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Utveckling av nya innovativa produkter är idag ett överlevnadsvillkor i
många branscher. Samtidigt blir produktlivscyklerna allt kortare vilket
ställer ökade krav på företagens förmåga att minska genomloppstiderna för
utveckling av nya produkter.

Kreativitet och nytänkande är en av många viktiga faktorer inom
produktutveckling. Kreativa idéer krävs både för att lösa tekniska problem
och för att höja kundvärdet hos den produkt som utvecklas. Författarna vill
dock med denna artikel visa på hur kreativitet i vissa lägen även kan ha en
negativ effekt på produktutvecklingsarbetet. Okontrollerad kreativitet i sena
skeden av utvecklingsprojekt kan i vissa fall medföra förseningar och
förhöjda kostnader för projektet.

Under vilka förutsättningar kan kreativitet utgöra ett hinder i
utvecklingsarbetet? Kan man hantera den paradox som uppstår när
kreativitet å ena sidan är nödvändigt för att driva utvecklingen framåt
samtidigt som kreativitet kan utgöra ett hinder i utvecklingsarbetet? Kan och
bör kreativitet styras och i så fall på vilket sätt?

I artikeln beskrivs olika sätt att se på organisation och ledning av
produktutvecklingsprojekt med fokus på kreativitet och idéhantering.
Författarna visar hur utvecklingsprojekt kan delas upp i tre huvudtyper;
tidsprojekt, prestandaprojekt och resursprojekt, samt beskriver vikten av att
samtliga projektdeltagare är överens om vilken typ av projekt man arbetar i.
Därefter formuleras en sammanställning med tankar kring vad som kan
göras för att hantera den ovan nämnda ”kreativitetsparadoxen”, dels ur ett
strategiskt perspektiv och dels ur ett operativt perspektiv. Författarna visar
också att det i första hand är i tidsprojekt som kreativitet i sena skeden kan
ha en negativ effekt på projektresultatet.

Kreativitet på gott och ont
Vad utmärker speciellt framgångsrika
företag – företag som är innovativa och
livskraftiga? I en amerikansk studie, gjord
av McKinsey & Co, där man undersökte
37 innovativa amerikanska företag, fann
man bland annat att dessa utmärktes av
ett aktivt sökande efter nya idéer
(Sjölander, 1983). Det amerikanska
företaget 3M är ett bra exempel på ett
framgångsrikt företag där kreativitet och

nya idéer uppmuntras (Peters &
Waterman, 1982). Kreativa idéer krävs
både för att lösa tekniska problem och för
att höja kundvärdet hos den produkt eller
process som utvecklas.

Hur kan då kreativitet ses som något
negativt? Är inte kreativitet och
nytänkande alltid av godo? Följande
historia från 40-talets USA är ett exempel
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på hur idéer, som uppkommer sent i ett
utvecklingsprojekt, kan bidra till ett
projekts misslyckande:

Howard Hughes, en välbärgad
finansman och tidigare pilot, fick på 40-
talet idén att bygga världens största
flygplan. Planet skulle till och med
komma att bli större än det jätteplan
som Airbus nu, 60 år senare, håller på
att utveckla; A380 – ett passagerarplan
som i vingspann överträffar Boeing 747
med över 40 meter.

Projektet finansierades till största delen
av Hughes själv men han fick även
draghjälp av krigsministeriet som anslog
40 miljoner dollar. Projektet, och även
planet, kom att kallas ”HK1 Herkules
Flying Boat”, men blev mer känt under
smeknamnet Spruce Goose. Drömmen
om att bygga jätteplanet närdes av
Hughes och han drev själv projektet
under flera års tid. Projektet blev
dessvärre ett misslyckande eftersom
Hughes ständigt under projektets gång
gjorde tekniska förbättringar av planets
utformning. Planet kom aldrig upp i
luften och krigsministeriet började snart
tvivla på projektet. 1947 ställdes
Hughes till svars för att ha spenderat 40
miljoner dollar av statens pengar till
ingen nytta. I samband med den process
som följde, lyckades dock Hughes få
upp Spruce Goose i luften och han flög
1600 meter på 20 meters höjd. Vid det
här laget visade det sig emellertid att de
tänkta kunderna börjat tappa intresset.
Projektet hade dragit ut på tiden på
grund av Hughes ständiga förbättringar
och kunderna hade börjat förlora
förtroendet för projektet. Krigs-
ministeriets anslag drogs in och hela
projektet fick till slut avvecklas.
(Framtidens flygplan, 2001)

Vi kan här bara spekulera i vad som hade
hänt med projektet om Hughes avstått
från sina ständiga små förbättringar.
Alltför mycket kreativitet och sena idéer
fick i detta exempel hela projektet på fall.

Det ideala utvecklingsprojektet
I det ideala utvecklingsprojektet, så som
det ofta beskrivs i litteraturen, är tanken
att man i ett tidigt skede genererar ett

stort antal idéer som sedan utvärderas
mot en kravspecifikation för att på så sätt
få fram en optimal lösning. Därefter görs
en noggrann planering av genomförandet
varefter arbetet med att realisera
lösningen påbörjas – den så kallade
genomförandefasen. (Marttala & Karlsson,
2000; Tidd, 1997; Sjölander, 1985;
Wenell, 2001; Clark & Wheelwright, 1992;
Smith & Reinertsen, 1991)

Det ges  mycket litet utrymme i
litteraturen åt den problematik som
uppstår då någon kommer med en,
kanske  omvälvande men briljant, idé
under genomförandefasen av ett projekt.
Låt oss illustrera detta med ytterligare ett
exempel och diskutera utifrån detta.

