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FÖRORD 
 
Denna uppsats är en del av vår magisterexamen på ekonomprogrammet vid Luleå Tekniska 
Universitet. Vi vill rikta ett tack till dem som har hjälpt och stöttat oss under vår arbetstid. Till 
att börja med skulle vi vilja tacka våra undersökningsföretag Smurfit Kappa Group, 
Ferruform, Älvsbyhus AB och ABB Plast. Ett speciellt tack vill vi rikta till de 
kontaktpersoner på respektive företag som på ett vänligt och tillmötesgående sätt hjälpt oss 
med information. Vi vill även tacka våra opponenter som hjälpt oss under arbetets gång. 
Slutligen vill vi också tacka vår handledare Monika Kurkkio och dennes arbetskamrat Sven 
Andersson som varit till stor hjälp under hela arbetsprocessen. Tack! 
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  Lina Eriksson    Malin Karlsson 
 



SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen diskuterar hur företag styr för att balanserar effektivitet och kreativitet vid 

produktutveckling i projektform. Vi behandlar även vilka osäkerheter som råder vid 

produktutveckling samt vilka egenskaper en projektledare bör ha. Vi har även behandlat olika 

styrsystem såsom Simons styrmodell och Stage-gate-modellen. Fallstudier har genomförts på 

Smurfit Kappa Group, Ferruform, Älvsbyhus AB och ABB Plast där aktörerna har varit 

personer med god inblick inom det berörda området. Våra tolkningar och slutsatser är inte av 

generell karaktär, det handlar istället om våra undersökta aktörers uppfattningar och 

sanningar. Uppsatsen avhandlar en kombination av teorier rörande styrning vid 

produktutveckling samt effektivitet och kreativitets teorier. En av slutsatserna vi kom fram till 

var att alla fyra undersökta företag jobbar aktivt, om än olika, för att skapa bättre effektivitet 

och kreativitet inom de olika projekt som de bedriver. De verkar dock inte vara särskilt 

medvetna om svårigheten i att balansera effektivitet och kreativitet.  

 



ABSTRACT 
 
The thesis discusses how companies can create balance between efficiency and creativity in 

product development projects. The thesis also mentions the natural uncertainty in product 

development projects and which characteristics a project management should have to manage 

effective and creative product development projects. The thesis also present different types of 

management styles such as Simons control system and the State-gate-model. We have 

conducted case studies at Smurfit Kappa Group, Ferruform, Älvsbyhus AB and ABB Plast. 

Our interpretations and explanations focus on our participants understandings and truths about 

how product development projects can be managed to balance efficiency and creativity. The 

thesis deals with a combination of theories regarding management control in product 

development and theories about efficiency and creativity. One of our conclusions was that all 

four of our case companies worked active, though different, to create better efficiency and 

creativity. However, they did not seem to be aware of the difficulty in balancing efficiency 

and creativity. 
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1 Inledning 
 

 detta kapitel kommer vi att presentera ämnet och framställa en problematisering av det. 
Problemdiskussionen kommer senare att mynna ut i uppsatsens syfte. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Johannesson, Persson och Pettersson (2004) menar att livslängden för en produkt idag är 
betydligt kortare än tidigare, detta på grund av bland annat ökade krav på marknaden och 
hårdare internationell konkurrens. Detta har lett till att företag i dag tvingats anpassa och 
effektivisera sin produktutveckling (ibid). Ett vanligt sätt för företag att klara av den ökade 
konkurrensen är att utveckla nya organisationsstrukturer och organisationsformer, Söderlund 
och Bedin (2005). Det har blivit allt viktigare att hitta bra företagssammansättningar och det 
har visat sig att arbete i projekt vanligtvis är en framgångsrik företagssammansättning (ibid). 
Samtidigt som företagssammansättningar har fått en allt större betydelse för att få en ökad 
konkurrensfördel, samtidigt har det blivit allt viktigare för företagen att lägga större fokus på 
produktutveckling då konsumenterna ökat sitt krav på marknaden, Jerrard, Newport och 
Trueman (1999).  
 
För att lyckas möta de ökade kraven från konsumenterna är det som vi ovan nämnt vanligt att 
arbeta i projekt. Vad är det då som kännetecknar ett projekt? Engwalls (2003) definition av 
projekt lyder:  
 
”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som 
genom styrning av tilldelade resurser skall uppnå uppställda mål”. 
 
Ett lämpligt arbetssätt för tidsbegränsade uppdrag är enligt Sahlin-Andersson (1996) och 
Engwall (2003) projektarbete, eftersom det vanligtvis innefattar både kreativitet och 
flexibilitet. Arbete i projekt anses därför vara lämpligt vid produktutveckling (ibid). 
Produktutveckling har enligt Davila (2000) blivit en central del i många företags strategier. I 
produktutveckling ligger fokus på ”first movers advantages”, snabb produktlansering, mer 
krävande produktfunktionalitet och en kortare produktlivscykel. Detta har medfört att 
produktutveckling blivit allt viktigare och ett sätt för dagens företag att konkurrera. Tidigare 
handlade synen på produktutvecklingen om att för mycket styrning av produktutvecklings-
processen hämmar kreativiteten. I dag har dock detta påstående börjat ifrågasättas. (Ibid). 
 
Simon (2005) menar att allt eftersom affärsvärlden förändras från kunskapsbaserad till idé och 
designbaserad blir det allt viktigare med kreativt arbete då kreativitet är en strategisk 
nödvändighet. Den definition av kreativitet som generellt accepteras är skriven av Crawford 
och lyder: ”it is the ability to combine known elements into a (new) useful whole”, 
Blankevoort (1983). Det handlar om att ha kunskap, förmågan att kombinera och förmågan att 
känna igen kombinationer som antingen användbara eller icke användbara. Alla människor 
har en viss grad av kreativitet men för att uppnå en högre grad av kreativitet krävs det, 
förutom ovannämnda element, även förmågan att kunna tillämpa dem på ett effektivt, 
balanserat och kontrollerat sätt. (Ibid).   
 
Bonner, Ruekert och Walker (2002) menar att för mycket eller fel typ av styrning hämmar 
kreativiteten vid produktutveckling samtidigt som det även hämmar hela processen och 
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projektets totala utförande. Författarna menar samtidigt att viss grad av kontroll är nödvändig 
för att projektet ska lyckas och nå de utsatta målen. Det är enligt författarna projektledarens 
roll att se till att kontrollen är av rätt slag och att den utförs effektivt. Genom rätt kontroll kan 
obehagliga överraskningar undvikas och produktutvecklingen kan därigenom löpa som 
planerat. En typ av ”rätt” kontroll kan vara interaktiv kontroll enligt Simons styrmodell. 
Projektledaren kan använda Simons styrmodell för att kontinuerligt och på ett personligt plan 
involvera sig själv i beslutsprocessen med de underordnade. Projektledaren har även till 
uppgift att kontrollera att de uppsatta målen uppnås samtidigt som de kan behöva ändras på 
vägen, då det under hela produktutvecklingsprocessen kan uppstå nya förutsättningar. (Ibid).   
 
När arbetet sker i projektform är det viktigt att det finns en bra projektledare, eftersom det är 
denna person som är länken mellan ledningen och medarbetarna, Barber och Warn (2005). 
Det finns många studier om vilka egenskaper en framgångsrik projektledare bör ha, dessa 
studier är vanligtvis baserade på kvantitativ data och resultatet från dessa studier är till största 
del likartade. Till skillnad från många tidigare studier kommer vår att baseras på kvalitativ 
data. Thieme, Song och Shin (2003) menar att en framgångsrik projektledare bör ha bra 
kunskap om teknik och marknadsföring men även en god ledarskapsförmåga samtidigt som 
det är viktigt att denne visar engagemang och kontinuerligt rapporterar till ledningen vad som 
händer. I Barber och Warn (2005) har Birnberg definierat projektledare som:  
 
” A project manager is a businessman, a psychologist, an accountant, a technician,  part 
designer, part nuts-and bolts: a truley rare combination of skills”  
 
Det är självklart svårt att finna projektledare som besitter alla ovannämnda egenskaper, men 
ju fler egenskaper en projektledare uppfyller, desto troligare är det att projektets process och 
slutresultat blir lyckat (ibid). 
 
Det är både viktigt och fördelaktigt att projektledaren vidtar de kontrollåtgärder som han eller 
hon anser vara nödvändiga, för att produktutvecklingen ska bli lyckad, Bonner et al. (2002). 
Det finns dock även en fara med projektledarens kontrollåtgärder, om de inte är befogade och 
relevanta kan det uppstå en hierarkisk struktur som skadar gruppens moral, motivation och 
kreativitet och som därigenom kan förstöra projektets totala prestation. (Ibid).  
 

1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att utveckla en förståelse för hur projektledare styr för att 
balansera kreativitet och effektivitet vid produktutveckling i projekt. 
 
Vi avser även att undersöka projektledares upplevda egenskaper och hur de påverkar 
styrningen.  
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2 Metod 
 

etta kapitel syftar till att ge en bild om vilka metoder och arbetssätt som vi använt oss 
av. Här kommer vi att beskriva vår forskningsansats, strategi, datainsamlingsmetod 
och även vårt val av undersökningsföretag. Slutligen presenterar vi hur vi gått 

tillväga vid vår analys. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Vi har i vår uppsats arbetat utifrån ett aktörssynsätt, som bygger på att verkligheten inte är 
objektiv eller oberoende av människan. Detta synsätt utgår istället från att verkligheten är en 
social konstruktion där olika människor tolkar verkligheten på olika sätt, (Carlsson,1984, 
Arbnor och Bjerke, 1994). Vid tillämpning av aktörssynsättet finns en fokusering på de olika 
delarnas egenskaper och det läggs stor vikt vid samspelet och utbytet av handlingar, på detta 
sätt tydliggörs helheten, (Arbnor och Bjerke, 1994, Holme och Solvang 1991). 
 
Vi har i vår studie försökt framhålla våra valda aktörers verklighet. Det finns dock en skillnad 
mellan deras syn på vår framställning, eftersom aktörerna har olika värderingar och bakgrund. 
Denna skillnad är dock inte av någon avsevärd betydelse då vi i vår studie inte letar efter en 
konstant sanning, utan istället har som mål att fånga upp våra valda aktörers sanning. Detta 
kommer att åstadkommas genom ett deltagande i våra aktörers erfarenheter. Detta stämmer 
väl överens med vårt syfte som var att undersöka hur projektledare styr för att balansera 
kreativitet och effektivitet vid produktutveckling i projekt. Vi kommer genom att tillämpa 
aktörssynsättet få kunskap om hur våra utvalda aktörer styr och inte en generell syn på hur 
projektledare styr.  
 
Det finns huvudsakligen två vetenskapliga angreppssätt att dra slutsatser utifrån, induktion 
och deduktion, Thurén (1997). Vi har i denna uppsats arbetat utifrån ett deduktivt synsätt som 
innebär att slutsatser dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier. Den befintliga 
teorin bestämmer vilken information som ska samlas in och hur informationen ska tolkas. 
Slutligen sätts undersökningens resultat i relation till den redan existerande teorin, Patel och 
Davidsson (1994). 
 
Då vi i vår studie har gått in mer på djupet än på bredden stämmer detta enligt Holme och 
Solvang (1991) överens med en kvalitativ metod. Kvalitativ metod kännetecknas av att den 
inte efterfrågar många aktörer för att kunna göra generaliseringar. Metoden innebär istället att 
en ingående studie görs av ett fåtal miljöer för att på så sätt bilda sig en uppfattning om det 
studerade fenomenet. Den kvalitativa metoden har valts för att på bästa sätt kunna besvara 
vårt syfte och skapa en uppfattning om våra utvalda aktörer. 
 

2.2 Strategi 
 
Vi har utifrån vårt syfte funnit det lämpligt att använda oss av fallstudier på fyra olika företag 
som alla har produktutveckling som gemensam nämnare. Det finns ett flertal olika motiv till 
att vi valt fallstudie som strategi. Där bland som vi tidigare nämnt att vår avsikt är att göra en 
mer djupgående och detaljerad studie som Denscombe (2000) kännetecknar som en fallstudie. 
Vårt val att undersöka fyra fallföretag som alla har någon typ av produktutveckling försvarar 
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vårt val av strategi ytterligare. Faran med att använda fallstudier är att det inte går att 
generalisera, men då vi inte har för avsikt att göra några statistiska generaliseringar anser vi 
denna metod vara det lämpligaste alternativet. (Ibid).  
 

2.3 Val av undersökningsföretag 
 
Vi har i vårt val av undersökningsföretag utgått ifrån Turner och Cochrane (1993) som har 
utvecklat en matris där de skiljer på projekt beroende på om de har väldefinierade mål eller ej 
samt om metoderna är väldefinierade eller ej, se figur 1. För att få information om vilka 
företag som kan tänkas passa in i respektive ruta sökte vi information om företag genom 
Internet och på rekommendation av vår handledare Monika Kurkkio, urvalet var alltså en 
kombination av rekommendationsurval och förståelsebaserat urval. På så sätt fick vi en 
vägledning om hur deras produktutveckling gick till. Utifrån denna information valde vi att 
kontakta och genomföra intervjuer med Smurfit Kappa Group, Ferruform, Älvsbyhus AB och 
ABB Plast. Våra undersökningsföretag kan utifrån Turner och Cochrane (1993) enligt oss 
placeras som gjorts i figur 1. Anledningen till varför Älvsbyhus AB placerar sig i en enskild 
ruta är för att de alltid har samma metod, medan de andra företagen måste använda sig av 
olika metoder för att kunna lösa de olika projekten. 
 

