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Sammanfattning
För innovativa företag som aktivt arbetar med produktutveckling är tillgång och
kontroll av resurser en vital del i deras arbete. För att kontrollera att företagets
resurser inte slösas bort behöver företag ständigt utvärdera de aktiva
produktutvecklingsprojekt som de arbetar med. Det är viktigt att de projekt som
startas genererar någon form av nytta och värde tillbaka till företaget i fråga. För att
göra det behövs ett modernt och effektivt utvärderingssystem som ger företag
möjligheten att identifiera projekt som inte kommer generera detta värde och därmed
borde avslutas.
Denna studiens syfte var att ta reda på hur företag utvärderar
produktutvecklingsprojekt och om de aktivt arbetar med att försöka identifiera projekt
som borde läggas ned. I studien utvärderades och jämfördes de undersökta
företagens arbetssätt med den teoretisk bakgrund som finns i ämnet.
Studien baserades på både en litteratur- och empirisk studie. Vetenskapliga artiklar
samt böcker användes i litteraturstudien för att ge en teoretisk bakgrund till studien.
Den empiriska studien byggde på fyra intervjuer från personer som direkt eller
indirekt arbetar med PU-projekt i deras företag.
Resultatet av intervjuerna jämfördes med den teoretiska data som presenteras i
studien. Denna jämförelse gav en tydlig bild av att de modeller som företagen
använder sig av i stora drag följer den teori som finns inom ämnet. Det upptäcktes
dock att flera av företagen gick emot teorin vid vissa punkter gällande implementering
av modellerna. Detta då flera av intervjuobjekten upplevde att det fanns tendenser av
prestige, prestationsmål och andra former av jävighet som skapade problem vid
beslutsfattande kring projekt.
Studien visar att nedläggning av projekt oftast sker i förstudiefaserna eller innan
några större investeringar har gjorts. Desto mer resurser som lagts på projekt samt
desto närmare man är ett färdigställande av projekt spelar in i beslutsfattandet. Ett
bra utvärderingssystem gör att företag kan identifiera “problem projekt” och spara
resurser genom att lägga ner projekt i tid. En försen identifiering av “problem projekt”
tvingar ofta företag till fortsatta investeringar i projektet, detta i hopp om att försöka få
tillbaka så mycket som möjligt av de förluster som redan uppkommit.
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1. Inledning
I detta avsnitts presenteras studiens problematisering där relevanta problem till
ämnet analyseras. Den tar även upp syftet med arbetet där problematisering
preciseras och arbetets frågeställning presenteras.
1.1 Problematisering
I dagens konkurrenskraftiga marknad är det viktigt att vara innovativ och flexibel. Att
utveckla och ta nya produkter till marknaden kan vara avgörande för att bibehålla
marknadsandelar och skapa en vidare tillväxt (Parment, 2015). För att inte tappa
konkurrenskraft måste man hela tiden utvecklas och inte hamna efter konkurrenterna
(Parment, 2015).
Många beslut måste tas vid framställning av nya, samt justering av befintliga
produkter (Parment, 2015). De företag som inte har ett effektivt och tydligt
tillvägagångssätt i produktutvecklingsprocessen riskerar att slås ut av konkurrenter
eller misslyckas med sina projekt (Parment, 2015). För att hänga med i utveckling
och förbättra produkter så använder sig företag ofta utav projektbaserade
arbetsgrupper. Vid dessa projektbaserade arbetsuppgifter så uppkommer det ofta
stora investeringar av resurser i form av pengar och personal (Chen, 2015). Det är då
viktigt att veta att pengar som investeras i projektet kommer leda till framtida intäkter
för uppdragsgivaren. Alla projekt som startas är inte framgångsrika (Chen, 2015). Det
finns projekt som startas som kostar stora resurser för företag, som inte inbringar
någon reell form av värde för företaget i fråga (Chen, 2015). Därför bör det under
projektets gång göras någon form av utvärdering av projektets utveckling. Detta för
att i ett tidigt skede kunna identifiera om det kommer att uppkomma hinder längre
fram i projektet (Kotler, 2013).
