som resulterade i banbrytande projekt vid M.I.T., Massachusetts Institute of Technology 
(Syrett & Lammiman, 1997) 
 
Ett exempel på nyttan av en okonventionellt tänkande individ är när Fru Rausing bidrog 
till förslutningstekniken till den första tetrapacken genom att se parallellen med att 



Perspektiv på Projektledning – 2007, Vol 12, Nr 1 

  47  

kontinuerligt försluta en papperscylinder och att stoppa julkorv. Hennes idé var att 
förslutningen skulle ske under vätskenivån för att få ett kontinuerligt vätskeflöde. Detta 
på samma sätt som när man klämmer samman och knyter ihop lagom långa bitar av en 
mycket lång korv vid korvtillverkning. Hennes man, Ruben Rausing, bidrog med det 
skarpsinne som grundade sig i hans långvariga engagemang i problemställningen. Detta 
gjorde att idén med korvstoppningsprincipen kunde provas i en förpackningsmaskin och 
senare visa sig vara lyckosam (Rydenfelt, 1995).  
Ett annat tydligt exempel, där idén till ett revolutionerande projekt kom från en individ 
som ännu inte låsts i sitt tänkande, är polaroidkameran. Idén till detta projekt uppstod då 
upphovsmannens sexåriga dotter kraftfullt uttryckte en stark och otålig önskan om att få 
se bilden omedelbart efter att den hade tagits. Detta initierade det projekt som kom att 
resultera i den första polaroidkameran. (Syrett & Lammiman, 1997). 
 
Okonventionellt tänkande individer har alltså kunnat bidra till att flera kommersiellt 
framgångsrika projekt har startats upp och givit resultat. 
 

Serendipity - slumpen i teorin 
Ett seriöst försök att bygga upp en teoretisk ram runt serendipitybegrepper gjordes av 
Merton & Barber (2002). De försöker bygga upp en semantik runt serendipity som en 
följd av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utan att riktigt nå enda fram. Det är med 
motvilja man bygger en bild av forskning som ett ickemetodiskt arbete utan som en 
belöning av erhållna tillfälligheter. 
 
Steiner (1995) genomförde en kvalitativ metastudie av publicerade artiklar inom 
innovationsteorin och forskningsområdets utveckling från 1960-talet till 1990-talet och 
konstaterar att trenden går mot ett ökande fokus på den okonventionelle individen på 
bekostnad av organiserad metodik och vetenskap. Adner och Levinthal (2004) kom fram 
till samma resultat och konstaterade att självständigt tänkande och mindre uppstyrda 
sökprocesser fått ett allt större utrymme inom forskningen runt kreativitet och lärande. 
Den välstrukturerade forskarrollen eller den konventionella konstruktörsrollen är inte 
självklart den enda rätta miljön för framgångsrika innovationer enligt Steiners (1995) 
studie. Forskaren och konstruktören har ofta krav på sig att följa vedertagna mallar och 
fastnar då ibland i en kvasiobjektivitet som sätter ramar för vilka tankar som är tillåtna. 
Detta kan göra att de missar helhetsbilden. Steiner poängterar begreppet äkthet2 (eng. 
authenticity) som ett nyckelord och definierar detta som individens rätt att vara 
okonventionell och öppen för radikalt annorlunda infallsvinklar.  
 
Kantorovich (1993) går till och med så långt att han menar att blinda upptäckter är 
nödvändiga för att radikala steg ska ske eftersom individer ofta är fängslade inom ett 
rådande paradigm om hur världen ska se ut. Individen vill inte gå utanför de ramar som 
betraktas som sanning av etablissemanget, och även om individen vill gå utanför 
paradigmet vet han inte hur terrängen ser ut och är blind för de territorier som ligger 
utanför hans världsbild. Vare sig en deduktiv eller induktiv ansats kan skapa ett nytt 
koncept eller en ny världsbild. Därför är vårt viktigaste medel för att se igenom vår 
världsbild den oavsiktliga lösning som kan uppstå när vi försöker lösa ett annat problem. 