Företaget X´s utvecklingschef har en idé
om en ny typ av sladdlös datormus. En
projektgrupp tillsätts och arbetet
fortlöper enligt plan. När projektet
hunnit halvvägs in i genomförandefasen
får en av konstruktörerna en idé om en
ny typ av avläsningsmekanism.
Konstruktören lägger fram sin idé för
projektledaren och man kommer fram till
att idén är bärkraftig och att den skulle
medföra en minskning av kostnaderna
för tillverkningen av produkten med Y%.
Införandet av idén skulle dock medföra
både en kraftig försening av projektet
och en ökning av utvecklings-
kostnaderna.

Vad gör man i en sådan här situation?
Ska man införa idén och förlora intäkter
under den extra utvecklingstid som krävs
men å andra sidan öka intäkterna per
såld enhet när försäljningen väl kommer
igång, eller ska man fullfölja projektet
enligt plan med den, i ljuset av
konstruktörens nya idé, mediokra lösning
man kommit fram till och därmed hålla
den utsatta lanseringstiden?

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att
införa idén vid framtagandet av nästa
produktgeneration och acceptera en
tillverkningskostnad som kunde varit
avsevärt lägre fram till lanseringen av
nästa generation (Wenell, 2001; Sjölander,
1983).

Det blir givetvis alltid en avvägning mellan
kostnaden för att införa idén och de
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besparingar man tror sig kunna göra
genom att införa idén (Burenius &
Lindstedt, 1998). Själva utvärderingen av
idén tar dock tid och energi från projektet,
vilket både kostar pengar och kan
medföra förseningar. Naturligtvis hade det
allra bästa varit om konstruktören hade
kommit på idén redan i ett tidigt skede av
projektet, men detta är ofta mycket svårt
eftersom idéer och lösningar har en
tendens att uppenbara sig först när man
mer konkret börjar arbeta med problemen
(Clark & Wheelwright, 1992).

Projektmodeller
Det finns ett antal olika modeller och
synsätt för hur utvecklingsprojekt kan
organiseras och styras. Vi har studerat ett
antal olika projektmodeller som beskriver
hur man driver projekt från idé till avslut.

Holmes & Yasdani (1999) identifierar fyra
olika huvudtyper av projektmodeller;
sekventiell, designcentrerad, parallell
(concurrent) och dynamisk. De tre
förstnämnda typerna har många
gemensamma nämnare och kan ses som
varianter på det som Ottosson (1999b)
kallar för statisk projektverksamhet.
Ottosson använder ordet statisk för att
poängtera skillnaden mellan detta synsätt
och det dynamiska. Vi väljer här att dela
in de olika projektmodellerna i två
huvudgrupper; sekventiella och
dynamiska. Vi väljer att använda oss av
benämningen sekventiell istället för
statisk då vi menar att detta bättre
beskriver denna grupp av projektmodeller.

Roller
I modellerna utgår man ofta från ett antal
olika roller eller beslutsinstanser. Vi
beskriver här de två viktigaste rollerna för
vårt vidare resonemang; beställaren och
projektledaren.

Beställaren, eller uppdragsgivaren, är den
som ger order om att projektet ska
genomföras och fastställer mål och ramar
för projektet. Dessa mål och ramar
dokumenteras lämpligen i en projekt-
beskrivning som fungerar som ett
styrdokument under arbetets gång
(Wenell, 2001; Marttala & Karlsson,
2000). I större projekt tillsätts med fördel
en styrgrupp, där beställaren sitter som

ordförande. Projektledaren ansvarar för
planering och genomförande av projektet
gentemot beställare/styrgrupp och ser till
att uppsatta mål och tidsplaner hålls
samt fattar beslut inom de för honom
givna ramarna. Till sitt förfogande har
projektledaren en projektgrupp bestående
av personal från linjeorganisationen.
(Galbraith, 1992; Marttala & Karlsson,
2000; Wenell, 2001)

Sekventiell projekthantering
Flertalet författare beskriver projekt-
verksamhet som en process bestående av
ett antal steg där varje steg avslutas med
en kontrollpunkt, ofta kallad grind eller
gate. Antalet steg liksom innehållet i
dessa varierar från modell till modell. Den
stora skillnaden mellan de olika
sekventiella modellerna är graden av
överlapp mellan stegen, från rent
sekventiell där nästa steg påbörjas först
efter att föregående steg avslutats, till
parallell där de olika stegen överlappar
varandra i mycket stor utsträckning.

Vi sammanfattar här de gemensamma
huvuddragen i de sekventiella modellerna
genom att beskriva de steg som utgör
grundstommen i dessa (se figur 1).
Observera att varje steg avslutas med en
grind där beställaren fattar beslut om
fortsättning in i nästa steg.

Förstudie

Studie av
Genomförande

Genomförande

Avslut
Grind 1

Grind 2

Grind 3

Figur 1: Sekventiell projekthantering

Steg 1: Förstudie. I detta inledande steg
drar man upp riktlinjerna för projektet.
Man formulerar en kravspecifikation
tillsammans med beställaren, identifierar
problem och genererar konceptlösningar.
Förstudien kännetecknas av kreativitet,
och det ska finnas utrymme för att pröva
och utvärdera många olika idéer. (Clark &
Wheelwright, 1992; Marttala & Karlsson,
2000; Wenell, 2001; PROPS, 1997;
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Holmes & Yasdani, 1999; Ottosson,
1999b)
Steg 2: Studie av genomförandet. I steg
två planeras själva genomförandet.
Tidsplaner upprättas, resurser bokas upp
o.s.v. Man kan säga att man här skapar
en kravspecifikation för själva projektets
genomförande. (ibid)

Steg 3: Genomförande. I detta steg utförs
det operativa arbetet, planen realiseras.
Projektledarens uppgift är att driva
arbetet framåt och se till att projektet
fortskrider enligt plan. Uppstår det
problem som faller utanför
projektledarens befogenhetsramar, ska
dessa tas upp med beställaren. (ibid)

Steg 4: Avslut. Detta sista steg innebär
att projektresultatet överlämnas till
beställaren. Projektorganisationen bryts
upp och erfarenheter dokumenteras både
för projektet och produkten. (ibid)

Dynamisk projekthantering
Ottosson (1999a,b) kritiserar de
sekventiella projektmodellerna och menar
att de är alltför rigida för att passa dagens
krav på korta utvecklingstider. Han
förespråkar istället ett dynamiskt synsätt
där huvudbudskapet är mindre planering
och mer handling.