För att kontrollera att projekt verkligen rör sig framåt och i rätt riktning krävs det att
man gör kontinuerliga utvärderingar av projekt (Balachandra, 1984). Om det inte görs
ordentliga utvärderingar finns det risk att man fattar beslut baserat på magkänsla och
önsketänkande, vilket kan leda till att felbeslut tas gällande projektets utveckling
(Balachandra, 1984). Ett sätt att göra dessa utvärderingar är att säkerställa att vissa
målsättningar uppfylls innan nästa steg i projektet påbörjas, detta kallas ofta för Gatekeeping och är ett utav de vanligaste sätten att kontrollera och utvärdera faserna
inom produktframtagning (Schmidt & Calantone, 1998). Trots de ekonomiska risker
företag utsätter sig för med att fortsätta projekt och investeringar inom ett projekt så
har de ofta svårt att just bestämma sig för att lägga ner ett “red light project”
(Balachandra, 1984). Med red light project menas projekt där företag har identifierat
att projektet löper stora risker att inte uppnå de mål som företaget hade med projektet
(Balachandra, 1984). Företag i allmänhet saknar ofta en direkt plan på hur de skall
lägga ner ett projekt och när det är dags att ta beslutet om att “döda” ett projekt, detta
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till trots att stora ekonomiska besparingar kan åstadkommas genom ett tidigt beslut
om avslutning (Chen, 2015).
1.2 Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka hur företag utvärderade
produktutvecklingsprojekt under projektarbetets gång. Det kontrollerades om
företagen följde de teoretiska mallar gällande projektutvärdering som presenterats i
teoriavsnittet. Studien identifierade eventuella anledningar till att felbeslut
uppkommer vid Go/No-Go beslut.
Studien undersökte om företagen arbetar aktivt med att skapa besparingar av
resurser med hjälp av att försöka identifiera projekt som påvisade signaler på att inte
uppnå de initiala målen. Studien påvisar även konsekvenser företag kan få av att inte
lägga ner projekt i tid.
1.3 Frågeställning
Hur utvärderar företag produktutvecklingsprojekt under arbetets gång?
●! Identifierar företag projekt som borde läggas ned och hur påverkar detta
organisationen?
●!
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2. Teori
I detta avsnitt presenteras teori som är direkt kopplat till arbetets frågeställning. Detta
inkluderar vetenskapliga artiklar samt böcker från personer som anses ha god
kunskap inom relevant ämne.
2.1 Introduktion om projektutvärdering och projektnedläggning
En bra projektledare vet när ett produktutvecklingsprojekt (PU-projekt) ska avslutas
eftersom en motvilja till att lägga ner ett projekt i tid kan få dyra konsekvenser
(Schmidt & Calantone, 1998). Att ta beslut om att lägga ner ett projekt är dock svårt,
speciellt när man har investerat mycket resurser i projektet (Balachandra, 1984).
Detta trots att det finns tydliga indikationer på att projektet inte kommer uppnå de mål
som fanns initialt (Balachandra, 1984). Organisationer föredrar att behålla projekt i
pipelinen, även om det innebär att projektet ska vara i standby istället för att avsluta
det i förtid (Goncalves, et al., 2014). Detta då att lägga ned ett projekt innan det
uppnått de målsättningar som delgivits projektet ofta ses av organisationer som ett
stort misslyckande (Kumar, et al., 1996).
Att fortsätta att lägga resurser på ett projekt som borde läggas ner kan vara
ödesdigert för företag (Balachandra, 1984). Samtidigt som att göra felbedömningar i
form av att lägga ner lovande projekt eller att fördröja dessa projekts tid till marknad
också kan få negativa konsekvenser, som t.ex. tappade marknadsandelar
(Balachandra, 1984; Wang & Yang, 2012). Balachandra (1984) menar att man kan
undgå dessa misstag genom att fatta beslut utifrån förutbestämda kriterier. I hans
studie påvisas vikten av att utvärdera kritiska faktorer kontinuerligt under projektets
gång med ett tydligt system gällande Go/No-Go beslut angående PU-projektets
fortsättning
eller
ej
(Balachandra,
1984).
Ifall
disciplin
saknas
i
produktutvecklingsprojekt och projekten därav saknar “tuffa” Go/No-Go
beslutspunkter, blir för många av organisationernas projekt godkända och startar att
leva sitt egna liv (Cooper, 2001). Istället för att organisationer använder ett tydligt
system för att ta goda beslut, så är ofta besluten som fattas av projektledningen
baserade på magkänsla, tidigare erfarenheter, tro på vissa individer, hoppfulla
gissningar och önsketänkande (Balachandra, 1984). Då kan situationer uppstå där
organisationens produktpipeline blir överbelastad och nyckelaktiviteter blir ifrån
sedda och detta upptäcks inte innan det är försent (Cooper, 2001). Dessa Go/No-Go
beslut ska istället tas genom att analysera kritiska faktorer periodiskt under projektet
(Balachandra, 1984). De variabler man analyserar representerar status för projektet
vid tidpunkten då granskningen sker samt de förändringar som har skett sedan
projektet senast granskades. Utifrån dessa variabler ska det sedan tas beslut om
projektet ska fortgå, omvärderas eller läggas ner (Balachandra, 1984).