                                                           
2 jfr begreppet äkthet (eng. authenticity) med Gareth Morgan´s resonemang runt begreppet harmoni i 
organisationen och individens rätt att vara sig själv i kulturmetaforen (Images of organisation, 1986). 
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(Kantorovich, 1993) Fortsättningsvis diskuterar Kantorovich (1993) begreppet 
evolutionär utveckling och jämför serendipity med de mutationer som uppstår i naturen. 
Mutationer är slumpvisa förändringar i arvsmassan hos ett djur som sker oavbrutet. Enligt 
Darwin är mutationer de avgörande stegen som har fört den biologiska utvecklingen 
framåt. Evolutionär utveckling skulle då innebära att oplanerade och oförutsedda effekter 
ger nya idéer, vilket motsvarar mutationerna i naturen. De mutationer som visar sig göra 
en art mer livsduglig lever vidare då mer livsdugliga individer fortplantar sig oftare och 
för sina anlag till nästa generation. Mindre livsdugliga mutationer dör ut och hamnar i 
historiens glömska, liksom de oplanerade och oförutsedda effekter som inte tillför 
mervärde. Detta motsvarar alltså de tillfälligheter i projekten som inte upptäcks av en 
individ och/eller som inte tas emot positivt av ett oflexibelt ledarskap3. Detta kallar 
Darwin det naturliga urvalet. Inom utvecklingsprojekt är det naturliga urvalet 
naturligtvis i hög grad beroende av vilken individ som är närvarande då den tillfälliga 
effekten uppstår, eftersom långt ifrån alla har möjlighet att se värdet av effekten (jfr 
penicillinet). Ivan Östholm, som var projektledare för utvecklingen av läkemedlet Losec 
under större delen av projekttiden, håller med om detta och definierar 
serendipitybegreppet i sin bok ”Nya skapelser” (1996). Östholm väljer att definiera 
begreppet som: upptäckten av något andra snubblat över men inte insett värdet av eller 
som ett fynd man gör när man söker efter en viss effekt och hittar en helt annan. 
   
Kemiprofessorn Royston M. Roberts (1989) resonerar runt serendipitybegreppet i sin bok 
”Serendipity: Accidental discoveries in science”. Roberts väljer att definiera begreppet på 
två sätt: dels som verklig (true) serendipity och dels som pseudo-serendipity. Med verklig 
serendipity menar Roberts upptäckter som visar sig vara viktiga, men som dyker upp när 
man egentligen söker efter något annat. Med pseudoserendipity menar Roberts att 
lösningen på ett problem som man aktivt försöker lösa dyker upp av en tillfällighet.  
 
Robinson & Stern beskriver hur begreppet serendipity har ändrat betydelse över tiden i 
sin bok ”Corporate creativity” (1997). Betydelsen av begreppet serendipity har idag, 
enligt författarna, ändrats jämfört med begreppets ursprungliga betydelse. Den 
ursprungliga betydelsen av begreppet var skarpsinne för tillfälligheter, eng. ”accidental 
sagacity” (Lewis, W.S. (ed.), 1960, s. 408). Begreppet innehåller sålunda dessa två 
grundläggande komponenter; 1) Slumpen/tillfälligheten och 2) skarpsinnet som gör att 
slumpen kan tillvaratas. Detta är en skarp kontrast till den vardagliga betydelsen med 
vännerna som möts i New York som exempel. 
 

Sagan om serendipity 
Begreppet serendipity myntades ursprungligen av Horace Walpole år 1754. Walpole som 
hade en mycket omfattande korrespondens använde begreppet första gången i ett brev till 
sin vän i Florence, den Brittiske diplomaten Horace Mann.  
 

“… This discovery indeed is almost of that kind which I will call serendipity, a 
very expressive word, which as I have nothing better to tell you, I shall endeavor 
to explain to you: you will understand it better by the derivation than by 
definition. I once read a fairy tale called The Three Princes of Serendip: as their 

                                                           
3  jfr. NIH-syndromet (Not Invented Here), Allen & Katz, 1982. 
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highnesses traveled, they were always making discoveries, by accident and 
sagacity of things they were not in quest of …” 

(Citat ur Walpoles originalbrev återgivna av Lewis, (ed.), 1960.) 
 
Ordet serendipity kommer från ordet Serendip som var ett antikt namn på ön Ceylon. 
Walpoles betydelse av ordet baserades på en traditionell persisk saga, "The travels and 
adventures of the three princes of Serendip", översatt första gången från persiska av 
Christoforo Armeno 15574. Nedan följer ett kort utdrag ur historien. 
 