Statisk (sekventiell) projektverksamhet
kännetecknas av begränsad flexibilitet,
detaljerad långtidsplanering och central-
styrda beslut. Dynamisk projektverk-
samhet kännetecknas av översiktlig
långtidsplanering, detaljerad korttids-
planering, stor flexibilitet och de-
centraliserat beslutsfattande. (Ottosson,
1999a).

”Vid dynamisk projektverksamhet följer
man inte slaviskt en uppsatt plan, utan
gör istället det som kan göras när det
kan göras.” (ibid)

Dynamisk produktutveckling lämpar sig
bäst för utveckling av banbrytande nya
produkter – d.v.s. när kreativitet är ett
viktigt inslag i verksamheten. (ibid)

Vid dynamisk projektverksamhet, så som
den beskrivs av bl.a. Ottosson (1999a,b)
och Holmes & Yazdani (1999), startar alla
aktiviteter i princip samtidigt (se figur 2).

Detta ställer krav på ett intensivt
informationsutbyte mellan de olika
funktionerna och kräver att dessa är väl
integrerade (Holmes & Yazdani, 1999).
Man kan här anta att ju mindre ett
företag är desto enklare blir denna
integration. Detta stöds av Ottosson
(1999a) som delvis bygger sitt resonemang
på att små företag ofta lyckas driva
utvecklingen av en ny produkt snabbare
än ett konkurrerande storföretag.

Konceptutveckling

Test

Prototyp

Detaljkonstruktion

Tid

— Informationsflöde

Figur 2: Dynamisk projektverksamhet. (Holmes
& Yazdani, 1999)

Arbetsgången vid dynamisk projekt-
verksamhet kan se ut på följande sätt: En
styrgrupp tillsätts som ansvarar för
konceptutvecklingen och upprättar i
samarbete med projektledaren omfattande
kravlistor. Därefter vidtar genomförandet
som leds av projektledaren.
Genomförandet utgörs av en iterativ
process där stegen genomföra – följa upp –
justera koncept upprepas i ett antal
loopar. Styrgruppen beslutar om eventuell
justering av konceptet och kravlistorna.
När resultatet överensstämmer med
beställarens behov sker en överlämning av
resultatet till beställaren. (Ottosson,
1999a)

Sammanfattning av projektmodeller
med avseende på idéhantering
Erfarenhet och forskning ger ganska
entydigt besked om att 75-85% av
tekniska produkters totala utvecklings-
kostnader avgörs redan under de första
15-25% av utvecklingsprocessen
(Leonard-Barton et al. 1994 ur Ottosson
1999a). Framgångsrikt utvecklingsarbete
kräver således att mycket energi läggs ner
på förstudien.
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Smith & Reinertsen (1991) menar att en
tydlig frysning av konceptet därefter
måste ske så att samtliga inblandade kan
arbeta efter klara mål i
genomförandefasen. Ottosson (1999b)
menar dock att det är farligt att frysa
konceptet för tidigt. Idéhantering i
dynamisk projekt-verksamhet är en
iterativ process där idéer måste testas
omedelbart för att därefter utvärderas.
Detta leder till nya idéer som testas och
utvärderas, o.s.v. Här bör man dock
notera att dynamisk produktutveckling
enligt Ottosson lämpar sig bäst för
utveckling av banbrytande nya produkter
– d.v.s. när kreativitet är ett särskilt
viktigt inslag i verksamheten. Vid
vidareutveckling kan sekventiella metoder
många gånger vara att föredra, främst i
stora företag där behovet av kontroll är
större än i mindre organisationer
(Ottosson 1999b).

Burenius & Lindstedt (1998) menar att en
viktig strategi för att få fram synpunkter
och ändringsförslag tidigt är att ta fram
modeller och prototyper i ett så tidigt
skede som möjligt. Det är först när man
kan se, ta och känna på produkten som
synpunkterna kommer fram menar
Burenius & Lindstedt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
en grundligt genomförd förstudie utgör
stommen för ett lyckat projekt, oavsett om
man arbetar sekventiellt eller dynamiskt.
Det är även rimligt att anta att nya idéer
under sena skeden inte uppkommer lika
ofta vid ett sekventiellt arbetssätt på
grund av den mer hårt styrda planeringen
I de sekventiella modellerna.

Vikten av ett grundligt förarbete
Många forskare och författare hävdar
alltså att det effektivaste arbetssättet är
att ta fram ”den optimala lösningen” tidigt
i projektet innan det operativa arbetet
startar med att konstruera produkten.

Ett antal olika verktyg har tagits fram för
att komma så nära den ”optimala
lösningen” som möjligt i de tidiga faserna;
Brainstorming, Synetics, TIPS och Idé-
cirkulering är några av de idégenererings-
och problemlösningsverktyg som finns att
tillgå (Ottosson, 1999b). Vidare finns en

uppsjö av olika metoder för att
systematiskt värdera olika lösningsförslag
mot kravspecifikationen för att kunna
hitta ”den bästa lösningen”. Vi ska inte gå
in på i vilken grad och på vilket sätt dessa
verktyg används ute i industrin, dock
finns, som tidigare nämnts, en hel del
material som pekar på att man i industrin
lägger ned alltför litet arbete i de tidiga
faserna (Nijssen & Lieshout, 1995).