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2.2 Utvärdering av projekt
För att kunna bedöma att ett projekts utveckling fortskrider i en önskad riktning
behöver beslutstagare ha tillgång till ett system som hjälper dem att ta Go/No-Go
beslut (Balachandra, 1984). Det är viktigt med ett tydligt system som hjälper
beslutsfattare med utvärdering och beslut gällande projekt (Too, et al., 2017). Ett
vanligt system som används är ett så kallat Gate-system (Schmidt & Calantone,
1998). Stage-Gate är ett sorts system som används för att kontrollera, utvärdera,
dirigera och accelerera innovationsprocessen från idéfas till lansering (Cooper,
2001). Enligt Li och Xiong (2011) är syftet med detta system att förbättra
projektdesignen, minska scopet, finna projektets problempunkter eller t.om att ge
insikten att det bästa beslutet är att avsluta projektet. Stage-Gate fungerar på ett
sådant sätt att projekt delas upp i olika faser som separeras av Gater. För att
projektet ska fortskrida och nästa fas ska få påbörjas måste vissa delprocesser och
mål vara uppfyllda (Cooper, 2001). Enligt Cooper (2001) så finns det vissa krav som
skall uppfyllas för att ett Gate-system ska anses effektivt, dessa är:
1.! Varje villkorligt Gate-beslut är endast ett preliminärt och tillfälligt åtagande i en
följd av flera villkorliga beslut.
2.! Gate proceduren måste upprätthålla en rimlig balans mellan acceptabla
misslyckanden och misslyckanden som leder till projekts nedläggning.
3.! Projektutvecklingen innehåller fler mål och därmed flera beslutskriterier.
4.! Bedömningsmetoden måste vara realistisk och enkel att använda.
Vidare menar Cooper (2001) att för att en PU-process ska kunna anses vara effektiv
så måste det efter att ett projekt har startats ske en andra utvärdering av projektets
kvalifikationer. Cooper (2001) menar att denna utvärdering ska ske tidigt i
utvecklingen innan organisationen spenderat för mycket resurser på dyra processer.
Utvärdering ska kunna säkerställa att projektet genererar det värde som krävs för att
motivera en fortsättning till mer påkostade processer (Cooper, 2001).
“The spirit of the first stage is to spend little money and gather information so that the
project can be re-evaluated”. (Cooper, 2001)
En väl genomförd förstudie som sker i två steg med en omvärdering menar Cooper
(2001) skapar goda förutsättningar för företag att inte bara minimera risker för att
starta projekt med dåliga förutsättningar, utan också ger företag en chans att starta
de projekt som ger det största mervärdet för organisationen (Cooper, 2001). Isabelle
Royers (2003) studie påvisar mycket likheter med Coopers (2001) tankar gällande att
flera tidiga omvärderingar är av högsta vikt. Vidare menar Royer (2003), i likhet med
Cooper (2001), att alla beslut som tas vid Gater bara ska vara preliminära och gå att
ta tillbaka om fortsatta och djupare undersökningar tyder på detta. Royers (2003)
studie menar att varje projekt måste till en början byggas på tro och magkänsla då
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det vid projektstart ofta finns få eller inga objektiva bevis alls som visar vad resultatet
av ett projekt kommer generera (Royer, 2003). Vilket Balachandra (1984) studie inte
tar i åtanke. Huchzermeier och Loch (2001) håller med Royer (2003) gällande att
många PU-projekt till en början byggs på osäkra beslut med få beslutsgrunder. Men
när projektet utvecklas och investeringar ökar menar Royer (2003) att denna tilltro
måste testas gentemot nya efterforskningar med större träffsäkerhet. Risken med
detta är att det kan bli en svår avvägning mellan vad som är för mycket tilltro som
leder till att beslutsfattare blir “fartblinda” och pushar projekt för långt, och mängden
tilltro som skapar de perfekta förutsättningar för att projekt ska uppnå det svårnåbara
(Royer, 2003).