Sagan handlar i korthet om tre prinsar som sänds av 
sin far ut i världen för att finna livserfarenhet. De gör 
en mängd upptäckter som de inte söker aktivt. Till 
exempel rastar prinsarna vid ett tillfälle vid en väg 
då en man kommer förbi och frågar efter en mula5 
som sprungit bort. Den första prinsen frågar då om 
mulan är blind på höger öga. Mannen svarar ja. Den 
andra prinsen frågar om mulan saknar en tand. 
Mannen svarar ja. Den tredje prinsen frågar om 
mulan är halt. Mannen svarar även nu ja och fylls av 
förhoppningar.  
- Nej, någon sådan mula har vi inte sett, svarar 
prinsarna.  
Då mannen efter att ha letat länge inte finner sin mula anklagas prinsarna 
för stöld av mulan och sätts i fängelse av kungen. De har ju uppenbarligen 
sett mulan och kunnat beskriva den, men vill inte berätta var den är. 
Prinsarna nekar och när mannen senare finner sin mula friges prinsarna 
och kallas till kungen för att förklara hur de har kunnat beskriva mulan så 
exakt utan att ha sett den. Den första prinsen svarar då att han antog att 
mulan är blind på höger öga eftersom endast gräset på vänster sida var 
uppätet trots att detta var av sämre kvalitet än gräset på höger sida. Den 
andra prinsen svarar att han antog att mulan saknar en tand eftersom han 
hade funnit gräsbitar på marken som var så stora att de måste ha tappats 
genom en glugg i tandraden. Den tredje prinsen svarar att han antog att 
mulan måste vara halt eftersom han endast sett avtryck från tre fötter 
längst vägen. Prinsarnas skarpsinne belönar dem nu rikligt med guld och 
ädla stenar.   

(Sagan är fritt översatt ur Robinsson & Stern, 1997, och kryddad 
med lyx ur Walpoles originalbrev återgivna av Lewis, (ed.), 1960.) 

 
Trots prinsarnas påtagliga skarpsynthet har fokus på tillfälligheten eller slumpen fått en 
alltför stor del i den traditionella definitionen av begreppet serendipity. Detta på 
bekostnad av skarpsinnet eller förmågan att se nyttan av den inträffade tillfälligheten (jfr 

                                                           
4 Armenos italienska översättning hade titeln Peregrinaggio di tre figluoli del re di Serendippo och publicerades 
först i Venedig 1557. 
 
5 Observera att Walpole skrev mula i sitt ursprungliga brev från 1754 och inte kamel vilket vanligtvis återges i 
senare litteratur.    
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definitionen ur Oxford English Dictionary, 1992). Detta tror Robinson & Stern kan ha sitt 
ursprung i att Walpole var otydlig i sitt brev. I modernare artiklar (Roberts, 1989, 
Robinson & Stern, 1997) poängteras åter skarpsinnets betydelse vilket stämmer bra 
överens med Ivan Östholms (1996) praktiska erfarenheter från Losec-projektet.  
 

Tre grundpelare 
Begreppet serendipity innehåller således tre grundpelare, dels tillfällighetsfrekvensen 
(hur ofta slumpen inträffar) och dels uppfattningsförmågan som gör tillfälligheten till en 
upptäckt. Det är därför rimligt att anta att en organisation kan förbättra sina 
förutsättningar för serendipity dels genom att öka tillfällighetsfrekvensen och dels genom 
att fördjupa och bredda organisationens totala ”skarpsinne”. Robinsson & Stern (1997) 
tillför ännu en grundpelare genom att diskutera acceptansen eller medvetenheten inom 
organisationen för att tillfälligheter kommer att inträffa och att en del av dessa kommer 
att bli framgångsrika. Slutsatsen av resonemanget blir således att begreppet serendipity 
byggs upp kring tre pelare (se figur 1). 
 

Serendipity
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Figur 1. Serendipity byggs upp på tre grundpelare. 
 