Vi kan konstatera att det i de allra flesta
produktutvecklingsprojekt uppkommer
idéer efterhand som man börjar penetrera
och arbeta med problemen. Detta får,
förutom i litteraturen (Leonard-Barton et
al. 1994 ur Ottosson 1999a; Smith och
Reinertsen, 1991) även stöd i en
enkätundersökning bland 130 ut-
examinerade Utvecklingsingenjörer vid
Högskolan i Halmstad som utfördes under
våren 2001 (Kalla & Lindström, 2001). Ju
mer man arbetar med ett problem, desto
mer lär man sig om det, problemen
klarnar alltmer och därmed ser man
också nya lösningar som var omöjliga att
se från början (Ottosson, 1999b).

Möjligheten att påverka resultatet
genom ett grundligt förarbete
Den ackumulerade kunskapen i ett
utvecklingsprojekt ökar allteftersom
arbetet fortskrider. Samtidigt är
möjligheterna att påverka slutresultatet
som störst tidigt i projektet. (Ottosson,
1999b) Detta samband illustreras i figur 3
och poängterar betydelsen av kreativitet
tidigt i projektet. Samtidigt är det lätt att
inse det svåra i att hitta ”rätt” lösning
tidigt, när kunskapen om produkten,
processen eller teknologin är som minst.
Komplexiteten ökar också under arbetets
gång. Detta beror inte minst på att antalet
inblandade personer ofta ökar i de senare
faserna. Smith & Reinertsen (1991) har
dessutom kunnat visa att komplexiteten i
ett utvecklingsprojekt ökar exponentiellt
med antalet funktioner som byggs in i
produkten.
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Tid

Hög

Låg

Möjligheter att påverka
slutresultatet

Ackumulerad
kunskap

Figur 3: Sambandet mellan acumulerad
kunskap och möjlighetern att påverka
slutresultatet. (Ottosson, 1999a)

Störningar i projekt
Störningar av olika slag uppstår ständigt i
ett produktutvecklingsprojekt. Störningar
kan vara externa, t.ex. om beställaren av
projektet kommer med nya  direktiv. Detta
medför då vanligen att kravspecifikationen
måste ändras (se tabell 1) och det bör
därför finnas utrymme för att anpassa
tidsplaner och kostnadsramar till de nya
direktiven. Den andra typen av störningar
är interna. Vissa lösningar kan t.ex. visa
sig omöjliga att genomföra av tekniska
och/eller ekonomiska skäl och man
tvingas då lösa problemet på ett annat
sätt. Denna typ av störningar påverkar
normalt sett inte kravspecifikationen för
produkten. (Lindstedt & Burenius, 1999;
Trott,1998)

En tredje typ av störning, som sällan
uppmärksammas i litteraturen, är då
idéer som inte direkt är kopplade till den
aktuella kravspecifikationen uppstår
under projektets gång. (Se exemplet med
Företag ”X” på sid. 2)

Vi har tidigare visat att kunskapen om en
produkt eller process under utveckling
ökar allteftersom arbetet fortskrider.
Därigenom ökar också möjligheterna att
se nya och bättre lösningar på de olika
problemen – idéer uppstår, och måste få
uppstå, under projektets gång. (Ottosson,
1999a; Burenius & Lindstedt, 1998).

Ju senare i projektet dessa idéer
uppkommer desto allvarligare blir
emellertid störningseffekten. Vi kommer

fortsättningsvis att referera till denna typ
av störningar som ”sena idéer”.

Tidigt i utvecklingsarbetet är kreativitet
mycket positivt och utgör en nödvändig
och naturlig del i utvecklingsprocessen.
Idéer utvärderas och testas vilket föder
nya idéer som i sin tur utvärderas och
testas (Clark & Wheelwright 1992;
Ottosson 1999a, Marttala & Karlsson,
2000). När huvudproblemen lösts måste
man emellertid dra en gräns och frysa
konceptet (Burenius, 1998; Marttala &
Karlsson, 2000; Smith & Reinertsen,
1991). I många projekt finns en
kravspecifikation som tydligt anger denna
gräns. I andra projekt saknas däremot en
formell kravspecifikation. Gränsen avgörs
då vanligen av beställaren i samråd med
projektledaren (Bengtsson & Wenell,
1994).

I tabell 1 sammanfattas de olika typer av
störningar som vi kunnat identifiera.

Typ av
störning

Påverkan på
kravspecifikationen

Extern Ändring av
kravspecifikationen

Intern Ingen förändring av
kravspecifikationen

Sen idé Ingen direkt koppling till
kravspecifikationen

Tabell 1: Sammanfattning av de olika typer av
störningar vi kunnat identifiera, och deras
påverkan på kravspecifikationen.

Olika typer av projekt
Utvecklingsprojekt har olika karaktär
beroende på vad som är av störst vikt för
just det aktuella projektet. Denna
karaktär bestäms i första hand av yttre
omständigheter såsom marknad,
konkurrenssituation, beställarens krav
o.s.v. Beställaren är den som direkt eller
indirekt beslutar om den prioritering
vilken sedan, direkt eller indirekt, ligger
till grund för de beslut som fattas under
arbetets gång. (Wenell, 2001)

Det kan här vara på sin plats med en
överblick över utvecklingen av synen på
projekts värderingsnycklar över tiden.
Kerzner (1998) beskriver detta i fyra steg:
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(1) Under den tidiga projekteran var det
endast tekniska kvaliteter och funktion
som räknades. (2) I nästa era mätte man
projekframgång med avseende på tid,
kostnad och prestanda. (3) I moderna
projekt mäts förutom tid, kostnad och
prestanda även kundvärdet. Kerzner
menar att det är kunden (användaren)
som avgör produktens kvalitet, inte
beställaren. (4) I framtiden kommer två
kriterier att vara avgörande för om ett
projekt anses lyckat eller ej: (4a) Minimal
förändring av kravspecifikationen där
tonvikten kommer att ligga på effektivare
projektplanering. (4b) Eliminering av
störningar av företagets övriga
verksamhet. Kerzner menar att man ska
ta beslut för företagets bästa och inte för
det individuella projektet intresse.