2.3 Vem ska utvärdera projekt
Att fatta beslut angående projektets framtid kan vara svårt. Det krävs att rätt
personer, med tillräcklig kunskap och befogenhet är med och tar dessa beslut
(Cooper, 2001). Vilka personer som ska fatta dessa beslut och vara så kallade Gatekeepers i en Stage-Gate modell varierar från vilken typ av business företaget sysslar
med och hur den organisatoriska strukturen ser ut (Cooper, 2001). Cooper (2001)
menar dock att det finns några tumregler som bör följas. Dessa är:
1.! De som är Gate-keepers måste ha auktoritet att godkänna de resurser som
krävs för nästa Gate, de måste vara ägare av resurserna.
2.! Då resurser kan krävas från olika avdelningar bör de som är Gate-keepers
också komma från olika funktionsområden, t.ex. från produktutveckling-,
marknadsföring- och kvalitetsavdelning. Det är ingen bra idé att bara ha Gatekeepers från samma funktion av företaget.
3.! Gate-keepers kan ändras från Gate till Gate men det bör finnas en viss
kontinuitet så att alla Gate-keepers inte byts ut mellan Gaterna.
Vidare är det vanligt att ledande personer t.ex. projektledare blir partiska och
överengagerade i projekt (Staw & Ross, 1987). Detta kan leda till att viljan att slutföra
projekt är så stor att indikationer på att projektet borde läggas ner ignoreras (Staw &
Ross, 1987). Brockner et al (1986) menar att när en fysisk eller psykisk investering
gjorts så binds det känslor till investering och det är svårt att göra rationella
utvärderingar. Beslutsfattare har ofta också en övertro gällande deras egna påverkan
på projekt samt på projekten som helhet (Meyer, 2014). Beslutsfattare kan innan
projekt tro att projektet kommer att prestera bättre än vad det kalkylerats till, de tror
även att det tack vare deras egna förmåga kan minska förutspådda kostnader eller
tidsåtgång (Meyer, 2014). Därav är det viktigt att separera de personer som kan ha
denna partiskhet till ett projekt från de som fattar beslut kring projekts utveckling
(Staw & Ross, 1987).
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2.4 Varför har företag problem med att lägga ner projekt?
Det finns många exempel där företag gjort vidare investeringar i projekt långt efter
det uppenbarats att projektet inte kommer bidra med några fördelar till företaget
(Meyer, 2014). Trots att ordentliga utvärderingar av projekt utförs och att det
konstaterats att ett projekt inte kommer uppnå de förväntade målen så tar inte
managers rationella beslut (Staw & Ross, 1987). Staw och Ross (1987) menar att vid
ett rationellt tankesätt kring beslutstagande gällande fortsättning av projekt ska inte
tidigare investeringar ligga i grund för beslutet. Utan de faktorer som ska styra är om
företaget skulle bli bättre av att fortsätta med projektet, lägga ner projektet eller
investera mer i projektet (Staw & Ross, 1987). Att tidigare investeringar i form av
både pengar och tid påverkar beslut benämns ofta som effekten av sunk of cost
(Arkes & Blumer, 1985).
Arkes och Blumer (1985) menar att sunk of cost är en stor anledning till att projekt
inte läggs ner, framförallt när det gäller investerade pengar i projekt. Boehne och
Paese (2000) riktar i sin artikel kritik mot många tidigare studier kring sunk of cost.
De menar att tidigare litteratur kring sunk of cost inte tagit hänsyn till aspekten
“project completion hypothesis”, vilket de själva undersöker i sin fallstudie. Project
completion hypothesis innebär att desto närmare projektet är att bli färdigställt, desto
mindre är chansen att projektet läggs ner trots att det inte levt upp till förväntningarna
(Boehne & Paese, 2000). Boehne och Paese (2000) fallstudie visar att sunk of cost
inte har någon större inverkan på beslutsfattare, däremot har project completion en
stor inverkan. Meyers (2014) studie påvisar även den att graden av hur långt man
kommit i projektet har en stor inverkan vid beslut om projekt nedläggning. Vidare
menar Boehne och Paese (2000) att tidigare litteratur kan ha blandat ihop sunk of
cost med project completion.