Sören Sjölander (1983) konstaterar att ett utmärkande drag hos projekt med kreativt 
klimat är just deras förmåga att kapitalisera det oväntade - att utnyttja slumpen. Detta 
kallas ”Opportunity identification” av Kao (1989) och Flynn m.fl. (2003). Det är 
dessutom mycket vanligt att resultatet av systematiskt arbete får sin huvudsakliga 
användning inom helt andra applikationer än de som de var avsedda för (Östholms, 1996, 
definition av serendipity). Exempelvis finns det flera exempel på att användningen av ett 
resultat oväntat kommit inom helt andra branscher än där de uppstod.   
 

Faktorer som kan förstärka effekten av Serendipity 
Serendipity är, som tidigare konstaterats, en viktig källa till uppkomsten av unika projekt 
och en orsak till att radikala idéer och kreativa inslag uppstår i projekt. Detta gör det 
intressant att fördjupa sig i de olika teorierna runt begreppet serendipity och de faktorer 
som föreslagits i litteraturen för att förstärka effekten av serendipity i projektgrupper. 
Nedan presenteras en sammanställning av olika faktorer för att öka förutsättningarna för 
serendipity. Dessa faktorer är långt ifrån nya inom organisationsteori, utan har länge 
diskuterats i samband med att förbättra ett företags kreativa klimat. Det som är unikt är 
kombinationen av åtgärderna tillsammans med berörd personals medvetenhet och 
acceptans för att tillfälligheter kan inträffa. Detta gör att metoderna kan ses som ett 
koncept som beskrivs i följande sex faktorer (se figur 2). 
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Figur 2. Sex faktorer som har identifierats för att förstärka effekten av Serendipity.  

Vilka fler faktorer kan vi finna? 
 

Experimentera mycket. Genom att aktivt göra saker, testa, och dokumentera effekter, 
ökas möjligheten för tillfälligheter som kan vara lyckosamma (Robinson & Stern, 1997). 
Genom att dokumentera möten och tester ökar också chansen för att en betydelsefull 
upptäckt faktisk blir identifierad och tagen i bruk. Använd gärna en projektdagbok och 
skriv i den varje dag. Robinson & Stern talar också om vikten av att implementera en s.k. 
”just-do-it”-mentalitet6 för att uppmuntra fritt tänkande och experimenterande. Poängtera 
vikten av dokumentation och analys. Detta ska inte bara ske med bekräftande och 
förväntade resultat utan även med de oväntade resultaten. Låt också kollegor och andra 
individer analysera resultaten (Lenox, 1985). Detta gäller även för experimenterande med 
tankar och idéer. Testa en tanke, rita en modell, presentera den på en whiteboard och låta 
den möta opposition. Stora bilder och färg förstärker experimentkänslan. 

 
Uppmuntra fria tankar. Enligt teorin om serendipity ska idéskapande inte styras av alltför 
tydliga mål (Lenox, 1985, Kantorovich, 1993). De projekt vars ledarskap inser vikten av 

                                                           
6 jfr. Tom Peters första s.k. attribut: ”Tonvikt på handling” ur In search of excellence, 1982. 

 



Jonas RUNDQUIST 
 

52 

att ge kreativa individer fria roller har goda förutsättningar för att få ett kreativt klimat 
(Östholm, 1996). Formulera därför mål som ger utrymme för kreativitet genom att skapa 
en vision om den effekt som ska uppnås istället för en helt tydlig bild av ett konkret 
resultat. Att som projektledare kunna hantera en öppen målsättning i projektets inledning 
är en utmaning. 
 
Uppmuntra utbyte mellan experter och generalister för att på så sätt skapa förutsättningar 
för ömsesidig entusiasmering mellan individer och en yta för skapandet av nya idéer och 
applikationer (Lenox, 1985). Eagle (2004) menar att detta i framtiden kan organiseras 
lättare beroende på två nya trender kopplade till IT; Dels rörelsen från stationära datorer 
till laptopar, och dels utvecklingen av ”sociala mjukvaror”. Med sociala mjukvaror avses 
program där flera deltagare kan arbeta med samma problem och/eller kommunicera 
genom mjukvaran under arbetets gång. Exempel kan vara en projektledningsplattform av 
typen projektplatsen.se, men också något så enkelt som att flera personer kan arbeta 
samtidigt i ett vanligt ordbehandlingsprogram. 
 