 

2.4 Aktörer 
 
Det empiriska materialet till denna uppsats är inhämtat från fyra aktörer på fyra olika företag. 
Vår första intervju utfördes på Smurfit Kappa Group i Piteå med Lars Henriksson, chef på den 
kombinerade laboratorium och utvecklingsavdelningen. Den andra intervjun genomfördes 
med Anders Sandström som är gruppchef/projektledare på Ferruform i Luleå. Tredje intervjun 
gjordes med Mats Blomgren, personalchef på Älvsbyhus AB i Älvsbyn. Den fjärde och sista 
intervjun genomfördes på ABB Plast i Piteå där vi pratade med Joakim Pettersson som är 
projektledare. 

 
Väldefinierade mål 

JA NEJ

 JA 

NEJ 

Väldefinierade 
metoder 

Figur 1: omarbetad Turner & Cochrane (1993) 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in lämplig information till vår fallstudie har vi genomfört fyra semistrukturerade 
intervjuer. Valet att genomföra intervjuer grundades till stor del på att det torde vara den 
metod som lämpar sig bäst med hänsyn till vårt syfte. Vi önskade komma våra aktörer så nära 
som möjligt och därmed var intervjuer det bästa alternativet. En annan anledning till att vi 
valde att göra intervjuer var på grund av problemområdets delvis komplexa karaktär. 
 
En vetenskaplig intervju har ett bestämt syfte, nämligen att tillhandahålla en bestämd slags 
information. De olika parterna i intervjun har olika roller, intervjuaren söker information 
medan aktören ger information, Carlsson (1984). I vår undersökning hade en enkät blivit allt 
för omfattande och vi ville dessutom ha möjlighet att ställa individuella följdfrågor utifrån 
aktörens respons. Det är av stor vikt att aktören är införståd i vad som efterfrågas och genom 
en intervju kan eventuella missförstånd och missuppfattningar lättare undanröjas. (Ibid). 
 
Den information som framkom under våra intervjuer baserades på erfarenheter och känslor, vi 
trodde även att vissa känsliga frågor skulle komma att uppstå. Detta talar enligt Denscombe 
(2000) för användningen av intervjuer. En nackdel med intervjuer är den så kallade 
intervjuareffekten som innebär att de data som insamlas baseras på vad aktören säger snarare 
än vad aktören i verkligheten gör. Aktörens svar kan påverkas av forskarens identitet, till 
exempel ålder, kön och religion. Det finns även en risk för att intervjuaren invaggas i en falsk 
känsla av säkerhet då det kan tyckas okomplicerat med en intervju. Grunden till detta är att en 
intervju många gånger kan liknas vid en konversation, vilket de flesta inte har några problem 
med. (Ibid). Vi tror dock inte att vår studie kommer att påverkas av intervjuareffekten i någon 
större grad eftersom vi eftersträvar att fånga upp våra aktörers verklighet och deras 
upplevelser av situationen.  
 
En intervjuguide, se Bilaga A, med de viktigaste hållpunkterna för vad som skulle beröras 
utarbetades utifrån teorin inför intervjuerna. Vår intervjuguide utformades utan någon speciell 
ordningsföljd på frågorna eftersom vi ville ha en så flexibel inställning som möjligt till 
intervjun. Frågorna var dessutom av blandad karaktär. Vissa frågor var mer specifika och ett 
snävare svar erhölls därmed medan andra frågor var av mer generell karaktär och tillät 
aktören att fritt utveckla sina idéer. Kombinationen av dessa två typer av frågor gav oss en 
djupare inblick och förståelse i ämnet.  
 

2.6 Datainsamlingens omfattning 
 
Datainsamlingen resulterade i cirka sex timmar bandat material. Materialet sammanställdes 
och kortades ner med utgångspunkt från vårt syfte. Den slutgiltiga sammanställningen 
resulterade i cirka 12 sidor dataskrivet material som låg till grund för uppsatsens empiriska 
del. Efter den gjorda sammanställningen visade det sig att ytterligare information var 
nödvändig, varefter vi kontaktade aktörerna via E-mail och telefon för att komplettera med 
ytterligare uppgifter. 
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2.7 Litteratursökning 
 
För att få fördjupande kunskaper inom det aktuella området gjorde vi en informations-
insamling. Vi sökte böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom vårt valda område. 
Sökning av böcker har skett både via Luleå Tekniska Universitetsbibliotek och via Piteå 
Stadsbibliotek. Vetenskapliga artiklar har sökts via Emerald, Business source elite (Ebsco) 
och ScienceDirect. Vi har även använt oss av sökmotorerna Alta Vista och Google på 
Internet. Sökorden vi använt oss av är: ”product development”, ”effective”, ”creative”, 
”creativity”, ”project management”, ”control” och ”insecure”. Kombinationer av ovanstående 
ord har också använts under sökningsprocessen, samt ordens svenska motsvarigheter. Vissa 
av våra artiklar har vi även blivit tipsade om av vår handledare Monika Kurkkio och dennes 
arbetskamrat Sven Andersson.  
 

2.8 Metodproblem 
 
För att undersökningen ska bli trovärdig är det enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 
viktigt att mäta det som man avser att mäta. Författarna menar vidare att en undersökning som 
ska mäta effektivitet också måste ge besked om effektiviteten. Enligt Denscombe (2000) 
handlar trovärdighet om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla 
data anses exakta, riktiga och träffsäkra. Trovärdighet kan också handla om i vilken mån 
resultatet stämmer överens med verkligheten, (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). I vår 
studie blir verkligheten våra valda aktörers verklighet. Inom aktörssynsättet finns det inte 
några konkreta trovärdighetskriterier eftersom det är uppbyggt som en socialt konstruerad 
verklighet, Arbnor och Bjerke (1994). I aktörssynsättet kan trovärdigheten ha många 
innebörder och den trovärdighet som man kan anses ha är många gånger beroende av i vilken 
grad aktörerna accepterar resultatet och gjorda tolkningar (ibid). 
 
Vi har baserat vår undersökning på personliga intervjuer. För att upprätthålla trovärdigheten 
har vi utformat vår intervjuguide utifrån vårt syfte. Vi lät även vår handledare Monika 
Kurkkio lämna förslag till förbättringar på intervjuguiden innan vi lät våra aktörer ta del av 
den. Zikmund (2000) menar att det finns en risk att aktören blir stressad vid personliga 
intervjuer då han eller hon har väldigt kort tid på sig att svara. För att undvika detta problem 
valde vi att skicka ut vår intervjuguide till våra aktörer en tid innan intervjutillfället. Detta för 
att ge aktören en chans att förbereda sig, på detta sätt tror vi att svaren vi erhöll var mer 
sanningsenliga.  
 
Meriam (1994) tar upp ett annat problem med intervjuer, det finns risk att den som intervjuar, 
genom sitt uppträdande och frågeformuleringar, styr aktörens svar. Vi har försökt att bygga 
upp vår intervjuguide på ett sätt så att våra aktörer själva har fått styra utvecklingen av 
intervjun. Enligt Meriam (1994) är det dock viktigt att genom intervjuer få aktörernas syn på 
det som undersöks och vår intervjuguide innehöll därför självfallet den information som vi 
ansåg oss behöva. Trovärdigheten har stärkts genom att intervjuer gjorts på erfarna och 
välinformerade personer inom det aktuella området. 
 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är det viktigt att försöka skapa en hög 
tillförlitlighet i sin undersökning. Meriam (1994) menar att svaren i intervjun är tillförlitliga 
om de intervjuade har förstått innebörden i frågeställningarna och svarat riktigt. Vi har stärkt 
tillförlitligheten genom att skicka ut vår intervjuguide till aktörerna i god tid innan intervjun. 
Genom att göra detta får aktörerna god tid på sig att sätta sig in i ämnet och de kan därigenom 
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lämna mer tillfredsställande svar. En nackdel med detta tillvägagångssätt är dock att det kan 
hindra aktörens spontanitet. (Ibid). Genom att använda oss av MP3-spelare har vi fått ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna. Meriam (1994) menar dock att osäkerheten och oviljan 
att bli inspelad på band är en nackdel. Författaren menar dock samtidigt att aktören efter en tid 
glömmer bort bandspelaren.  
 

2.9 Analysmetod 
 
Vi har i vårt analyskapitel valt att ställa teori och empiri mot varandra för att se om de 
stämmer överens eller om de skiljer sig åt. Vi har kompletterat jämförelsen mellan teori och 
empiri med våra egna tankar och åsikter. Det som vi behandlat i vårt analyskapitel är de data 
som varit mest intressant och relevant för vår studie. 
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3 Teori 
 

apitlet kommer att behandla den teoretiska referensram som sedan kommer att ligga 
till grund för de analyser och slutsatser som vi kommer att göra i denna uppsats. I 
kapitlet kommer vi att ge en allmän inblick i produktutveckling för att sedan behandla 

områden som osäkerhet, effektivitet och styrning vid produktutveckling. Vi lyfter även fram 
teorier som visar hur projektledares egenskaper kan påverkar styrningen. 
 

3.1 Produktutveckling 
 
Konkurrensen mellan företag har på senare tid ökat markant bland annat på grund av en ökad 
globalisering och ett ökat krav från konsumenterna, (Jerrard, Newport och Trueman, 1999). 
För att kunna svara på den ökade konkurrensen har företag tvingats rikta in sig mer på 
produktutveckling, (ibid). Zhang och Doll (2001) menar att den ökade konkurrensen leder 
produktutvecklingen till kortare produktlivscyklar och därmed krävs en effektivare 
produktutveckling för att företagen ska kunna konkurrera framgångsrikt. Idag måste fokus 
läggas på att maximera kundens behov och minimera tiden för färdigställandet av produkter, 
företag måste utveckla såväl nya som befintliga produkter. (Ibid).  
 
När det gäller forskning, innovationer och utveckling finns det enligt Engwall (2003) en rotad 
tanke om att det börjar med en vag idé som vidareutvecklas, förädlas och realiseras över olika 
faser för att slutligen resultera i en färdig produkt på marknaden. Enligt denna syn finns det en 
förutsägbar serie av olika arbetssteg som utförs i en viss logisk ordning. Denna modell är så 
gammal och väl inarbetat att den i dag tas för givet av många. Produktutvecklingen anses 
bestå av en systematisk problemlösningsprocess under vilken ett uppsatt mål specificeras och 
successivt bryts ned i allt mindre delar. De olika målen för varje del bryts sedan ner till 
konkreta lösningar i form av exempelvis ritningar och dokument. Slutligen resulterar de olika 
delarna i en helt färdig och kvalitetstestad produkt. Denna klassiska modell är en så kallad 
Stage-gate-modell, se bilaga B, och används vanligtvis aktivt av företag som har en 
omfattande utvecklingsverksamhet. Grundmodellen kan vara mer eller mindre specificerad 
beroende på projektets omfattning.  Oberoende av omfattningen är den dock alltid officiellt 
godkänd av företagsledningen och består vanligen av olika instruktioner, direktiv, 
handböcker, mallar och checklistor som ska tillämpas under produktutvecklingen. Det 
utmärkande för denna modell är att de olika faserna (”stages”) skiljs åt med hjälp av distinkta 
beslutspunkter (”gates”). Detta innebär att projektet analyseras vid varje sluttidpunkt 
samtidigt som beslut fattas om att påbörja nästa fas i arbetet. I Stage-gate-modellen ligger 
utmaningen i att göra processen mellan idé och produkt så effektiv som möjligt. (Ibid). 
 

3.1.1 Produktutveckling nu och då 
Tidigare var det vanligt att produktvecklingen utgick från tidigare lösningar, så kallad 
”bottom-up” där arbetet successivt skedde mot en högre nivå tills det att produkten blev 
färdig, (Johannesson, Persson och Pettersson, 2004). Det byggdes fysiska prototyper som 
sedan provades för att kontrollera om någon förbättring från tidigare exemplar hade skett. 
Detta arbetssätt var både dyrt, tids- och resurskrävande. Vid detta arbetssätt var det inte i 
förväg bestämt till vilken användargrupp eller till vilka behov på marknaden som den 
tillverkade produkten skulle rikta sig. (Ibid). 
 

K 
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Idag kräver dock marknaden betydligt mer på grund av ökade krav på kundanpassning, 
kvalitet, hårdare internationell konkurrens och att produkter i dag vanligtvis har en betydligt 
kortare produktlivscykel än förut, (Johannesson et al., 2004). Som ett resultat av detta har 
dagens företag blivit tvungna att anpassa sig och effektivisera sin produktutveckling. För att 
få en effektivare produktutveckling har företag tvingats driva utvecklings- och konstruktions-
arbete som en systematisk process, integrerat i nära samverkan mellan olika funktioner inom 
företaget. Idag sker arbetet mer ”top-down”, då företag i dag tvingas kontrollera vad 
användaren efterfrågar innan själva produktutvecklingen börjar. Genom att arbeta ”top-down” 
lyckas företagen bättre möta de ökade kraven då detta arbetssätt leder till billigare och kortare 
produktutvecklingar. (Ibid).  
 

3.2 Projekt 
 
Vi har i vår studie utgått från att produktutveckling är en typ av projekt. Men vad är då ett 
projekt? Enligt Johannesson, et al. (2004) definieras projekt som: ”ett projekt är en särskild, 
eller till och med avvikande arbetsuppgift som är begränsad i tid, har en särskild 
organisation och som har en bestämd budget”. Ett projekt har vanligtvis en projektplanering 
som bland annat innehåller: projektets mål, eventuella avgränsningar, projektorganisation, 
tidsplan och kostnadsplan. (Ibid). 
 
Det finns en observerad allmän ökning av projektverksamhet inom organisationer och det är 
framförallt projektverksamhetens organisering som styr effektiviteten och lärandet, 
(Söderlund och Bredin, 2005). Det ökade intresset för arbete i projektform kan bero på att det 
anses vara en form som passar de flesta verksamheter och arbetsuppgifter, (Sahlin- 
Andersson, 1996 och Engwall, 2003).  Engwall (2003) definition av projekt påminner i mångt 
och mycket om Johannessons, et al. (2004) definition, det finns dock en viss skillnad. 
Engwall väljer att definiera projekt som:  
 
”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet avgränsad arbetsuppgift som 
genom styrning av tilldelade resurser skall uppnå uppställda mål”. 
 