Projektfokus
I litteraturen används ofta den så kallade
projekttriangeln, eller förväntnings-
triangeln som Wenell (2001) kallar den,
som ett verktyg för att kommunicera vad
som är viktigt i ett visst projekt. I
triangelns hörn placeras de tre
huvudfaktorer som styr prioriteringarna i
projektet (Wenell, 2001; Briner et. al,
1999).
• Tiden för projektets genomförande.
• Kostnaden för att genomföra projektet.
• Prestandan eller kvaliteten hos

slutresultatet.

Projektets fokus eller tyngdpunkt kan lätt
illustreras och kommuniceras med hjälp
av projekttriangeln (figur 4).

Kostnad

Tid

Prestanda

Projektfokus

Figur 4: Projekttriangeln. (Wenell, 2001)

Denna prioritering ligger sedan till grund
för hur beslut fattas under arbetets gång
och det är därför viktigt att alla
inblandade parter är överens om var
tyngdpunkten ligger i projektet. Är
prioriteringen oklar uppstår ofta

inkonsekvens i besluten vilket kan
upplevas mycket frustrerande för
projektets medlemmar. (Wenell, 2001)

Smith och Reinertsen (1991) har utvecklat
ett liknande synsätt där man förutom
projektkostnad, tid för genomförandet och
produktprestanda även tar hänsyn till
produktens kostnad (se figur 5). Lägger
man mer pengar och resurser på projektet
kan ju ofta kostaderna för att tillverka
produkten reduceras.

Tid Produkt-
kostnad

Prestanda Projekt-
kostnad

Figur 5:  ”Projekttriangeln” enligt Smith &
Reinertsens (1991).

Slår man ihop produktens kostnad med
produktprestanda kan Smith &
Reinertsens modell emellertid också
betraktas som en triangel med tid för
genomförande, kostnad för genomförande
(projektkostnad) samt produktprestanda i
de tre hörnen. Produktens prestanda ses
då som kombination av produktkostnad
och produktkvalitet. Den kundupplevda
prestandan hos en produkt är ju ofta en
kombination av kostnad och kvalitet;
produktprestanda ökas genom att
antingen sänka kostnaden för produkten
med bibehållen kvalitet eller genom att
höja kvaliteten utan att öka kostnaden.

Tre huvudtyper av projekt
Baserat på en genomgång av litteraturen
inom området samt författarnas fleråriga
erfarenhet av projektledning och
utvecklingsarbete ute i industrin, menar
vi att varje enskilt projekt är unikt med
avseende på projektets tyngdpunkt/fokus.
Vi kommer därför att dela upp projekt
efter var tyngdpunkten ligger och
definierar tre ytterligheter av projekt;
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tidsprojekt, prestandaprojekt och
resursprojekt. Vi vill dock betona att detta
är extrema ytterligheter som sällan eller
aldrig uppträder i sina renodlade former.
Alla projekt är snarare en kombination av
de tre.

1. Tidsprojekt. Vi definierar ett
tidsprojekt som ett projekt där tidsmålet
är överordnat allt annat. Att få projektet
klart till utsatt datum genomsyrar alla
beslut som fattas under arbetets gång. I
denna typ av projekt finns det alltid
resurser att sätta in för att klara
tidsmålet. Man kan även tänka sig att
göra mindre avkall på produktprestanda
för att bli färdig med projektet i tid.

Ett exempel på tidsprojekt är företaget
som utvecklar slalomskidor. Det gäller att
ha de nya modellerna klara för lansering
innan säsongen startar. Klarar man inte
detta går man miste om kanske hela
säsongens försäljning. Andra exempel är
projekt som ingår i större, överordnade
projekt. Detta är vanligt förekommande i
exempelvis bilindustrin. Utvecklingen av
bilens olika delsystem måste vara klar i
tid för att bilen skall kunna lanseras vid
utsatt datum.

2. Prestandaprojekt. Ett prestanda-
projekt definierar vi som ett projekt där
den kundupplevda kvaliteten hos
slutprodukten i förhållande till
tillverkningskostnaden för produkten står
i fokus. Tiden för att genomföra projektet
är av underordnad betydelse liksom
kostnaden för genomförandet. Man kan
med andra ord tänka sig att lägga ned
extra tid och pengar i projektet för att
höja produktens prestanda.

Exempel på situationer där prestanda-
projekt är vanliga är då produkt-
livscyklerna är långa och då företag
investerar stora summor (relativt sin
totala omsättning) i verktyg och maskiner
för att kunna tillverka produkten till en
låg kostnad. Dessa investeringar ska då
bäras av produkten under lång tid och det
kan vara motiverat att lägga ned extra tid
och pengar på att göra produkten så
”perfekt” som möjligt från början för att
slippa dyra ändringar under produktens
livslängd.

3. Resursprojekt. Resursprojekt
definierar vi som projekt där tillgången på
resurser (personal och/eller kapital) är
extremt begränsad. Projektet har en
budget som inte under några om-
ständigheter får, eller kan, överskridas.
För att kunna genomföra dessa projekt
kan man bli tvungen att göra avkall på
kvaliteten hos slutresultatet. Det kan
också bli svårt att slutföra projektet inom
en viss utsatt tid om man stöter på
oförutsedda hinder eftersom det inte finns
någon möjlighet att sätta in extra
resurser.

Exempel på ett resursprojekt kan vara då
ett litet företag med starkt begränsade
resurser tar fram en ny produkt i ett läge
där det ännu inte finns någon reell
marknad. Det finns då inte heller några
konkurrenter att hinna före och man har
tid på sig att utveckla produkten i den
takt ekonomin och personalstyrkan
tillåter.

Hur kreativitet kan styras bort
från de sena faserna
Vi har tidigare visat på fördelarna med att
styra kreativiteten bort från de sena
faserna och mot de tidiga. Betydelsen av
ett väl genomfört förarbete kan här inte
nog betonas. Trots detta kommer man
ändå inte ifrån att det ofta uppstår goda
idéer i sena skeden av projekt, det vi här
kallar sena idéer.