Öka medvetenheten om att serendipity alltid har haft och alltid kommer att få en stor 
betydelse för framtida projekt. Detta för att individerna ska uppfatta tillfälligheterna och 
kunna identifiera när tillfälligheterna inträffar (Robinson & Stern, 1997). Uppmuntra 
individerna att tänka flexibelt eftersom de banbrytande upptäckterna kan komma att ligga 
utanför det konventionella tänkandet (Roberts, 1989, Lenox, 1985, Kantorovich, 1993). 
Medvetenhet om tillfälligheter är i direkt motsats till en detaljerad struktur. Med ett 
dubbel-loop tänkande kan en acceptans för tillfälligheter tydliggöras. Med dubbel-loop 
menas att man dels jämför projektets nuläge med planen, men också emellanåt 
ifrågasätter planen för att ge utrymme åt de tillfälliga idéer som kommit upp under 
projektets gång. 
 
Engagera personalen i flera olika projekt och frågeställningar på samma gång för att söka 
korsbefruktning. Försök vara ajour med så många problemställningar som möjligt på 
samma gång och gärna inom till synes olika områden (Kantorovich, 1993). Engagemang 
i flera projekt kan också leda till att experter samverkar inomområden utanför projektet. 
Projektet blir då en arena för naturliga möten mellan kompetenser som annars inte hade 
träffats (Greenberg & Roseman, 2003). Ur dessa planerade ”tillfälliga möten” kan 
korsbefruktning ske och idéer skapas av kompetenser och experter som annars inte hade 
funnits med i andra projekt. Deltagande i flera projekt är bara en av många sätt att skapa 
arenor för kompetenser att mötas för korsbefruktning. 
 
Skapa ett överflöd av kunskap - Dels djupa kunskaper och erfarenhet hos individer om 
det område inom vilket forskningen bedrivs (Robinson & Stern, 1997, Lenox, 1985), 
men också fler områden av spetskompetens utanför det direkta forskningsområdet7 och 

                                                           
7  jfr Pralahad & Hamels (1990) resonemang runt begreppet kärnkompetens och betydelsen av att en 
organisation söker kärnkompetenser inom nya områden för att skapa synergieffekter och potentiellt nya projekt 
och lösningar. 
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breddad kunskap om närliggande och även helt avvikande områden (Lenox, 1985, 
Kantorovich, 1993). Planera gärna in olika typer av kompetensstimulanser exempelvis 
som kick-off aktiviteter. Exponering för konst har beskrivits som en stimulator för 
tillfälligheter, och i synnerhet om konstupplevelsen är kollektiv med projektgruppen. 
 
Dessa faktorer formar en inledande sammanställning av hur serendipity kan stimuleras 
och effekterna av serendipity förstärkas. Området är dock öppet för andra fantastiska 
metoder som du som läsare kan fundera över. 
 

Slutsatser 
Serendipity är ett begrepp som har stor betydelse vid uppkomsten av banbrytande idéer 
och en viktig del i goda resultat i projekt. Många författare har definierat serendipity på 
olika sätt, men ur de olika författarnas synpunkter kan en generell definition skönjas: att 
göra oväntade upptäckter genom att kunna identifiera lyckosamma tillfälligheter. 
Begreppet byggs upp runt tre grundpelare, nämligen;  
 

1. tillfällighetsfrekvensen,  
2. skarpsinnet att kunna identifiera lyckosamma tillfälligheter, och  
3. acceptansen inom organisationen för att tillfälligheter inträffar.  

 
Det finns olika sätt att förstärka förutsättningarna för serendipity i projektgruppen. En 
summering av ett antal olika studier inom området kombinerat med egna slutsatser och 
reflektioner har format följande koncept bestående av sex faktorer: 
 

1. Experimentera mycket och uppmuntra en ”Just-do-it”-filosofi. 
2. Uppmuntra tänkande utan alltför fastlagda mål. 
3. Uppmuntra utbyte mellan experter och generalister. 
4. Öka medvetenheten om serendipity som idékälla i organisationen. 
5. Engagera personalen i flera olika projekt. 
6. Skapa ett överflöd av kunskap både på djupet och på bredden. 

 
Med dessa faktorer i bakhuvudet kan möjligen en mer kreativ miljö skapas med hjälp av 
att ett skarpsinne för tillvaratagandet av tillfälligheter skapas. 
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