Både Johannesson, et al. (2004) och Engwall (2003) är överens om att projekt ska skilja sig 
från organisationens normala verksamhet och ha en tydlig tidsbegränsning. Författarna menar 
även att en given mängd resurser ska tilldelas projektet. Engwall (2003) väljer dock att i sin 
definition även ta upp kriteriet att projektet ska uppnå de uppsatta målen. Vi väljer att i vår 
studie utgå ifrån Engwalls definition av projekt. Detta eftersom vi anser det viktigt att ett 
projekt uppnår eller i alla fall strävar efter att uppnå de uppsatta målen.  
 

3.3 Osäkerhet 
 
Osäkerheten är en naturlig del i produktutveckling, Engwall (2003) och Davila (2000). 
Vanligtvis när osäkerhet diskuteras inom organisations- och managementforskningen 
definieras det ofta som en effekt av oförutsedda händelser och störningar i organisationens 
omvärld, Engwall (2003). Det är även vanligt att osäkerhet likställs med ett tillstånd i brist på 
information. ”En osäker situation enligt detta synsätt innebär med andra ord en situation 
vars omvärldsförhållanden är okända därför att man (ännu inte) skaffat all nödvändig 
information från relevanta källor.”  enligt Engwall (2003). 
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Inom produktutveckling består dock en del av osäkerheten av innehållet i projektuppdraget, 
Engwall (2003). Det är vid produktutveckling vanligt att beslut fattas vars framtida 
konsekvenser inte med säkerhet går att precisera på förhand. Här måste istället utvecklarna 
agera utifrån den förståelse de har och därigenom försöka reducera riskerna för osäkerhetens 
eventuella negativa konsekvenser i framtiden. (Ibid).  
 
Enligt Engwall (2003) består osäkerheten i produktutveckling vanligtvis även av andra saker 
än brist på information. Den största osäkerhet som brukar råda vid produktutveckling är att 
förstå vad det är för problem som projektet ska lösa. Det kan exempelvis vara frågor om hur 
produkten ska utformas eller till vilka kunder fokusering ska ske. Dessa frågor brukar vara 
svåra att hitta svaren på då det inte finns några rätta lösningar att finna då tolkning kan ske på 
olika sätt. I sådana typer av projekt ligger ofta osäkerheten i projekts oklarhet, det vill säga att 
det är svårt att inom projektets ramar förstå hur de olika delarna hänger samman, hur de ska 
kopplas till varandra samt hur andra aktörer uppfattar och tolkar projektet. Osäkerhet är en 
stor ingrediens vid produktutveckling men det bör poängteras att osäkerheten inte är konstant, 
vanligtvis minskar osäkerheten ju längre projektet pågått, eftersom kännedomen då ökat. 
Osäkerheten kan bestå av antingen produkt- eller processosäkerhet men i vissa fall även en 
kombination av dessa. (Ibid).  
 
Sammanfattningsvis menar Engwall (2003) att projekt under låg osäkerhet vanligtvis går att 
lösa med mer information medan projekt under hög osäkerhet (oklarhet) kräver en högre grad 
av förståelse till vad det är för situation som måste förstås och ageras inom.   
 

3.3.1 Osäkerhetsfaktorer 
Davilas artikel (2000) visar att ekonomistyrningssystemens huvudsakliga roll i produkt-
utveckling är att bidra med information som behövs för att minska osäkerheten snarare än att 
minska ”målavvikelseproblem”. Författaren menar att det finns tre olika osäkerhetsfaktorer 
inom området: 
 

 marknadsrelaterad osäkerhet 
 teknologirelaterad osäkerhet 
 projektets omfattning 

 
Davila (2000) menar även att det dessutom många gånger är svårt att i förväg säga vilken 
effekt ekonomistyrningssystemen kommer att få på produktutvecklingsprocessen. 
Användandet av ekonomistyrningssystem blir troligtvis positivt om ekonomistyrnings-
systemen levererar relevant information för koordinering och lärande i produktutvecklings-
processen. Det finns dock forskning som visar att det inte finns något sådant samband eller att 
det till och med är negativt att använda ekonomistyrningssystem, i avseendet att det hämmar 
kreativiteten. (Ibid). För vår studie är Davilas teori om projektets omfattning relevant. Det är 
här viktigt att hitta en balans mellan ett väl definierat mål och produktutvecklarna, Davila 
(2000). Vår avsikt är att undersöka om projektprocessen är lyckad och inte huruvida resultatet 
av projektet lyckats eller inte. 
 
Davila (2000) kommer i sin studie fram till att det finns en spridning i hur utformningen och 
användningen av ekonomistyrningssystem används vid produktutveckling. När osäkerheten 
kommer från projektets omfattning så är ekonomistyrningssystem ett bra verktyg för att 
reducera osäkerhet snarare än att övervaka och kontrollera (ibid). Davilas (2000) studie visar 
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att ekonomistyrningssystem är viktigt för projektets framgång men avslöjar dock inte varför 
eller hur sådana system kan utformas. 
 

3.3.2 Flexibilitet och frihet vid osäkerhet 
Bonner, Ruekert och Walker (2002) menar att det är viktigt att det finns en viss grad av frihet 
och flexibilitet vid produktutveckling, samtidigt som det är viktigt att projektledaren lyckas 
leda projektet i rätt riktning mot organisationens och det specifika projektets mål. En alltför 
hård och strikt styrning kan dock få motsatt effekt för produktutvecklingen då det finns en 
överhängande risk att projektmedarbetarnas kreativitet hämmas och därigenom försämrar 
projektets utfall. Detta styrks delvis av Davila (2000) som menar att denna syn var vanligt 
förekommande tidigare, men som nu har börjat ifrågasättas. Både Davila (2000) och Bonner, 
et al. (2002) är dock överens om att produktutveckling har blivit en central del i många 
företags strategier och ett viktigare sätt för dagens företag att konkurrera. Projektledarens roll 
blir därför till stor del att kontrollera projektutvecklingen så att den fortlöper som planerat, 
Bonner, et al. (2002). Ett vanligt förekommande problem för projektledaren är hur han eller 
hon ska kontrollera projektet. De projektanställda måste bli betrodda med en viss grad av 
flexibilitet och frihet samtidigt som projektledaren måste leda projektet framåt. Det kan vara 
problematiskt för projektledaren att avgöra hur mycket frihet kontra styrning som är det 
optimala för det aktuella projektet. (Ibid). 
 
En viss grad av frihet och flexibilitet är nödvändigt för projektets framgång men det är dock 
inte utan risk som medarbetarna tilldelas frihet och flexibilitet, Bonner, et al. (2002). 
Medarbetare som jobbar under stor frihet har fått tillåtelse att producera nya innovativa 
produkter, men genom den tilldelade friheten har de även möjlighet att frångå företagets 
normala strategi, överskrida budget och tidsplan. Risken med detta är att det ibland kan ta 
flera månader innan den ansvarige projektledaren får kännedom om det inträffade, vilket kan 
få förödande konsekvenser för projektets resultat. Det är därför nödvändigt att projektledaren 
har någon typ av kontroll för att upprätthålla projektets strategi och undvika ovälkomna 
överraskningar. (Ibid). Här ser vi en koppling till Stage-gate-modellen där kontroll görs innan 
nästa fas påbörjas. Detta förhindrar att misstag förbigår ledningen och därigenom kan 
osäkerheten kontrolleras bättre. Alltför mycket eller fel typ av kontroll kan däremot skada 
projektteamets kreativitet och förhindra projektets framgång, Bonner, et al. (2002).  
 

3.4 Kreativitet 
 
Ordet kreativitet myntades år 1950 av psykologen och intelligensforskaren J P Guilford, 
Johannesson, et al. (2004). Sedan dess har många definitioner givits, men de som ser en 
koppling mellan kreativitet och problemlösning brukar använda tre typer av definitioner av 
begreppet kreativitet, som alla är utformade av Johannesson et al. (2004): 
 

 Den kreativa produkten, en produkt som är ny och aktuell eller originell på annat sätt. 
 Den kreativa personen, en person som har förmågan att tänka i nya banor och lösa 

problem på nya sätt. 
 Den kreativa processen, förmågan att arbeta efter nya tillvägagångssätt eller använda 

kombinationer av redan förekommande arbetssätt på nya sätt.  
 
För vår studie är det den kreativa processen som är av relevans och därför har vi valt att mer 
ingående försöka beskriva den.  
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Den kreativa processen inom introduktionsfasen i produktlivcykeln kan delas upp i tre 
moment; formulera problemet, bestämma problemnivå och uppdela och avgränsa problemet, 
Johannesson, et al. (2004). När det gäller produktutveckling så handlar det om att identifiera 
nödvändig produkt och vilket tillvägagångssätt som krävs. Att formulera problemet innebär 
att klargöra vad problemet egentligen är, formulera det kort och koncist samt efterstäva en så 
öppen problemformulering som möjligt. När produktutvecklingsteamet ska bestämma nivån 
på problemet det viktigt att klargöra den lämpliga utgångspunken för behandlingen av 
problemet. Utgångspunkten för att nivåbestämma problemet är olika beroende på om det är en 
hög eller låg nivå av problem, och det är viktigt att teamet ställer sig frågan ”varför” och 
”hur”. Avgränsning av problem innebär att kartlägga problemets omfattning, processgränser, 
problemets omgivning samt människans relation till problemet. (Ibid).  
 
Som vi tidigare nämnt i problemdiskussionen definierar Crawford kreativitet som ”it is the 
ability to combine known elements into a (new) uesful whole”, Blankevoort (1983). 
Blankevoort (1983) menar att kreativitet består av tre element, (1) kunskap, (2) förmåga att 
kombinera och (3) förmåga att känna igen de kombinationer som är användbara eller inte. 
Den första kan relateras till minnet, den andra kan kallas syntetisk kraft och den tredje 
analytisk kraft (ibid).  Amabile (1998) väjer att dela in kreativitet i tre olika delar: expertis, 
förmågan att tänka kreativt och motivation. Författaren menar vidare att ledare har 
möjligheten att påverka dessa komponenter genom miljön på arbetsplatsen samt genom att 
ändra förutsättningarna så att det passar projektets utformning.  
 
Blankevoort (1983) menar att de flesta människor har ett tankegångsätt och förmåga att 
kombinera idéer och välja mellan rätt och fel. Alla människor har ett kreativt beteende, men 
det finns studier som visar på att det är få individer som själva vill kalla sig kreativa. För att 
uppnå ett mer än normalt kreativt beteende krävs inte bara de tre ovannämnda elementen som 
Blankevoort tar upp, utan även förmågan att applicera dem på ett effektivt, balanserat och 
kontrollerat sätt. Människor behöver ledning för att minnas och upprätthålla ett kreativt 
tänkande. Forskning inom kreativitet pekar på att det går att lära sig att tänka och agera 
kreativt. För att upprätthålla ett kreativt beteende hos produktutvecklingsteamet är det viktigt 
att medarbetarna får kreativ träning ur olika perspektiv. (Ibid).  
 
Under introduktionsstadiet menar Stevens, Burley och Divine (1999) att det vid 
produktutveckling vanligtvis är endast en person som aktivt jobbar med projektet. Det är 
enligt författarna vanligtvis även denna person som informerar och eventuellt rekommenderar 
ledningen huruvida projektet bör fortlöpa eller ej. Att det endast är en eller ett fåtal personer 
inkopplade i projektets inledande skede beror på att det skulle bli alltför kostsamt med en stor 
personalstyrka då det är osäkert om projektet har någon framtid och lönsamhet. Det är först 
efter att ledningen gett sitt godkännande som en projektledare kan utses och medarbetarna 
kopplas in. Det är vanligt förekommande att den person som jobbat självständigt under 
introduktionsstadiet utnämns till projektledare och har därmed vanligtvis en nyckelroll i 
projektets tidiga fas. (Ibid). 
 
Michael Kirton hävdar att ”innovativt kreativa” människor har en tendens att utmana regler 
och förmågan att tänka utanför de vanliga synsätten, Stevens, Burley och Divine (1999). 
Dessa personer tar itu med problem utifrån en unik vinkel för att hitta en lösning på 
problemet. Det är mer troligt att kreativa människor identifierar problem och gör radikala 
förändringar. (Ibid). Författarna menar vidare att kreativitet är en viktig egenskap vid 
produktutveckling eftersom brist på meningsfulla produkter med unika egenskaper har visat 
sig vara den största anledningen till att nya produkter inte får någon genomslagskraft.  
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3.5 Projektledare 
 
Vi ser precis som Brown och Eisenhardt (1995) projektledaren som den viktiga länken mellan 
team medarbetare och ledning, se figur 2.  
 

 
Bonner, et al. (2002) hävdar att projektmedarbetare och projektledare som har tidigare 
erfarenhet av framgångsrika projekt många gånger har en positiv inverkan på strategins 
riktning av projekt. Erfarna projektmedarbetare kan bidra med sina tidigare kunskaper och 
därigenom uppnår projektet ett bättre slutresultat, i motsats till om alla medarbetare varit 
nybörjare (ibid). Barber och Warn (2005) menar att det är betydelsefullt att det finns en 
projektledare för att projektet ska fungera. Författarna anser vidare att det är viktigt med en 
ledare som kan se helhetsbilden och ”förutspå” framtida händelser och förhindra problem. 
Enligt Valle och Avella (2003) måste projektledare inneha fyra specifika kvalifikationer: (1) 
Makt och ledarskapskänsla, (2) Vision (3) Ledarskapsegenskaper (4) Teknisk kunskap. 
 