Vi diskuterar i detta avsnitt åtta olika sätt
att ur ett strategiskt perspektiv förebygga
uppkomsten av sena idéer. Vi resonerar
kring vilka möjligheter och medel som
finns för att motverka uppkomsten av
sena idéer och istället styra kreativiteten
dit den hör hemma – i projektets linda.

1. Val av projektmodell: Genom valet av
sätt organisera projektverksamheten kan
man begränsa eller främja uppkomsten av
sena idéer i de senare faserna. Genom att
använda sig av ett sekventiellt arbetssätt
begränsas utrymmet för sena idéer mer
än om man använder sig av ett dynamiskt
arbetssätt.

2. Kommunicera projektfokus: Vi har
tidigare diskuterat vikten av att
kommunicera ut projektets fokus så att
alla berörda parter är överens om
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prioriteringen i det aktuella projektet.
Arbetar man till exempel i ett projekt med
tidsfokus, och alla inblandade är överens
om detta, medför det att man i
genomförandefasen kan ha förståelse för
att det är för sent att komma med nya
idéer.

3. Tidiga prototyper: En viktig strategi
för att reducera antalet ändringsförslag i
genomförandefasen är att alltid försöka ta
fram modeller och prototyper på ett så
tidigt stadium som möjligt. Det är först
när man har en modell framför sig, som
man kan se, känna och ta på, som idéer
och synpunkter kommer fram. (Burenius
& Lindstedt, 1998; Ottosson, 1999b)

4. Inkrementell utveckling: Att starta
upp stora revolutionerande projekt, s.k.
megaprojekt, visar sig ofta vara
ödesdigert. Företag som har halkat efter i
utvecklingen lockas gärna att genomföra
ett revolutionerande projekt i förhoppning
om att "komma ikapp och köra om" sina
konkurrenter. (Smith, Reinertsen, 1991)

Stora revolutionerande projekt medför
betydande risker med många stora och
svåra beslut vilket ofta leder till
tungroddhet. Sena idéer i denna typ av
projekt skapar ofta avsevärda förseningar
på grund av den höga
komplexitetsgraden.

Smith & Reinertsen (1991) menar att ett
mer framgångsrikt sätt att bedriva
projektarbete på är att undvika stora
projekt och istället bryta ner dessa i tiden;
s.k. inkrementell utveckling. Effekten av
en sen ändring blir då mer hanterbar och
möjligheten att införa ändringar som höjer
värdet på slutprodukten ökar.

5. Dynamisk gruppsammansättning: Ett
sätt att stävja kreativiteten då projketet
gått in i genomförandefasen kan vara att
ersätta de mest kreativa personerna i
projektgruppen med personer som är
bättre på själva genomförandet. De mer
kreativa personerna sätter man istället på
att jobba med nästa produktgenerations
förstudiearbete. De idéer som trots det
uppkommer i genomförandefasen men
som man beslutar sig för att inte
implementera i det aktuella projektet
överförs istället till denna förstudiegrupp.

6. Externa konsulter: Ett annat sätt att
begränsa kreativiteten i genomförande-
fasen kan vara att hyra in externa
konsulter. Genom att klart definiera
konsultens uppgift och genom att
konsulten förbinder sig att lösa den
ålagda uppgiften inom bestämda tids- och
kostnadsramar ser man till att utrymmet
för denne att tänka i vidare banor kring
problemen kraftigt begränsas.

7. Detaljerade kravspecifikationer: En
kravspecifikation är ett skrivet dokument
som beskriver produkten och skapas i
syfte att styra utvecklingsprocessen
(Smith & Reinertsen, 1991). Detta innebär
att ramar sätts för produktens utseende,
tekniska prestanda och funktion. Det är
rimligt att anta att handlingsutrymmet
minskar med snävare ramar och därmed
minskar även möjligheterna att tänka i
vidare banor varför risken/chansen för att
nya idéer uppkommer minskar. Ju mer
detaljerad kravspecifikationen är desto
mindre blir således utrymmet för nya
kreativa lösningar.

8. Uppdelning på olika avdelningar:
Genom att dela upp ett projekt i mindre
delar, s.k. sub-projekt, och låta dessa
vara beroende av varandra minskar man
utrymmet för att medarbetarna i
delprojekten kommer med omvälvande
idéer i genomförandefasen. Det finns helt
enkelt inte tid att vara alltför kreativ
eftersom det egna delprojektet måste vara
färdigt vid en viss tidpunkt för att övriga
delprojekt ska kunna startas enligt plan.

Hantering av sena idéer
Vi har flera gånger i denna artikel kunnat
konstatera vikten av ett grundligt
förarbete. Samtidigt har vi försökt belysa
det faktum att goda idéer ofta uppstår
först när man börjat bearbeta problemen
och fått fram prototyper. Hur väl man än
lyckas styra kreativiteten mot de tidiga
faserna är det svårt att komma ifrån
problemet med sena idéer. Hur ska man
då som projektledare eller
beställare/styrgrupp agera då sena idéer
uppstår?

Vi menar att detta beror på vilken typ av
projekt man arbetar i; tids-, resurs- eller
prestandaprojekt. Vi diskuterar nedan
hur man, beroende på typ av projekt, kan
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hantera den problematik som är
förknippad med idéer som uppkommer
sent i projektet, dels ur ett strategiskt
perspektiv, d.v.s. vad som kan göras för
att förebygga uppkomsten av sena idéer,
dels ur ett operativt perspektiv, d.v.s.
vilka åtgärder som kan vidtagas då sena
idéer uppstår.

Tidsprojekt
Tidsprojekt kräver mycket noggrann
planering, i synnerhet som tidsprojekt
ofta omfattar ett stort antal individer och
funktioner inom företaget. Sekventiella
projektmodeller är därför vanliga i denna
typ av projekt. (Ottosson 1999a,b;
Marttala & Karlsson, 2000 m.fl.)