Makt och ledarskapskänsla. Makt är en stor källa till att kunna influera omgivningen, de är 
också vanligtvis starka ledare som lyckas skapa auktoritet och erhålla en hög position inom 
den hierarkiska strukturen. Mäktiga ledare anses ha hög effektivitet när det gäller att uppnå 
önskvärda resurser eller skydda projektet från utomstående hot. Mäktiga ledare har även 
större möjlighet att få mer respekt bland medarbetarna och därigenom få de bästa 
medarbetarna till sitt projekt. Denna typ av ledare har även förmågan att hålla 
projektmedarbetarna fokuserade och motiverade. En projektledare som tenderar att undvika 
konflikter och problem och som säger ja till allt och alla kommer att tappa respekten och 
förtroendet hos medarbetarna. (Ibid). 
 
Vision. En viktig egenskap hos en projektledare är att han eller hon har en vision, vilket 
innebär att denne måste ha förmågan att sammanföra företagets kompetens och strategi med 
behovet på marknaden för att på så sätt lyckas skapa ett effektivt produktutvecklingsprojekt. 
Teamledaren måste tillsammans med ledningen forma det totala produktkonceptet och 
kommunicera det till projektmedarbetarna. Projektledare med visioner spelar en viktig roll när 
det kommer till att garantera specifika och stabila projektmål och lyckas erhålla de resurser 
som projektet kräver för att lyckas uppnå målen. (Ibid). 
 
Ledarskapsegenskaper. Projektledaren måste ha tillräckligt med kunskap för att klara av de 
fyra fundamentala egenskaperna: 
 

 Kommunikation – Förmågan att förmedla projektets mål till projektmedarbetarna. 

Företagsledning 

Projektledare 

Medarbetare 

Figur 2: egenutvecklad figur. 
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 Behagligt klimat – Förmågan att skapa ett behagligt klimat som stimulerar till 
engagerad och innovativ personal. 

 Planerare – Förmågan att planera projektet så att exempelvis tidsbegränsningar och 
budget hålls under kontroll. 

 Mediator – Förmåga att kommunicera såväl upp till högre ledare som till 
projektmedarbetarna. (Ibid). 

 
Teknisk kunskap. Det är viktigt att projektledare underhåller och utvecklar sina tekniska 
kunskaper för att inte tappa medarbetarnas förtroende. (Ibid).   
 
Vi anser att en projektledares egenskaper har påverkan på dennes sätt att styra, detta innebär 
att två projektledare med olika personliga egenskaper uppnår olika utfall i styrningen trots att 
de använder samma styrsystem. Ur denna synvinkel är det tydligt att en projektledares 
egenskaper är av stor betydelse för projektets framgång. Detta innebär att olika projektledare 
passar för olika typer av projekt. 
 
En projektledare går in i ett projekt med förväntningen att använda en kombination av 
resurser, utbildad personal och passande metoder för att på så sätt uppnå det planerade 
resultatet, Barber och Warn (2005). Thieme, Song och Shin (2003) menar att projekt når störst 
framgång om de går under ledning av en projektledare med stor kunskap inom teknik, 
marknadsföring och ledarskapsförmåga samt ha ett stort deltagande och kontinuerlig kontakt 
med ledningen. Författarna menar även att projektledaren måste ha förmågan att lämna 
detaljerade planer och låta medarbetarna vara delaktiga i planerings processen samt att 
projektteamen bör få stor flexibilitet, det är även viktigt att projektledaren har förmågan att 
agera då oförutsedda händelser dyker upp. ( Ibid).  
 

3.5.1 Projektledare i Sverige 
En studie som gjorts av Svenskt ProjektForum visar att projektledare måste ha förmågan att 
vara konkreta och tydliga när det gäller att förmedla information och uppgifter, något som har 
stor uppskattning i projektledarens omgivning då det ökar tydligheten och minskar 
förvirrningen, (www.projforum.se). Studien visar även att projektmedarbetarna värdesätter en 
projektledare med positiv och optimistisk inriktning. Denna egenskap är viktig hos 
projektledaren då det är viktigt att denne går in med inställningen om att saker kommer att 
lyckas, detta bidrar till att medarbetarna rycks med i den positiva stämningen och projektets 
totala chanser ökar väsentligt. (Ibid).  
 
Andra viktiga egenskaper hos en projektledare är att vara orädd, våga ta risker och våga 
misslyckas, han eller hon måste dock även våga komma med obehagliga besked och våga 
tillåta sig själv att misslyckas. De projektledare som vanligtvis är mest framgångsrika är de 
som är balanserade, raka, ärliga, rättvisa samt inte så känslomässigt engagerade. (Ibid). 
 
Av de studerade teorierna ser vi en stark likhet mellan de egenskaper som projektledare anses 
bör ha för att framgångsrikt lyckas styra projekt, oberoende om det är i Sverige eller i något 
annat land.  
 
 
 

http://www.projforum.se
http://www.projforum.se
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3.6 Styrning 
 
Brown och Eisenhardt (1995) menar att det krävs en bra styrning för att projektet och 
produktutvecklingen ska lyckas. Författarna menar även att en lyckad produktutveckling 
kräver: (1) noggrann planering av en speciell produkt på en attraktiv marknad, (2) ett bra 
sammansatt team med kompetent personal och (3) tillåtelse av ledningen att handla och agera. 
Det krävs med andra ord bra planering, implementering och bra stöd från ledningen. (Ibid).  
 
De mest framgångsrika produktutvecklingsprojekt styrs med en kombination av en högre 
ledning med förmågan att koordinera de olika uppgifterna och på detta sätt hjälpa projektet att 
tillvarata resurserna och öka den arbetsrelaterade informationen och på så sätt uppnå 
framgång, Brown och Eisenhardt (1995).  Mindre framgångsrika projekt saknar vanligtvis den 
goda interna och externa kommunikation som framgångsrika projekt har. Framgångsrika 
produktutvecklingsprojekt har vanligtvis en sammansättning av personer med olika 
egenskaper, på detta sätt får projektteamet ett bredare informationsnät. (Ibid). Författarna 
menar även att det bästa utförandet sker när ledningen har en subtil kontroll genom 
kommunikation med team medlemmarna men samtidigt ger medlemmarna frihet i sitt arbete. 
Vår syn på styrning har i detta arbete utgått ifrån att en klar och tydlig styrning gör arbetet 
effektivt och vi anser även att en lyckad styrning inte alltid bidrar till ett lyckat resultat, men 
vi är som tidigare nämnts inte intresserade av resultatet utan av processen.  
 

3.6.1 Simons styrmodell  
Simons är enligt oss ett välkänt och etablerat styrverktyg, se figur 3, som utgår ifrån att det är 
nödvändigt att balansera olika aspekter inom organisationen för att uppnå en så effektiv 
styrning som möjligt, Macintosh (1994). Det går inte att förbise vare sig hur företaget skapar 
värde, beslutar om strategin eller hur de anställda beter sig. Tillämpas Simons styrmodell 
minskar risken för att någon av dessa aspekter glöms bort eller att för mycket tyngd läggs på 
fel ställe. De olika styrsystemen och balansen dem emellan följer av den affärsstrategi som 
företaget har. (Ibid). 
 

 

Värderings 
styrmodellen 

Gränsskapande 
styrmodellen 

Interaktiva 
styrmodellen Diagnostiserande

styrmodellen 

Affärsstrategi 

MÖJLIGHETER &  FOKUSERING 

STRATEGI 

System för expandering 
av möjligheter & lärande 

System för fokusering 
 

System för att 
begränsa 
strategiska domän 

System för att 
formulera och 
implementera 
strategi 

Figur 3: egen bearbetning Machintosh (1994).  
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Genom värderingsstyrmodellen kan organisationens värderingar, syfte och riktning förmedlas 
till alla i organisationen, Macintosh (1994). Budskapet består av företagets kärnvärderingar 
och är starkt kopplade till företagets affärsstrategi. Den gränsskapande styrmodellen ska 
eliminera saker som kan skada företaget. Det handlar om att undvika affärsrisker och 
definiera vad företaget absolut inte ska hålla på med. Diagnostiserande styrmodeller är 
informationssystem som ledare använder för att övervaka prestationer och rätta till avvikelser. 
Styrmodellen används för att implementera avsedda strategier. Interaktiva styrmodeller 
används för att anpassa företaget till den konkurrensutsatta omgivningen. Styrmodellen tar 
hand om de strategiska osäkerheter som finns och försöker identifiera vilka hot och 
möjligheter som finns för företaget. (Ibid). Eftersom Simons styrverktyg syftar till att 
balansera effektivitet och kreativitet ser vi den som ett fördelaktigt styrverktyg att använda då 
vi i vår uppsats vill undersöka hur effektivitet och kreativitet balanseras vid produkt-
utveckling.  
 
Värderingsstyrmodeller 
Värderingsstyrmodeller handlar om att kunna förmedla företagets kärnvärderingar och normer 
till de anställda inom organisationen, Macintosh (1994). Genom att företaget aktivt arbetar 
med värderingsmodeller kan de mer framgångsrikt inspirera och vägleda organisationen och 
dess anställda för att tillsammans utveckla verksamheten, (ibid). En rimlig koppling till 
produktutveckling i projektform är att det är av stor vikt att företaget inte bara förmedlar ut 
sina kärnvärderingar inom det egna företaget utan även till andra parter som berörs av 
projektet. På detta sätt kan missförstånd och oklarheter reduceras och därmed ökar 
effektiviteten i projektet. 
 
Gränsskapande styrmodeller 
Gränsskapande styrmodeller handlar om att eliminera saker som kan skada företaget, 
Macintosh (1994). Det handlar även om att undvika affärsrisker och att definiera vad företaget 
absolut inte ska hålla på med. För att den gränsskapande modellen ska bli lyckad är det viktigt 
att de anställda får ta del av vad som ingår i modellen. Denna styrmodell kan ses som en 
envägskommunikation från företagsledning till personalen; företagsledningen förmedlar till 
de anställda inom organisationen vilket handlande som är acceptabelt och oacceptabelt. Detta 
kan ske genom att utforma specifika regler och riktlinjer för organisationen. Detta kan 
exempelvis förklara hur företaget önskar att deras personal ska uppträda. (Ibid). I vår studie 
skulle detta kunna kopplas till Stage-gate-modellen där företagsledningen kontinuerligt har 
möjlighet att följa upp och kontrollera att projektet fortlöper som planerat. Genom denna 
process ökar effektiviteten i projektet eftersom avvikelser upptäcks i tid och därmed kan 
elimineras fortare än om denna kontrollfunktion inte funnits. 
 
Diagnostiserande styrmodeller 
I diagnostiserande styrmodeller är mätning och utvärdering i fokus, Macintosh (1994). 
Styrsystemet används för att implementera avsedda strategier. För att företaget ska få en 
inblick i hur de arbetar efter sin strategi och hur väl de uppnår de uppställda målen bör de 
använda diagnostiserande styrmodeller. Prestationer kommer då att mätas i syfte att styra, 
motivera och informera företagets anställda. Prestationsmätningen bör även tillämpas för att 
säkerhetsställa att verksamheten bedrivs i riktning mot företagets övergripande mål. Vid 
produktutveckling är det viktigt att tillämpa rätt typ av prestationsmätning för att inte hämma 
kreativiteten och därmed göra projektet mindre effektivt. Ett bra prestationsmått vid produkt-
utveckling kan vara relevansen i olika idéer och inte antalet totala idéer. (Ibid). 
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Interaktiva styrmodeller 
Interaktiva styrmodeller används för att anpassa sig till den konkurrensutsatta omgivningen, 
Macintosh (1994). Denna modell tar hand om de strategiska osäkerheter som finns och 
försöker identifiera vilka hot och möjligheter som finns för företaget. Det finns en strategisk 
osäkerhet för alla företag och de ska ge företaget signaler om hur de ska förändra sin strategi. 
För att få bukt med osäkerheterna krävs en kontinuerlig dialog mellan företagets ledning och 
anställda, samt genomförande av marknadsundersökningar. Det är fördelaktigt att nya 
teknologier och nya kundbehov upptäcks i tid för att undvika obehagliga överraskningar. 
(Ibid). 
 
I vår studie väljer vi att behandla alla delar i Simons styrmodell men vi kommer, i likhet med 
Bonner, et al. (2002), att fokusera på interaktiva styrmodellen. Interaktiva styrmodellen är bra 
att använda sig av för att stimulera till sökande och lärande bland de anställda och för att 
möjliggöra att strategin ändras utifrån förutsättningarnas utveckling, Macintosh (1994). Vid 
produktutveckling är den interaktiva styrmodellen viktig att ta i beaktning eftersom den till 
stor del handlar om osäkerhet, vilket är ett väl förekommande fenomen vid produktutveckling. 
Genom att identifiera osäkerheterna kan företaget få signaler om hur de bör förändra sin 
strategi. För att få bukt med osäkerheten krävs en kontinuerlig dialog mellan företagets 
ledning och anställda samt med marknaden för att få veta vad som efterfrågas. Nedan följer en 
logisk tolkning som vi gjort på hur företag som använder sig av produktutveckling kan 
tillämpa interaktiva styrmodellen: 
 

 Företaget bör kontinuerligt genomföra marknadsundersökningar och konkurrent-
analyser. Detta är viktigt för att hålla sig uppdaterad om vad som efterfrågas. 

 Företaget bör skapa en gemensam ”oas” där ledningen och de anställda kan umgås och 
samtala med varandra under lättsamma former. Denna ”oas” har även för avsikt att 
öka kreativiteten hos de anställda, genom att de utbyter tankar och idéer. Här ligger ett 
stort ansvar på ledningen att kontrollera att inga gruppbildningar mellan 
projektdeltagarna uppstår, då detta skulle kunna försämra projektets totala utfall. 

 En förslagslåda där personalen kan lämna idéer och synpunkter bör finnas uppsatta i 
personalrummet. Innovativa och kreativa förslag bör belönas. 

 
Genomförandet av den interaktiva styrmodellen förbättrar så väl den interna som den externa 
kommunikationen inom företaget om den utförs på rätt sätt. Det är i produktutvecklings-
branschen lika viktigt som i vilken bransch som helst att det råder balans mellan de fyra 
delarna i Simons styrmodell. Anledningen till vårt stora fokus på interaktiva styrmodellen är 
att det är den som är tillämpningsbar på just den del av produktutveckling som vi behandlar. 
 
Den interaktiva styrdelen i Simons styrverktyg kan användas som en kontroll för 
projektledarna genom att regelbundet och personligen involvera sig i den beslutsfattande 
processen med de underordnade, Bonner, et al. (2002). I produktutveckling kan Simons 
styrverktyg tillämpas genom att göra sig en föreställning om hur samspelet fungerar mellan 
projektledare och projektmedarbetare under utarbetningen av projektets strategi. Projektledare 
kan exempelvis använda sig av interaktiv kontroll när målen, tillsammans med 
projektmedarbetarna, sätts upp under projektets inlednings fas. Interaktiv kontroll kan även 
fördelaktigt användas kontinuerligt under projektet. Genom att ha ett nära samarbete kan 
interaktiv styrning ge projektledaren en mer dynamisk och mottaglig kontroll jämfört med 
traditionell kontroll. Med interaktiv kontroll ges möjlighet för projektledaren att ändra 
projektets mål, införa nya processer och medverka i diskussioner under projektets gång. 
Möjligheten för projektledaren att göra dessa förändringar kan vara nödvändiga för att bemöta 
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förändringar i omvärlden och kan på så sätt leda till att projektets utfall blir bättre. 
Projektledarens möjlighet att styra kan dock leda till att medarbetarna känner av en alltför 
hierarkisk struktur och därmed skadas projektteamets moral, motivation och kreativitet. (Ibid).  
 
Trots vår fokusering på den interaktiva styrmodellen i Simons vill vi ändå poängtera vikten i 
att det finns en balans mellan de fyra olika delarna i modellen. Vi anser att det måste finnas 
balans i matrisen för att ett projekt ska kunna bestå av både effektivitet och kreativitet. 
 

3.7 Sammanfattning 
 
På grund av ökad konkurrens har företag tvingats inrikta sig mer på sin produktutveckling. Ett 
vanligt sätt att arbeta för att uppnå en bättre produktutveckling är i så kallad projektform. När 
arbetet förekommer i projektform sker kommunikationen oftast genom en projektledare som 
fungerar som en länk mellan företagsledningen och medarbetarna. Ett vanligt problem som 
projektledaren måste hantera är osäkerheten som är en naturlig del vid produktutveckling. Här 
måste denne agera utifrån projektets tillgängliga information men projektledarens personliga 
egenskaper och erfarenheter har också en stor betydelse. 
 
För att skapa framgångsrika projekt är det viktigt att medarbetarna ges en viss grad av frihet 
och flexibilitet samtidigt som projektledaren måste arbeta för att leda projektet i rätt riktning. 
Problemet är många gånger att uppnå en balans mellan den effektivitet som företagsledningen 
vill uppnå och den kreativitet som medarbetarna bör få för att utvecklingen av nya produkter 
ska lyckas.  
 
För att skapa effektiva och kreativa projekt kan företagsledaren exempelvis utgå ifrån Simons 
styrverktyg som innefattar värderingsstyrmodellen, gränsskapande styrmodellen, 
diagnostiserande styrmodellen och interaktiva styrmodellen. I Simonsstyrmodell är det 
diagnostiserande- och gränsskapande styrmodellen som lägger fokus på att skapa ett effektivt 
projekt. Interaktiva- och värderingsstyrmodellen syftar till att ge kreativ stimulans för att 
uppmuntra medarbetarna till innovativa idéer. Det är dock av största vikt att det råder balans 
mellan dessa fyra delar för att projektet ska bli lyckat.  
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4 Empiri 
 

etta kapitel bygger på vad som framkommit under de intervjuer som vi genomfört hos 
Smurfit Kappa Group, Ferruform, Älvsbyhus AB och ABB Plast. Först kommer en 
kort presentation av varje företag att göras, för att sedan ta upp de svar som 
lämnades utifrån de frågor som vi ställde under intervjun.  

 

4.1 Smurfit Kappa Group 
 

4.1.1 Bakgrund 
Smurfit Kappa Group i Piteå är Europas största kraftlinerbruk med kapacitet att årligen 
tillverka 700 000 ton kraftliner, ett papper som används för tillverkning av högklassig 
wellpapp, (www.kraftliner.com). Smurfit Kappa Group i Piteå ingår i Kappa Packaging som 
är ett av Europas största företag inom produktion, utveckling och försäljning av wellpapp-
råvaror, solid kartong och annan specialkartong. Kappa Packaging har mer än 100 enheter 
spridda över hela Europa, antalet anställda uppgår till 17 000 och företaget omsätter årligen 
30 miljarder SEK. (Ibid). Vi har intervjuat Lars Henriksson som är chef på den kombinerade 
laboratorium och utvecklingsavdelningen. Henriksson hade vid intervju tillfället endast suttit 
två månader på sin nya post men har lång erfarenhet inom företaget.  
 

4.1.2 Produktutvecklingsprocessen 
Henriksson berättar att deras projekt är uppbyggd i tre olika delar: product support, product 
development och customer support. Product support handlar om att marknadsföra produkten. 
Product development är delen där Smurfit Kappa Group försöker skapa nya och bättre 
produkter och processer. På customer support delen arbetar förtaget för att skapa en nära och 
ännu bättre relation med kunderna. Varje projekt kan också kategoriseras i tre olika delar: 
 

 Kvalitetshöjande 
 Volymökning 
 Kostnadssänkning 

 
Tillsammans i de olika tre delarna finns det i dagsläget ungefär 15 löpande projekt. Vissa 
projekt är kortare, andra längre men Henriksson påpekar att han inte vill att projekten ska vara 
alltför långa, ”skulle jag få välja skulle inget projekt vara längre än ett år”, säger Henriksson. 
Inför varje projekt görs det en förstudie och senare fattas beslut om projektet bör fortsätta eller 
ej. Tidigare har projekten varit lite halvflytande men Henriksson säger, ”målet är att vi ska bli 
bättre på att planera och utvärdera”. Idag sker uppföljning var femte vecka genom 
avstämning med företagsledningen för de viktigaste projekten. Under dessa möten tar man 
ställning till om företaget ska fortsätta med projektet, om man bör öka på tempot och om det 
är ett bra eller dåligt projekt. På vår fråga om målen kan förändras under projektets gång 
svarar Henriksson ”mål är till för att förändras”, han anser det ologiskt att inte ändra målen 
allteftersom förutsättningarna ändras.  
 
Den största skillnad som Henriksson idag ser i produktutvecklingsprocessen mot tidigare år är 
att företaget i dag tvingas jobba allt närmare kunderna. Smurfit Kappa Group kan dock inte 

D 
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anpassa sin verksamhet hur mycket som helst efter kundernas behov utan de måste hela tiden 
tänka på vad deras maskinkapacitet är och om det ens är möjligt att svara på kundernas krav. I 
den mån det går arbetar dock Smurfit Kappa Group aktivt för att möta kundbehovet. Det 
gäller att hitta produkter som passar processerna eftersom företaget har en väldigt dyr 
maskinpark. En observation som Henriksson gjort angående ökade krav från kunderna är att 
det blivit allt vanligare att företag, exempelvis ICA och Coop Forum säljer sina egna 
varumärken till ett billigare pris. För Smurfit Kappa Group innebär detta att de måste försöka 
finna billigare tillverkningssätt, då företagen ställer krav på billigare förpackningar samtidigt 
som de även vill ha snyggare förpackningar eftersom att kartongerna exponeras mer i butiken. 
I dag är det vanligare att kunderna vill ha vita förpackningar medan det tidigare var vanligare 
med bruna.  
 

4.1.3 Effektivitet, kreativitet och osäkerhet 
Smurfit Kappa Group produktutveckling kan för en utomstående se rätt ostrukturerad ut, men 
i verkligheten är produktutvecklingen vanligtvis väldigt väl planerad. Det är vanligt att det 
upptäcks en trång sektor i produktionen och ett projekt för att förbättra detta har därför satts 
igång. Henriksson poängterar dock att det är svårt att planera mer än två år framåt. De olika 
projektledarna får ingen speciell budget till sina projekt utan det är avdelningens budget som 
ska räcka till alla projekt. ”Det kan vara svårt att få pengarna att räcka men vanligtvis brukar 
det fungera”, säger Henriksson.  
 
Drivkraften för varje projekt är att uppnå de uppsatta målen. Varje projektledare kan dock ha 
olika mål, vissa lägger fokus på att få samarbetet inom gruppen att fungera medan andra 
fokuserar på att få ett bra samarbete med uppdragsgivaren.  
 
Henriksson menar att osäkerhet är en del av produktutvecklingen och att man får räkna med 
det. Styrningen är likadan oberoende av projektets osäkerhet. Smurfit Kappa Group brukar 
dock fråga sig om ett projekt med hög osäkerhet verkligen är värt att satsa på då det finns en 
stor risk för misslyckande. 
 
Vad som är ett effektivt projekt kan skilja sig åt från projekt till projekt. Vissa projektledare 
lägger fokus på tekniken medan andra, som tidigare nämnts, lägger fokus på att hålla en bra 
och nära relation med uppdragsgivaren. 
 
Den som anses vara mest passande för ett specifikt projekt tillsätts som projektledare. 
Projektledarens uppgift är att arbeta med allt från drift till projektets projektplan. Henriksson 
menar att viktiga egenskaper som en projektledare bör ha är, teknisk erfarenhet och en 
personlighet att enkelt hantera människor i olika situationer. En projektledare måste även vara 
självgående och kreativ. Men Henriksson menar samtidigt att det kan vara svårt att vara 
kreativ i stunder då mycket handlar om neddragningar. För att skapa kreativitet försöker 
Smurfit Kappa Group att tänka stort och bygga upp ett långsiktigt företagsklimat och skaffa 
sig kreativa projektledare då dessa har stort inflytande på medarbetarna. De belönar även 
personal som arbetar i fabriken när de kommer med kreativa och bra förslag på förbättringar 
som kan göras. Henriksson påpekar att det är viktigt att även få arbetarna i fabriken att tänka 
kreativt eftersom att det är de som dagligen arbetar med maskinerna och därför har en bra 
uppfattning om vilka förbättringar som bör göras. Det gäller att få personalen att tänka 
kreativt eftersom det i krassa tider för företag skapar större värde om man lyckas möta 
problemen. Samtidigt måste man acceptera att möjligheterna är mindre med knappa resurser 
och snäv budget. Henriksson menar att det finns möjlighet till flexibilitet, frihet och kreativitet 
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i projekten men att allting måste ske utifrån de knappa resurserna och att det bara är att 
acceptera det.  
 

4.2 Ferruform 
 

4.2.1 Bakgrund 
Vi har gjort en intervju med Anders Sandström, gruppchef för beredningen och projektledare 
på Ferruform i Luleå. Företaget konstruerar komponenter till Scania lastbilar men de har 
ingen egen produktion i Luleå, all produktion sker i Södertälje. Ferruform i Luleå har omkring 
fem anställda som enbart jobbar med konstruktionsförändringar. 
 
De som jobbar med produktutveckling på Ferruform är titulerade beredare, dessa är personer 
som har lång erfarenhet från företagets verksamhet och en snittanställningstid på 20 år. Enligt 
Sandström är det näst intill en förutsättning för att få jobba med produktutveckling inom 
Ferruform. Vid rekrytering för dessa arbetsuppgifter tar de inte in ny personal utifrån utan 
rekryterar endast internt.  
 

4.2.2 Produktutvecklingsprocessen 
De som jobbar med produktutveckling på Ferruform har stor frihet i sitt arbete. Sandström 
förklarar att ”kunden kommer många gånger själv med en önskan om en funktion men hur det 
konstruktivt ser ut har kunden ingen känsla av”, och då har produktutvecklarna fria händer att 
skissa, rita och utveckla produkten.  
 
Sandström förklarar företagets produktutvecklingsprocess som mycket strukturerad och väl 
kontrollerad och den finns även nedskriven i en manual. ”Det finns tre faser i 
produktutvecklingen och det är gul som är förutveckling och grön som är kontinuerlig 
introduktion och röd som är produktuppföljning”, förklarar Sandström. Under gul fas görs en 
skiss och ett kostnadsförslag utvecklas, i detta skede tar man ställning till om detta kan vara 
värt att gå vidare med. Känns projektet framgångsrikt övergår det till grön fas där arbetet är 
mer strukturerat. Här görs en förstudie och sedan börjar en utvecklingsfas som senare mynnar 
ut i ett introduktionsbeslut, här efter kommer en verifieringsfas och sist implementeringen av 
produkten. Sandström poängterar att ända till utvecklingsfasen kan projektet stoppas, om det 
framkommer att det saknas lönsamhet för projektet. Efter introduktionsbeslutet börjar arbetet 
för beredarna att utveckla ett verktyg. Det finns en noga planerad tidsplan under projektets 
gång och 40 arbetsdagar innan produktionsstarten ska verktygen vara inkörda och 
kvalitetsgodkända, allt för att inget ska gå fel. När grön fas har avklarats övergår eventuellt 
projektet till röd fas, produktuppföljning. I denna fas hamnar ett projekt endast om det 
exempelvis är mycket reklamationer och produkten därmed måste ändras eller utvecklas.  
 
Dessa väl utstakade faser och milstolpar har företaget jobbat efter i cirka fem år och följs 
enligt Sandström så ordentligt som möjligt. Sandström menar att alla projekt som kan 
definieras som grön fas är planerade, medan projekt inom röd fas kan ses som ad hoc eftersom 
det många gånger rör sig om ett förbättringsarbete av en reklamerad produkt och kan därmed 
komma ganska abrupt till känna. 
 