Eftersom tiden är kritisk ställs speciella
krav på kreativitetshanteringen i tids-
projekt. Ett lyckat tidsprojekt kräver en
synnerligen väl genomförd förstudie där
idéer på ett tidigt stadium, och så
systematiskt som möjligt, genereras och
utvärderas. Det finns mycket litet
utrymme för nya idéer i genom-
förandefasen. För att förhindra att nya
idéer uppkommer i genomförandefasen
kan man, förutom att lägga kraft på
förarbetet och se till att projektets
fokusering på tid är väl inarbetat, även
utnyttja detaljerade kravspecifikationer
som tillsammans med en snäv tidsram
minskar utrymmet för nya, omvälvande
idéer sent i projektet. Ett annat sätt att
motverka sena idéer kan vara att utnyttja
externa konsulter i genomförandefasen.
Dessa är ofta inte tillräckligt insatta i
projektets bakomliggande problematik för
att kunna komma med bärkraftiga idéer.
Dessutom låter man ofta externa
konsulter arbeta efter detaljerade krav-
specifikationer och under hård tidspress
varför utrymmet för att komma med nya
idéer blir mycket begränsat.

Man bör tidigt ta fram modeller och
prototyper så att idéer och synpunkter
kommer fram innan man kommit för långt
in i genomförandefasen.

Alltför stora projekt bör undvikas eftersom
projektet då riskerar att bli tungrott -
inkrementell utveckling ökar möjligheten
att kunna hantera sena ändringar inom
de givna tidsramarna. Man kan även
arbeta med gruppsammansättning och

uppdelning på avdelningar för att minska
utrymmet för projektmedlemmarna att
komma med nya idéer i genomförande-
fasen.

De idéer som ändå uppkommer sent i
projektet bör, om resurser kan frigöras för
detta, utvärderas så snabbt som möjligt.
Är det personaltekniskt och ekonomiskt
möjligt kan man försöka driva idén i ett
delprojekt parallellt med moderprojektet.
Är det inte möjligt att utveckla idén
parallellt bör man istället dokumentera
idén noga och arkivera den i en s.k.
idébank för att sedan kunna införa den i
nästa produktgeneration (Sjölander,
1983).

Prestandaprojekt
Vi har tidigare definierat ett prestanda-
projekt som ett projekt där kvaliteten på
slutresultatet är överordnat både
tidsaspekten och kostnaden för projektet.
I denna typ av projekt kan man därför i
högre grad tillåta sena idéer som förhöjer
värdet på slutresultatet. Ett dynamiskt
arbetssätt kan därför vara motiverat.
Dock är det naturligtvis önskvärt att
idéerna uppkommer på ett så tidigt
stadium som möjligt. Ett grundligt
förarbete är därför även här av stor vikt
liksom att man tidigt tar fram prototyper.
Alltför detaljerade kravspecifikationer bör
undvikas då dessa kan ha en hämmande
effekt på kreativiteten.

Att kommunicera projektets fokus är
viktigt även här, i detta fallet för att inte
projektmedlemmarna ska hålla inne med
idéer och synpunkter, även om dessa
uppstår i ett sent skede.

En idé som uppkommer i ett sent skede
bör i ett prestandaprojekt utvärderas
grundligt och införas i projektet om den
medför en höjning av värdet på
slutprodukten, som kan försvara ökade
projektkostnader och/eller en
förskjutning av projektet i tiden. Om så
inte är fallet bör idén dokumenteras och
placeras i en idébank för kommande
projekt.

Resursprojekt
I ett utpräglat resursprojekt är det
tillgången till, eller snarare bristen på,
kapital och arbetskraft som till stor del
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styr hanteringen av sena idéer.
Projektfokus är ofta uppenbart på grund
av de begränsade resurserna och
konsulter har man sällan råd med. Att
dela upp ett stort projekt i mindre delar –
inkrementell utveckling - kan vara ett bra
sätt att komma runt problemet med
begränsade resurser. Man får därigenom
mer lätthanterliga projekt som i sin tur
kräver mindre resurser. Att styra bort de
mest kreativa personerna från
genomförandearbetet kan också öka
möjligheterna för att projektet kan
slutföras inom rimlig tid. En detaljerad
kravspecifikation kan vidare vara ett sätt
att avgränsa uppgiften, så att projektet
kan slutföras med de starkt begränsade
resurserna. Ett sekventiellt arbetssätt är
att föredra framför ett dynamiskt eftersom
resursbristen kräver en viss grad av
styrning för att kunna drivas effektivt. Det
är dock rimligt att anta att mer
dynamiska arbetssätt är vanliga i denna
typ av projekt eftersom man har
begränsade resurser för att upprätta
strukturerade planer för projektet.

Sena idéer bör av resursbesparande skäl
utvärderas snabbt. Om de inte leder till
att projektet kan slutföras på ett mer
resurssnålt sätt bör man överväga att
istället dokumentera idén i en idébank
och om möjligt införa den som en
produktförbättring då produkten kommit
ut på marknaden.

Slutsats
Kreativitet och nytänkande hör hemma i
de tidiga faserna av ett projekt, där
möjligheten att påverka resultatet är som
störst. Ju större och mer komplext ett
projekt är desto allvarligare blir
konsekvenserna av sena ändringar.
Kreativitet kan därför utgöra ett hinder i
sena faser av projekt, speciellt i
tidsprojekt där ändringar direkt påverkar
projektets chanser att bli lyckat, det vill
säga bli klart på utsatt tid.

Kreativitet kan och bör alltså i största
möjliga mån styras bort från de sena
faserna och mot de tidiga. För att lyckas
med detta har vi identifierat tre
övergripande områden som vi menar är av
största vikt för ett framgångsrikt
produktutvecklingsarbete:

1. Lägg stor vikt vid förarbetet.
2. Kommunicera projektfokus.
3. Hantera störningar olika beroende på

vilket fokus projektet har.