Sandström är väl medveten om vikten i att göra en utvärdering av projekten men han erkänner 
dock att Ferruform inte är så bra på den biten. ”Vi är lite dåliga på att i efterhand se, hur gick 
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det här egentligen?”, säger Sandström men menar samtidigt att en ekonomisk utvärdering 
alltid görs men att det är projektutvärderingen som är bristfällig. Huruvida ett projekt är bra 
eller ej avgörs vid en jämförelse där det förslag som får ner kostnaderna mest anses bäst, det 
är enligt Sandström oftast kostnadsreduceringar som avgör om ett projekt är bra eller dåligt, 
med undantag för reklamationer från kunder då de många gånger är tid och den effektivaste 
lösningen som då anses bäst. Enlig Sandström är det just kostnadsrationaliseringar, 
tillsammans med konsten att hitta nya idéer som är utmaningen med projekten. 
 
Enligt Sandström är det stor skillnad i produktutvecklingen nu jämfört med för 10-15 år 
sedan. Samtidigt som de färgade faserna gjort arbetet mer tydligt så anser han det samtidigt 
vara mer byråkratiskt idag, då allt fler kontrollerar faser och färger. Totalt torde det vara till 
fördel för företaget att det är hårdare kontroll och tydligare riktlinjer, menar Sandström.  
 

4.2.3 Effektivitet, kreativitet och osäkerhet 
För att hålla kontroll på alla olika projekt och se till att budget och tidsramar inte överskrids 
håller de ett möte en gång i veckan. De har även en stor lista för alla pågående projekt med 
ankomstdatum, vilken vecka projektet ska vara färdigt, när kalkyler ska vara färdiga, vilken 
kund det gäller, vem som håller i projektet med mera. De veckovisa mötena hålls 
tvärfunktionellt vilket innebär att alla avdelningar som på ett eller annat sätt berörs av 
projektet medverkar på mötet. På detta sätt är det lättare att hålla koll på att allt flyter på och 
inte stannat upp någonstans. Samtidigt, menar Sandström, blir projekten effektivare med 
tvärfunktionella möten, då alla berörda är med och säger sitt på en gång. Sandström 
poängterar dock att det ibland kan vara tvärt om, att det är effektivare om en får köra sitt race 
och slippa kompromissa med andra, men i längden är det bra med de tvärfunktionella mötena. 
Att jobba tvärfunktionellt kan, enligt Sandström, även bidra till ökad kreativitet bland 
personalen, då de därmed får olika aspekter och förslag till projektet. Sandström beskriver det 
som en typ av brainstorming som många gånger kan leda till ökad kreativitet. 
 
Vad gäller osäkerheten så menar Sandström att det finns en teknisk osäkerhet i branschen. Det 
är inte ovanligt att Ferruform provar med skalverktyg i ett tidigt stadium, och när ett projekt 
befinner sig inom grön fas gör de många gånger prototyper för att se hur det går och på så sätt 
minska osäkerheten som finns. 
 
Sandström anser att en grund för att vara en bra beredare är att ha lång erfarenhet, teknisk 
kunskap, men han måste även ha ett kritiskt tänkande och förmågan att kunna värdera en 
ritnings egenskaper samt vara väldigt strukturerad. 
 

4.3 Älvsbyhus AB 
 

4.3.1 Bakgrund 
Vi har intervjuat Mats Blomgren, personalchef på Älvsbyhus AB i Älvsbyn. Blomgren har 
lång erfarenhet inom företaget då han även haft befattningen fabriks- och produktionschef. 
Älvsbyhus AB är ledande på den svenska marknaden för tillverkning och försäljning av 
småhus i trä. Deras marknad är Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företaget som 
startades 1944 har idag totalt omkring 400 anställda i dessa länder och omsätter årligen cirka 
1,2 miljarder kronor.  
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På Älvsbyhus AB jobbar totalt åtta personer med produktutveckling, som innebär att rita nya 
hus. Dessa personer jobbar på ritkontoret men är inte utbildade arkitekter, de har istället lärt 
sig rita hus genom erfarenhet. Älvsbyhus AB utvecklar endast ett nytt hus per år, detta innebär 
att de åtta personerna som jobbar med produktutveckling har andra arbetsuppgifter också, 
exempelvis söker de bygglov åt kunderna, gör tillverkningsplanering och beställer material. 
Utvecklingen av nya hus är alltid planerad, ”Om en kund kommer och vill ha en 
specialkonstruktion av ett hus ber vi dem köpa av något annat företag, vi jobbar inte på det 
sättet”, säger Blomgren.  
 

4.3.2 Produktutvecklingsprocessen 
”Målet med att utveckla nya hus varje år är att sälja mer”, säger Blomgren. Företaget kollar 
av marknaden och när de kommit fram till att en viss typ av hus skulle öka försäljningen så 
börjar de rita ett sådant. Det är hela tiden marknaden som styr hur husen ska utformas, 
förutsett att det ryms inom Älvsbyhus AB: s ”ramar”. Företaget är väldigt produktionsinriktat 
och tillverkar bara hus med en konstruktion som kan tillverkas på ett effektivt sätt. Själva 
ritningen av det nya huset sker på endast några dagar. De anställda får i god tid information 
från Blomgren när det nya huset ska vara färdigritat och vilka önskemål från marknaden som 
ska uppfyllas. Under arbetets gång stämmer Blomgren kontinuerligt av med ritkontoret så att 
allt fortlöper som det ska. De har alltid gott om tid på sig men visst kan det bli ont om tid i 
slutet ändå, menar Blomgren.  
 
Enligt Blomgren, är det ingen skillnad på produktutvecklingen idag och för 45 år sedan. Det 
är marknaden som styr med dess förslag, men företaget är fortfarande väldigt produktions-
inriktade och går därför sin egen väg. Det karaktäristiska för Älvsbyhus AB: s produkt-
utveckling är, enligt Blomgren, att den är väldigt välplanerad. Blomgren sitter ner med chefen 
på ritkontoret och sätter upp en planering för hur allt ska gå till. Älvsbyhus AB har ingen 
budget eller bonus när det gäller produktutveckling, ”de som jobbar med detta har sin lön och 
mer än så kostar inte produktutvecklingen”, säger Blomgren. Varje år görs en utvärdering 
som visar hur mycket som sålts av varje husmodell. När ett hus haft dålig försäljning i cirka 
två år tar företaget bort den husmodellen från sortimentet, men någon utvärdering av vilken 
specifik detalj som gjorde att kunden valde, eller inte valde, just denna husmodell görs inte. 
 

4.3.3 Effektivitet, kreativitet och osäkerhet 
Blomgren menar att det är viktigt för en produktutvecklare att denne kan rita ett hus så att det 
blir effektivt i produktionen. De som jobbar mot marknaden kan många gånger önska så 
mycket och då är det viktigt att produktutvecklarna håller ner detta så att produktionen blir så 
effektiv som möjligt, menar Blomgren. De som jobbar med produktutveckling på Älvsbyhus 
AB har en stor frihet i sitt arbete, förutsatt att de uppfyller marknadens önskemål i den mån 
det är möjligt för det produktionsinriktade företaget. Marknadsundersökningar som görs hela 
tiden och en dialog mellan säljarna och utvecklarna bidrar, enligt Blomgren, till att 
kreativiteten är på topp. 
 
Utmaningen för Älvsbyhus AB: s produktutveckling är att inom småhusförsäljning vara 
ledande i Sverige och stora i Finland, Norge och Danmark. Blomgren menar att ingen 
osäkerhet råder eftersom grundstommen i företagets hus är densamma (detta inkluderar 
värmedimensioneringen, isolering et cetera). Däremot finns det en osäkerhet i att veta om det 
blir den succé som företaget hoppats på, menar Blomgren. 
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De problem som Blomgren upplever vid produktutvecklingen är att de på ritkontoret får in det 
i samband med ordinarie arbete, dessa personer har ju många andra arbetsuppgifter också och 
produktutvecklingen är bara en del av deras arbete. Möjligheterna menar Blomgren är att de 
nya produkterna tillkommer för att företaget ska sälja mer hus än de tidigare gjort. 
 

4.4 ABB 
 

4.4.1 Bakgrund 
I Sverige har ABB drygt 9 000 medarbetare och finns på 30 orter, (www.abb.se). I Sverige är 
företaget en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 
industriautomation, (ibid).  
 
Vi har intervjuat Joakim Pettersson som är projektledare på utvecklingsavdelningen vid ABB 
Plast i Piteå. De har 170 anställda och omsätter i år ungefär 270 miljoner. 
Utvecklingsavdelningens projekt omfattar både att ta fram nya produkter och processer samt 
att förbättra de befintliga. ABB Plasts försäljning är ungefär jämt fördelat mellan Sverige och 
utlandet. På ABB Plast finns det två projektledare, varav en är nyanställd.  
 
När vi fortsättningsvis skriver ABB avser vi ABB:s hela koncern och med ABB Plast avser vi 
ABB i Piteå. 
 

4.4.2 Produktutvecklingsprocessen 
ABB Plasts projekt består vanligtvis av en sammansättning av personer från olika avdelningar 
på företaget. De strävar efter att alltid få med nyckelpersoner från olika avdelningar för att 
därigenom skapa en bra projektgrupp. Hur de olika faserna i produktutvecklingen ser ut 
varierar och beror på hur stort det aktuella projektet är. Det finns stora projekt som ABB har 
och då är ABB Plast en del av hela projektet. I dessa projekt finns det en klar projektstyrning 
och man följer då ABB:s gate-modell som består av sju olika steg. Projekt som sker på ABB 
Plast följer en gate-modell som är en enklare variant av ABB:s gate-modell, den består av fem 
steg. ABB Plast har under år 2005 börjat använda sig av sin femstegs gate-modell och 
Petterson säger: ”det fungerar jättebra”. När de ska starta upp ett nytt projekt har de en mall 
med sju olika faser som de ska behandla, varje fas har sedan en egen checklista med olika 
punkter som ska genomarbetas. 
 
Pettersson menar att det är viktigt att planera och sätta upp mål för varje enskilt projekt och att 
det är vanligt att målet för projektet ändras då förutsättningarna ändras. När mål och 
förutsättningar ändras är det viktigt att informera projektgruppen om detta då ett tydligt mål är 
viktigt för att projektet ska bli lyckat. Ibland förekommer det att ABB Plast har utvärderingar 
på sina projekt och det sker då i termer av såväl tid som budget.  
 
Pettersson tycker att det har blivit en tydlig förbättring med gate-modellen för 
produktutvecklingen eftersom detta system hjälper till under samarbete med andra länder då 
man använder sig av ”samma språk”. Det är viktigt att förutsättningarna ändras under 
projektets gång. Snabba ändringar i marknadsförutsättningarna eller att ny teknik eller 
material inte uppfyller förväntningarna är exempel på detta. I Gate-modellen finns en 
kontrollfunktion för detta som leder till att icke lönsamma projekt kan avslutas i tid. ABB 
Plast jobbar i dag med att försöka finna bättre lösningar på de små problem som finns i de 

http://www.abb.se
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projekt som de bedriver. De försöker ta idéer från den checklista som ABB tillämpar och 
anpassa det till deras verksamhet. Ett vanligt problem för ABB Plast är att projekt utökas 
under projektets gång eftersom att det vanligtvis dyker upp nya möjligheter under projektet 
vilket gör att det finns risk att det hela blir för stort. Det är då bra att försöka avsluta projektet 
när man nått till det tilltänkta målet och efter det skapa nya projekt på de idéer som 
framkommit under projektet.  
 
Karaktäristiskt för ett projekt på ABB Plast är att de oftast gör komponenter till ett större 
projekt som ABB har. Det är av stor vikt att ABB lyckas leverera teknisk hög kvalité eftersom 
de annars tappar produktionen till någon annan med billigare arbetskraft. Pettersson menar att 
det idag är en större grad av osäkerhet eftersom att det är stenhård konkurrens från hela 
världen och att det sällan finns plats för någon mer än den som är bäst.  
 

4.4.3 Effektivitet, kreativitet och osäkerhet 
”Vad som är effektivitet beror på vem man frågar” säger Pettersson. Petterson menar vidare 
att tillämpningen av gate-modellen är ett sätt att bli effektivare. De checklistor som arbetas 
igenom är också ett sätt att nå effektivitet. På små projekt, där gate-modellen ej tillämpas,  
läggs det vanligtvis extra krut på målformulering och tidsplanering, eftersom man vill få 
andra att förstå vart projektet strävar efter och ge en tydlig bild om när man uppnått det. 
Pettersson säger att: ”lyckas man formulera ut budskapet projektgruppen har man fått en stor 
styrka”. Det är viktigt med tydliga mål, och lyckas man med det så blir det enklare sen, menar 
Pettersson. Det är även viktigt att tydligt avsluta projekt genom att dokumentera vad man 
kommit fram till och berätta om nya idéer som projektet bidragit med som kan bli till nya 
projekt.  
 
På ABB Plast har man någonting som heter ”verksamhets utveckling” som är ett löpande 
projekt som involverar alla anställda på företaget. Företaget är uppdelat i olika grupper med 
personer som arbetar inom samma arbetslag, dessa har varannan vecka möte om hur de ska 
arbeta för att tillsammans kunna åstadkomma förbättringar utifrån de uppsatta ramarna. 
Ramarna sätts upp varje halvår av företaget och kan innebära att de under det kommande 
halvåret ska fokusera på exempelvis kvalité eller produktivitet. Detta görs för att skapa en 
gemensam fokusering.  
 
Eftersom att ABB Plast vanligtvis är en del i någonting större är det väldigt viktigt att de 
följer tidsplanen. De har däremot en större frihet i kostnader eftersom att de är en stor 
organisation och att det finns resurser så länge det är väl motiverat. Pettersson säger: ”Är det 
någonting riktigt bra kan vi ordna resurser.” Personalen har fullständig frihet att vara 
kreativa eftersom att ABB Plast inte har något konservativt tänkande.  ”Nytt är bra – galet är 
tillåtet”, säger Pettersson.  
 