Tidigare forskningsresultat belyser tydligt
vikten av ett grundligt förarbete samt att
kommunicera projektfokus. Däremot
diskuteras sällan problematiken med att
hantera störningar i projekt, i synnerhet
när det gäller den typ av störningar som
utgörs av sent uppkomna idéer. Vi har
vidare kunnat konstatera svårigheten i att
helt eliminera uppkomsten av sena idéer.
När en sen idé uppstår är det därför
viktigt att utvärdera kostnaden för att
införa idén och ställa detta i relation till
de besparingar ett införande skulle kunna
medföra.

I tabell 2 sammanfattas den diskussion vi
fört kring problemet med att hantera sena
idéer i produktutvecklingsprojekt, dels ur
ett strategiskt perspektiv; d.v.s vad som
kan göras för att förebygga problemen,
dels ur ett operativt perspektiv; d.v.s. vad
som kan göras när problemen trots allt
uppstår.

Tabellen skall dels ses som ett strategiskt
verktyg för att hjälpa företag att skapa
effektiva projektorganisationer utifrån
rådande förutsättningar. Dessa förut-
sättningar skiljer sig åt mellan olika
företag och branscher. I en situation där
”time-to-market” har högsta prioritet är
det t.ex. viktigare med detaljplanering och
utförliga kravspecifikationer än i en
situation där tidsfaktorn är förhandlings-
bar.

Tabellen skall dessutom ses som ett
operativt verktyg för att hjälpa projekt-
ledare och beställare att fatta beslut om
åtgärder då idéer trots allt uppkommer
sent i ett projekt.
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Strategiska åtgärder
(för att förebygga/hantera
uppkomsten av sena idéer)

Operativa åtgärder
(då en sen idé uppstått)

Tids-
projekt • Genomarbetad förstudie.

• Kommunicera projektfokus.

• Noggrann planering av
genomförandet.

• Tidiga prototyper.

• Inkrementell utveckling.

• Dynamisk gruppsammansättning.

• Utnyttja externa konsulter.

• Detaljerade kravspecifikationer.

• Uppdelning på olika avdelningar

• Snabb utvärdering av idén.

• Driv idén i ett parallellt projekt om
resurser kan avsättas för detta.

• Finns inte denna möjlighet
dokumenteras idén så att den kan
införas i nästa produktgeneration
eller som en senare förbättring.

Prestanda-
projekt • Genomarbetad förstudie.

• Kommunicera projektfokus.

• Undvik idéhämmande åtgärder i
genomförandefasen.

• Tidiga prototyper.

• Undvik alltför detaljerade
kravspecifikationer.

• Grundlig utvärdering av idén.

• Inför idén om värdet på
slutresultatet kan motivera en
försening alt. fördyring av projektet.

• Om så inte är fallet dokumenteras
idén så att den kan införas i nästa
produktgeneration eller som en
senare förbättring.

Resurs-
projekt • Genomarbetad förstudie.

• Kommunicera projektfokus.

• Inkrementell utveckling.

• Dynamisk gruppsammansättning.

• Detaljerade kravspecifikationer.

• Snabb utvärdering av idén.

• Inför idén om den medför att
projektet kan slutföras tidigare eller
till en lägre kostnad.

• Om så inte är fallet dokumenteras
idén så att den kan införas i nästa
produktgeneration eller som en
senare förbättring.

Tabell 2: Hantering av sena idéer beroende på typ av projekt.

Reflektioner
Vi hoppas att vi genom denna artikel har
ökat förståelsen för att kreativitet och
nytänkande under vissa omständigheter
faktiskt kan utgöra ett hinder i
produktutvecklingsprojekt. Detta blir
särskilt tydligt i projekt där tiden är den
avgörande faktorn och där sena idéer kan
utgöra ett direkt hot mot projektets
möjligheter att slutföras inom avtalad
tidsram. Vi vill dock betona att de
negativa effekter kreativitet kan ha är
kopplat till när, under projektets gång,
nya idéer uppkommer. Ur ett övergripande

företagsperspektiv pekar såväl forskning
som erfarenhet mot att kreativa och
nytänkande företag utgör vinnarna på
lång sikt.

Vi är även medvetna om att några av de
åtgärdsförslag vi redovisar i denna artikel
kan te sig kontroversiella. Vi menar t.ex.
att man genom att använda sig av externa
konsulter kan begränsa uppkomsten av
nya idéer. Avsikten med detta är dock inte
att begränsa kreativiteten i stort, utan att
koncentrera de kreativa aktiviteterna till
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projektets tidiga skeden. Att utnyttja en
extern konsult och förse denne med en väl
avgränsad uppgift kan då vara ett sätt att
i genomförandefasen minska möjligheten,
eller risken, för att nya och omvälvande
idéer ska uppstå sent i projektet.

Inledningsvis konstaterades att många
ledande företag idag arbetar i ett klimat
där ledtiderna blir allt kortare. En
intressant frågeställning är då hur
kreativa dessa företag egentligen har råd
och tid att vara. Många system-
leverantörer till större företag, inte minst
inom fordonsindustrin, arbetar t.ex. ofta
under mycket hård press från beställaren

att snabbt och till en avtalad kostnad
leverera nyutvecklade produkter. Klarar
man inte av att leverera produkten i tid
och till rätt kostnad riskerar man att
förlora kommande affärer. Man kan då
ifrågasätta hur ”nya” dessa produkter
egentligen blir. Är det så att man, för att
bli klar i tid, tvingas använda sig av
befintliga koncept för att utveckla dessa
produkter och vad är det i så fall som
driver utvecklingen framåt? Vad händer
med utvecklingen om inte företagen ges
tid att reflektera och tänka i nya banor?
Detta är frågor vi finner mycket
intressanta för kommande forskning att
fördjupa sig i vidare.
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