Pettersson tycker att det är svårt att sätta upp några specifika egenskaper som en projektledare 
bör ha men menar att det självklart är viktigt med vissa personliga egenskaper som 
tillexempel förmågan att samarbeta. Sedan bör man även ha ett visst ordningssinne och stor 
kunskap om det som man ska hålla på med. Det är även viktigt att ha de rätta kontaktnäten 
eftersom man då lättare kan engagera ”rätt” personer för att projektet ska bli bra. Slutligen är 
det även viktigt att vara en bra coach när projektet väl startat, det gäller att vara bra på att 
sprida information och instruktioner och social kompetens är ju heller inte någon nackdel, 
menar Pettersson. 
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5 Analys 
 

 detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera med bakgrund av teori och empiri. 
Våra fyra undersökta företag kommer att ställas mot varandra för att på så sätt kunna se 
skillnader i utfallet av undersökningarna. När vi i analysen benämner våra undersökta 

företag är det den intervjuade individens förklaringar som vi utgått ifrån. Vidare avser vi 
ABB i Piteå som ABB Plast och ABB avser hela koncernen.  
 

5.1 Produktutvecklingsprocessen 
 
Ferruform har en välplanerad och strukturerad produktutvecklingsprocess genom det 
färgsystem som de tillämpar. Denna process är uppdelad i tre faser som var och en måste vara 
uppfyllda innan projektet kan gå vidare till nästa fas. Under hela projektets gång hålls 
veckovisa möten för att kontrollera att tidsplaneringen följs. Till skillnad från Ferruform har 
Smurfit Kappa Group inte en lika tydlig och välplanerad produktutvecklingsprocess. Det finns 
inga specifika riktlinjer för de enskilda produktutvecklingsprocesserna inom varje projekt. 
Inför varje ny produktutveckling görs dock en förstudie där det senare fattas beslut om 
projektet bör fortgå eller ej. Efter detta sker uppföljning var femte vecka, i samråd med 
Smurfit Kappa Groups företagsledningen.  
 
ABB Plast har likt Ferruform en väl planerad och strukturerad produktutvecklingsprocess. 
Sedan ett år tillbaka har ABB Plast i Piteå börjat använda sig av en förenklad State-gate-
modell med fem olika steg. Genom detta har ABB Plast en större kontroll över projekten, då 
modellen hjälper till att kontrollera vad som händer i omgivningen och uppmärksamma om 
förutsättningarna ändras. Älvsbyhus AB har till skillnad från våra övriga tre 
undersökningsföretag inte någon speciellt strukturerad produktutvecklingsprocess. Processen 
är väldigt enkel i sin utformning men ändå välplanerad enligt företaget själva. Ritkontoret får i 
god tid veta vilken vecka som det årliga projektet ska vara färdigställt och får därefter 
disponera tiden fritt.  
 
Den gate-modell som ABB Plast tillämpar är utformad precis som den Stage-gate-modell som 
Engwall (2003) beskriver. I likhet med teorin arbetar ABB Plast med att göra avstämningar 
och utvärderingar under processens gång för att underlätta vid exempelvis förändringar i 
omvärlden. I och med att gate-modellen tillämpas inom hela ABB koncernen torde 
projektarbeten länder emellan bli effektivare eftersom de har samma styrning och 
uppföljningsarbete. Detta är av särskilt stor vikt för en så stor organisation som ABB då det 
annars kan uppstå missförstånd mellan länder vad gäller hur långt det enskilda landet kommit 
i det gemensamma projektet. Detta kan ses som ett sätt att styra organisationen i linje med 
Simons värderingsstyrmodell eftersom detta är ett tillvägagångssätt för ABB att inspirera och 
vägleda organisationen för att skapa framgång. Genom att ha tydliga riktlinjer såsom ABB har 
genom sin gate-modell minskas missförstånd och oklarheter och projektet uppnår därmed en 
ökad effektivitet. 
 
Både Ferruform och Smurfit Kappa Group har en uppföljningsprocess som vi anser kan liknas 
med Stage-gate-modellen, om än inte lika tydlig som ABB Plast. Båda företagen har 
kontinuerlig avstämning för att kontrollera att projektet håller sig inom ramen för såväl tid 
som budget, men även för att övervaka att projektet utvecklas. Trots att Smurfit Kappa Group 
har en viss planering över sin produktutvecklingsprocess kan det inte ställas i jämförelse med 

I 
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Ferruform. Ferruforms produktutvecklingsprocess är tydlig inte bara för den egna personalen 
utan även för intressenter, eftersom de har en manual där uppsatta riktlinjer finns nedskrivet. I 
denna manual kan projekt tydligt följas, från idé till implementering. Likt Engwalls (2003) 
teori kring Stage-gate-modellen, som säger att de olika målen som finns vid 
produktutveckling bryts ner till konkreta lösningar i form av ritningar och dokument, har 
Ferruform en tydlig nedbrytning av mål under den gula fasen. Genom att använda en 
produktutveckling som liknar Stage-gate-modellen kan organisationen, likt den 
gränsskapande styrmodellen i Simons, utforma specifika regler och riktlinjer. Detta gör att 
företaget har möjlighet att kontrollera att projektet fortlöper som planerat och avvikelser 
upptäcks i tid. Smurfit Kappa Group och Ferruform tillämpar styrning i enlighet med Simons 
styrmodell och Stage-gate-modellen om än inte lika tydligt som ABB.  
 
Vad gäller Älvsbyhus AB:s produktutvecklingsprocess ser vi ingen koppling till någon av de 
teorier som vi tagit upp. Detta ser vi som väldigt intressant eftersom att företaget är stort och 
lyckats så pass bra trots att de inte följer teorin, de går sin egen väg och är väl medveten om 
det. Är det kanske därför de lyckats? En förklaring till varför Älvsbyhus AB skiljer sig från 
våra andra aktörer kan vara att de klassificeras som byggnadsarbete i Turner och Cochranes 
(1993) matris, se figur 1, och andra teorier kanske skulle lämpa sig bättre för denna bransch.  
 

5.2 Osäkerhet och kreativitet  
 

5.2.1 Osäkerhet 
För Smurfit Kappa Group finns en rad olika osäkerheter men företaget menar att teknisk 
osäkerhet är mest vanligt förekommande i deras arbete. Trots att Smurfit Kappa Group 
upplever osäkerheten, likt Engwall (2003) och Davila (2000), som en naturlig del i 
produktutvecklingsprocessen är de ofta osäkerheten som avgör om ett projekt är värt att satsa 
på då det finns en stor risk för misslyckande. Även Ferruform upplever ofta teknisk osäkerhet 
vid produktutveckling och av den anledningen är det vanligt att de i ett tidigt skede provar 
med skalverktyg. Om ett projekt med hög teknisk osäkerhet befinner sig i den gröna fasen 
tillverkar de många gånger prototyper för att se om det fungerar och på så sätt minska 
osäkerheten, någonting som Davila (2000) förespråkar.  
 
Teknisk osäkerhet upplevs även många gånger på ABB Plast eftersom de hela tiden måste 
leverera den tekniskt bästa lösningen för att inte konkurreras ut av andra länder. ABB Plast 
menar att deras främsta styrka är tekniken eftersom de inte kan konkurrera med låga priser då 
företaget inte har samma lågavlönade arbetskraft som exempelvis öststatsländer. Älvsbyhus 
AB ser tillskillnad från våra andra undersökningsföretag ingen osäkerhet alls. De anser sig 
exempelvis inte ha någon teknisk osäkerhet eftersom företaget inte jobbar med nya tekniska 
lösningar utan håller sig till det välbeprövade. De ser heller inte någon osäkerhet i att den nya 
husmodellen skulle bli ett misslyckande eftersom att de genomfört noggranna markands-
undersökningar. Skulle det ändå bli ett misslyckande riskerar de endast att förlora den tid som 
ritkontoret lagt ner.  
 
Engwall (2003) menar att den största osäkerheten som vanligtvis råder vid produktutveckling 
är att förstå vad det är för problem som projektet ska lösa och till vilka kunder som fokusering 
ska ske. Detta är vanligtvis inget problem för våra undersökta företag då det för Ferruform 
vanligtvis är kunden som kontaktar dem för att de behöver hjälp att lösa ett problem. ABB 
Plast upplever inte denna typ av osäkerhet eftersom att de är en bricka i ett större spel och de 
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behöver därför inte ta hänsyn till vilka kunder som är i fokus. Älvsbyhus AB upplever inte 
heller den osäkerhet som Engwall (2003) tar upp eftersom att de hela tiden fokuserar till 
samma kundgrupp. Smurfit Kappa Group skulle dock kunna tänkas ha viss grad av 
marknadsrelaterad osäkerhet eftersom att produktutvecklingen är relaterad till kundernas 
behov. Davila (2000) menar att man bör använda olika typer av styrning beroende på vilken 
osäkerhet som råder. Författaren menar samtidigt att den mest fördelaktiga osäkerheten är 
teknologirelaterad eftersom företaget då kan använda sig av prototyper för att minska 
osäkerheten. Vi kan här se en stark koppling till hur Ferruform bemöter sin tekniska osäkerhet 
genom att, precis som Davila föreslår, utveckla prototyper. Detta tror vi bidrar till effektivare 
projekt då företaget tar tag i den rådande osäkerheten i ett tidigt skede. 
 

5.2.2 Kreativitet och effektivitet  
Smurfit Kappa Group försöker skapa ett bättre företagsklimat och hoppas därigenom uppnå 
högre kreativitet. Projektledare inom företaget har möjlighet att påverka kreativiteten genom 
miljön på arbetsplatsen, något som Amabile (1998) förespråkar. För att öka kreativiteten 
bland personalen jobbar Ferruform mycket tvärfunktionellt, de menar att brainstorming 
mellan olika avdelningar bidrar till en totalt ökad kreativitet eftersom det bidrar med fler 
aspekter på problemlösningen.  
 
De som jobbar på ritkontoret på Älvsbyhus AB håller ständigt en dialog med säljarna, som i 
sin tur gör marknadsundersökningar och tar emot åsikter och förslag från kunderna. Detta tror 
Älvsbyhus AB bidrar till ökad kreativitet hos personalen på ritkontoret då det bidrar till att 
flera personers idéer blandas och det bildas en typ av brainstorming. Vi tror även att detta 
bidrar till att reducera företagets marknadsosäkerhet och bli mer effektiv. För att öka 
kreativiteten har ABB Plast kontinuerliga vidareutvecklingsmöten där olika grupper inom 
företaget sitter ner och diskuterar hur de tillsammans ska kunna jobba mot den riktning som 
företaget för tillfället fokuserar mot. Detta kan liknas vid brainstorming möten. 
 
Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2004) är det dock inte riktigt så enkelt som våra 
undersökta företag vill få det till. Författarna menar att det krävs ett mer omfattande arbete 
med att nivåbestämma problemet och att teamet måste ställa sig frågor som hur och varför? 
Detta är något som våra undersökta företag inte jobbar med. Om vi ställer våra undersökta 
företag mot varandra anser vi att de som är bäst på att jobba med kreativitet är Smurfit Kappa 
Group då de tänker långsiktigt och försöker skapa ett behagligt klimat. Som den 
diagnostiserande styrmodellen i Simons är det viktigt att ha prestationsmätning för att kunna 
kontrollera att projektet drivs framåt och på så sätt öka effektiviteten. Alla våra fyra 
undersökta företag har tid som en typ av prestationsmätning, detta tror vi till viss del kan 
hämma kreativiteten men det är ändå nödvändigt för att projektet effektivt ska drivas framåt.  
Alla våra fyra undersökta företag styrs av någon form av budget men ABB Plast verka vara 
det företag som i största grad kan frångå budgeten om en idé är väl motiverad. Detta tror vi 
kan bidra till en ökad kreativitet hos medarbetarna då detta går i linje med den 
diagnostiserande styrmodellen.  Älvsbyhus AB: s sätt att jobba med kreativitet kan jämföras 
med Simons interaktiva styrmodell eftersom de försöker ta hand om den strategiska osäkerhet 
som finns genom att exempelvis genomföra marknadsundersökningar samt hålla en dialog 
mellan säljarna och ritkontoret.  
 
Blankevoort (1983) menar att alla människor har ett kreativt beteende men att få vill kalla sig 
för kreativa. Författaren menar vidare att det finns forskning som visar att det går att lära sig 
att tänka och agera kreativt. Både Ferruform och Smurfit Kappa Group skiljer sina åsikter från 
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teorin då de är överens om att kreativitet är en egenskap som en individ besitter eller ej, inte 
någonting som lätt går att lära upp. Ett annat sätt som både ABB Plast, Ferruform och Smurfit 
Kappa Group tillämpar för att få en ökad kreativitet bland personalen är att de belönar förslag 
som bidrar till förbättring. Detta anses vara ett bra sätt att öka kreativiteten enligt Simons 
interaktiva styrmodell, Macintosh (1994).  
 
Flexibilitet 
Som tidigare nämnts i arbetet är kreativitet en central egenskap vid produktutveckling. För att 
uppnå ett kreativt arbetssätt krävs det att medarbetarna delges en viss grad av flexibilitet då 
tilldelad flexibilitet har för avsikt att öka kreativiteten hos personalen. På Ferruform har de 
anställda som jobbar med produktutveckling stor frihet och flexibilitet i sitt arbete. Det är 
oftast de som fritt arbetar fram och konstruerar den efterfrågade produkten, det är i stor sett 
endast de ekonomiska aspekterna som hindrar deras frihet. På Smurfit Kappa Group är 
situationen i stort densamma då personalen har stor frihet i sitt arbete, det är likt Ferruform de 
knappa resurserna som sätter stopp för en alltför hög grad av frihet. I motsats till Ferruform 
och Smurfit Kappa Group har ABB Plast inte någon begränsning vad gäller resurser, detta tror 
vi som vi tidigare nämnt kan öka kreativiteten på ABB Plast. Om en idé är tillräckligt 
intressant kan de på grund av den stora koncernen ordna fram resurser, de enda som hindrar 
friheten är tidsplanen som alltid är strikt hållen. På Älvsbyhus AB är friheten stor eftersom 
ritkontoret får disponera sin tid som de själva vill. Ritkontoret har även stor frihet i 
utformningen av nya husmodeller förutsatt att de håller sig inom företagets ramar.  
 
Alla våra fyra undersökta företag arbetar i likhet med Bonner, Ruekert och Walkers (2002) 
teori som innebär att personalen har en viss grad av frihet för att skapa framgångsrika projekt. 
Teorin tar dock inte upp de problem som både Ferruform och Smurfit Kappa Group stöter på, 
som innebär att ekonomin sätter stopp för den frihet som kan lämnas. Genom att ha 
kontinuerliga möten för de olika projekten lyckas alla fyra företag hålla kontroll på 
personalens flexibilitet och därmed undkommer företagen risken med att det kan ta flera 
månader innan ovälkomna överraskningar upptäcks, i likhet med Bonner, et al. (2002).  
 

5.3 Projektledare och styrning  
 
De viktigaste egenskaperna som en projektledare bör ha är enligt Smurfit Kappa Group en bra 
teknisk erfarenhet och en personlighet som gör det enkelt att hantera människor. Andra 
viktiga egenskaper som en projektledare måste ha är enligt företaget förmågan att vara 
självgående och kreativ. För att få anställning inom produktutveckling på Ferruform krävs det 
vanligtvis lång erfarenhet inom företaget. De personliga egenskaper som värderas högt hos en 
projektledare är framför allt lång erfarenhet men det är även viktigt med kritiskt tänkande, ha 
ett strukturerat arbetssätt samt förmågan att värdera en ritnings egenskaper.  
 
Enligt ABB Plast är det inte en projektledares egenskaper som är viktigast, det är istället en 
bra sammansättning av projektgrupper som företaget strävar efter. Det menar dock ändå att 
det underlättar om en projektledare har god samarbetsförmåga, visst ordningssinne och 
förmågan att informera och instruera sina medarbetare. Eftersom Älvsbyhus AB är ett väldigt 
produktionsinriktat företag är det väldigt viktigt att de som jobbar med produktutveckling har 
förmågan att kunna lösa problem så att det blir effektivt i produktionen. Säljarna kan många 
gånger försöka få igenom fler tillvalsalternativ för kunden, detta är något som går emot 
Älvsbyhus AB: s filosofi och det är därför viktigt att en projektledare kan säga stopp och 
finna en lösning som är effektivt i produktionen. 
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Valle och Avella (2003) menar att en projektledare måste besitta fyra viktiga egenskaper, en 
av dessa är teknisk kunskap. Denna egenskap är någonting som både Smurfit Kappa Group 
och Ferruform värdesätter högt. ABB Plast ser en fördel i att projektledaren har god kunskap 
om det som han eller hon ska jobba med och detta kopplar vi till det som teorin benämner 
som teknisk kunskap. På samma sätt kopplar vi att tekniks kunskap är viktigt även för 
Älvsbyhus AB då de värdesätter ’förmågan att lösa problem så att det blir effektivt i 
produktionen’. 
 
ABB Plast och Smurfit Kappa Group har även en annan egenskap gemensamt med 
författarna, nämligen ledarskapsegenskaper. En person som har lätt för att hantera människor 
uppfyller kriterierna för ledarskapsegenskaper genom att de har en bra förmåga att 
kommunicera och skapa ett behagligt klimat med såväl företagsledning som medarbetare. 
Ferruform följer Bonners,  et al. (2002) teori där de menar att tidigare kunskap ska prioriteras 
högt eftersom de bidrar till att ett projekt uppnår bättre slutresultat.  
 
På Ferruform kan en stor förändring i styrningen ses jämfört med för 10-15 år sedan. Idag är 
det mer byråkratiskt i och med en allt större kontroll av verksamheten. Produktutvecklings-
processen kan idag kontrolleras på ett helt annat sätt än tidigare i och med det nya 
”färgsystemet”. Detta ser Ferruform som en fördel eftersom det bidrar till en mer kontrollerad 
verksamhet. Produktutvecklingsprocessen har fått en annan struktur de senaste 10 åren 
eftersom kundernas röst har fått en större roll. I och med att produktionen är mer 
kundanpassad bidrar det till en mer kontrollerad styrning då man hela tiden måste fokusera på 
vad kunderna vill ha. Detta är någonting som även återfinns i Smurfit Kappa Groups 
verksamhet då även de tvingats sätta kunden i ett främre rum. Detta beteende stämmer väl 
överens med vad Johannesson, et al. (2004) tar upp i sin teori om att det finns ett ökat krav på 
bland annat kundanpassning. ABB Plast har i och med tillämpningen av gate-modellen en helt 
annan struktur på styrningen idag eftersom gate-modellen medför en mer kontrollerad 
styrning. I motsatts till dessa tre företag har Älvsbyhus AB en likadan utvecklingsprocess idag 
som för 45 år sedan. Företaget jobbar på precis samma sätt som förut och styrningen skiljer 
sig inte nämnvärt.  
 
Styrningen har som vi ovan nämnt förändrats för tre av våra fyra undersökningsföretag 
eftersom att det idag ställs högre krav från kunderna och därigenom måste företagen använda 
sig av en högre grad av kreativitet samtidigt som styrningen måste anpassas för att 
produktionen ska bli effektivare på grund av ökad konkurrens. Både teorin och empirin tar 
upp vikten med en bra projektledare eftersom att denne måste kunna balansera både 
kreativitet och effektivitet inom projektet. Det är dock inte endast projektledaren i sig som 
påverkar detta utan även företagets sätt att styra. 
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6 Slutsatser 
 

 detta kapitel kommer vi att sammanfatta det som framkommit ur analysen i ett antal 
slutsatser, kopplat till syftet. Vidare kommer metodkritik att behandlas för att sedan 
avrunda med en avslutande diskussion. 

 

6.1 Slutsatser 
 
Alla våra fyra undersökta företag arbetar för att få en ökad kreativitet bland personalen och 
därigenom få en bättre produktutveckling. Ferruform, ABB Plast och Älvsbyhus AB jobbar 
alla tvärfunktionellt mellan avdelningar och försöker genom brainstorming skapa kreativa 
projekt. Smurfit Kappa Group lägger större fokus på att långsiktigt förbättra arbetsklimatet i 
enlighet med Amabiles (1998) teori. Även om alla våra undersökta företag arbetar med att 
försöka öka kreativiteten skiljer de sig från teorin som menar att kreativitet är ett komplext 
problem som kräver mycket arbete och engagemang. Jämfört med teorin jobbar dock inget av 
våra undersökta företag speciellt aktivt med att öka kreativiteten. Vi rekommenderar våra 
undersökta företag att ta till sig av den gällande teorin och försöka definiera vad som skulle 
kunna öka kreativiteten i det specifika företaget. Konkret skulle detta exempelvis kunna ske 
genom en konferens med inhyrd föreläsare och där mindre grupper diskuterar ämnet. 
 
För alla våra undersökta företag utom Älvsbyhus AB har styrningen förändrats på grund av 
förändringar i omvärlden såsom ökad konkurrens. Smurfit Kappa Group, Ferruform och ABB 
Plast har idag en kontrollerad produktutvecklingsprocess där kontroll och uppföljning sker 
med jämna mellanrum i likhet med Stage-gate-modellen. Detta är ett utmärkt försök att skapa 
effektivare projekt. Johannesson, et al. (2004) behandlar det ökade kravet på kundanpassning 
som medför att företagen måste ha en hårdare styrning då det inte finns utrymme för misstag. 
Detta är någonting som Smurfit Kappa Group, Ferruform och ABB Plast tagit fasta vid. Även 
här utskiljer sig Älvsbyhus AB mest då de inte skett någon förändring i deras styrning de 
senaste 45 åren. För att bli ännu mer effektiv bör alla våra fyra undersökta företag lägga större 
fokus på uppföljning av projekten, då detta kan ge lärdom till framtida projekt som därmed 
blir ännu effektivare. 
 
En projektledares egenskaper kan vara av stor vikt för att lyckas balansera kreativitet och 
effektivitet i produktutveckling detta eftersom att styrningens utfall kan påverkas av projekt-
ledarens personliga egenskaper. Smurfit Kappa Group, Ferruform, ABB Plast och Älvsbyhus 
AB är alla överens om att teknisk kunskap är av stor betydelse, vilket överrensstämmer med 
Valle och Avellas (2003) teori. ABB Plast och Smurfit Kappa Group är även i likhet med 
teorin, Valle och Avella (2003), överens om att en projektledare bör ha goda 
ledarskapsegenskaper. För att skapa framgångsrika projekt som balanserar kreativitet och 
effektivitet kan projektledare ta hjälp av Simons styrmodell, trots att detta är en modell ur 
företagsledningens perspektiv. För att produktutvecklingsprocessen och projektet ska bli 
effektivt använder Ferruform och ABB Plast en modifierad version av Stage-gate-modellen. 
Detta är någonting som vi anser att både Älvsbyhus AB och Smurfit Kappa Group skulle 
kunna tillämpa i högre grad och därigenom uppnå en högre effektivitet. Genom att i likhet 
med Simons interaktiva styrmodell belöna förslag från personalen som bidrar till en 
förbättring till företaget anser vi att ABB Plast, Ferruform och Smurfit Kappa Group skapar 
en högre kreativitet bland sin personal.  Älvsbyhus AB står även här åt sidan vilket torde bero 
på att de enligt Turner och Cochrane (1993) skiljer sig från våra övriga tre aktörer.  

I 
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6.2 Metodkritik 
 
Om vi hade haft möjlighet att göra om denna studie hade vi redan i ett tidigare skede börjat 
kontakta företag för intervju. Detta för att få en jämnare balans mellan de olika kategorierna i 
Turner och Cochrane (1993) matris. Vi tror dock inte att detta har påverkat vår uppsats allt för 
mycket men om vi hade lyckats få ett företag från varje kategori hade uppsatsen kanske varit 
ännu mer intressant.  
 
Vi anser att vårt val att göra fallstudier är bra i sammanhanget, om vi gjort en kvantitativ 
undersökning genom enkäter tror vi oss inte ha fått tillräckligt ingående svar eftersom många 
frågor kräver fylligare svar än vad som skulle kunna uppnås med en enkät. Vi upplevde även 
att aktörerna fick förtroende för oss i och med att de både fick tala med oss i telefon och sedan 
träffa oss. Detta anser vi bidrog till att vi uppnådde högre kvalité på svaren än om en enkät 
gjorts.  
 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Under arbetets gång har vi insett hur viktigt det är att ha en tydlig problemformulering och ett 
tydligt utformat syfte för att på så sätt underlätta det fortsatta arbetet. 
 
Vi tycker att det har varit väldigt intressant att se om och hur teorierna fungerar i praktiken. 
Vi har sett att det delvis skiljer sig åt mellan våra undersökta företag och den teori som vi 
använt i vårt arbete. Vi anser dock att teorin i stort stämt överens med hur våra undersökta 
företag arbetar och de gånger som teorin inte stämt med empirin är det vanligtvis Älvsbyhus 
AB som utskiljt sig. Detta tror vi beror på att Älvsbyhus AB trots sin storlek ändå är ett 
familjeägt företag, samt att de klassificeras som byggnadsarbete i Turner och Cochrane (1993) 
modell.  
 
Förslag på fortsatt forskning i ämnet är att utifrån medarbetarnas perspektiv kontrollera hur de 
styrs och hur företagsledningen arbetar för att få dem kreativa. Vidare skulle en undersökning 
även kunna göras genom att studera en specifik bransch samt att göra undersökningen ur en 
kvantitativ synvinkel.  
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 Bilaga A 

Intervjuguide  
 

•  Namn, arbetsuppgifter och företagets bakgrund 

Arbetar endast vissa personer (samma) med produktutveckling? 

Hur ser era projektgrupper ut vanligtvis? (Är de olika sammansättningar av 

personer beroende på projektet eller?)  

•  Beskriv produktutvecklingsprocessen 

-Olika faser?  

-Planerad eller ad hoc?  

-Mål? (Justeras målen under projektets gång?) 

-Utvärdering? 

Hur fattas beslut om ett projekt är bra eller dåligt? Marknadsundersökningar? 

Någon skillnad i produktutveckling nu och då? 

•  Vad är karaktäristiskt för er produktutveckling?  

-Välplanerad, håller budget? 

•  Vad var utmaningen med det här projektet? 

-Osäkerhet, tekniskt svårt, svårt att få ut på marknaden eller var processen svår? 

Är arbetet med projektet olika beroende på vilken grad av osäkerhet som anses 

råda? 

Hur arbetar ni för att minska osäkerheten? 

•  Vad anser du är ett effektivt projekt? Varför? 

Hur arbetar ni för att få effektiva projekt? 

Hur arbetar ni för att skapa kreativitet bland personalen? Är det svårt? 

•  Vilka problem och möjligheter upplever du vid produktutvecklingsprojekt? 

•  Vad finns det för möjlighet till flexibilitet, frihet och kreativitet i projektet? 

•  Vilka egenskaper är viktiga hos en projektledare? 

•  Någonting annat du vill tillägga?  

Kan vi kontakta dig om vi behöver några kompletteringar, E-mail eller telefon? 
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Bilaga B 

 

Gate 
1 

Stage 
1 Gate 

2 

Stage 
2 

Gate 
3 

Gate 
5 

Stage 
3 

Stage 
5 

Stage 
4 Gate 

4 

  Ideal 

  PIR 

Ideation Detalied 
Investigation 

Initial 
Screen 

Preliminary 
Investigation 

Precommercialization 
Business Analysis 

Second 
Screen 

Postdevelopment 
Review 

Development 

Decision on 
Business case 

Testing & 
Vallidation 

Full Production & 
Market Launch 

Postimplemention 
Review 

Källa: Engwall (2003), en typisk Stage- gate-modell. 
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