2.5 Misstag som sker i projektutvärderingen
Enligt Cooper (2001) kan en negativ spiral skapas när projekt inte läggs ned eller
omstruktureras där detta, villkorligt en korrekt projektdisciplin, borde ha gjorts. Detta
kan leda till stora resurskostnader eller t.om lansering av produkter med tydliga
defekter (Cooper, 2001). Exempel på vanliga anledningar enligt Cooper (2001) är
bland annat “Moving too quickly”. Cooper (2001) menar att framförallt i början av
projekt så kan det skapas en tidspress som leder till att vissa nyckelaktiviteter
försummas pga tidsbrist och/eller att de ej görs ordentligt. Vilket Too et al. (2017)
håller med om då deras studie påvisar att en vanlig anledning till att projekt
“misslyckas” är på grund av att icke adressera tidiga problem som växer till större och
mer komplicerade problem. Dessa icke adresserade problem kan skapa en ännu
större tidspress under senare delar och därigenom skapas den negativa spiralen
(Cooper, 2001).
“No Focus, too many projects, and a lack of resources”. (Cooper, 2001)
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Bristen på tid, pengar och personal är ofta en stor anledning till att projektdisciplinen
ej uppehålls och leder till att PU-projekt leder till bristfälliga produkter eller onödig
förbrukning av organisationers resurser (Cooper, 2001).
Många misstag som begås i beslutsprocessen av projekt beror på att projektets
besluttagare ofta ansvarar för flera projekt och har i allmänhet ett prestationskrav på
hur många av sina projekt som ska klara av att uppnå vissa Gater eller milstolpar
under ett visst tidsspann (Peck, et al., 2015). Peck et al. (2015) menar i sin studie att
ett sådant sätt att tillgiva mål kan vara kontraproduktivt. Vissa projekt som borde
läggas ner i en tidig fas kan gå vidare till nästa Gate på grund av projektledarens vilja
att framstå i gott ljus inför sina överordnade (Peck, et al., 2015). Istället borde “goda
beslut” uppmuntras av ledningen oavsett om det innebär nedläggning eller
fortsättning av ett projekt (Peck, et al., 2015).
En orsak till att projektledare väljer att fortsätt med dödsdömda projekt är att de inte
har något att förlora (Staw & Ross, 1987). Staw och Ross (1987) menar att
projektledare anser att nedläggning av projekt innebär ett stort misslyckande vilket
kan leda till ett karriärmässigt bakslag. Därav kan de göra valet att fortsätta att
försöka försvara ett projekt med dåliga framtidsutsikter (Staw & Ross, 1987). Kumar
et al. (1996) menar i sin studie att nedläggning av projekt innebär ett misslyckande,
vilket projektledare inte är villiga att erkänna. Likt Peck et al. (2015) påstående kring
att ledningen borde uppmuntra goda beslut så anser Staw och Ross (1987) att
förändring av ett företags kultur kring bedömning av projekt kan göra att
beslutstagare inte pushar fram projekt. Detta kan dels göras, likt det Peck et al.
(2015) nämner, genom att belöna bra analyser och fatta beslut efter dem (Staw &
Ross, 1987). Men även att ta bort en del av pressen från projektledare genom att inte
lägga skulden på individen vid nedläggning av projekt, vilket skulle kunna minska
pushandet av projekt (Staw & Ross, 1987). Vidare menar Staw och Ross (1987) att
företag inte vill ta bort all press från projektledare, då viss press ska få dem att driva
vinnande projekt. I dessa fall kan företag ge projektledare mindre straff för
misslyckade projekt, straffen ska inte innebära att karriären är över men det ska ändå
vara så pass hårt att projektledare vill undvika dem (Staw & Ross, 1987). Mycket av
det som skapar eskalering av projekt ligger i organisationen, inte i människorna
(Staw & Ross, 1987).
Projekt som läggs ned associeras ofta med ett misslyckat projekt (Peck, et al., 2015).
Detta menar Peck et al. (2015) leder till att beslutstagare inom de nedlagda projekten
får en tendens att vilja “glömma” och lägga de projekten bakom sig, och istället
fokusera på något som erbjuder en större chans till “framgång”. Istället menar Peck
et al. (2015) att organisationerna bör noggrant undersöka de nedlagda projekten då
det kan vara mycket lärorikt inför beslutstaganden i framtida PU-projekt. Ett nedlagt
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projekt är inte alltid ett misslyckat projekt då en tidig nedläggning kan ha sparat
företaget stora resurser och skapat förutsättningar för andra framtida projekt (Peck,
et al., 2015).
2.6 Vikten av att kontrollera projektets scope
I alla PU-projekt är det viktigt att utvärdera och leda projektets utveckling efter de tre
begränsningar tid, kostnad och scope (Shirazi, et al., 2017). Men det är också viktigt,
för att projektets resultat ska generera maximalt värde, att outputen av projektet
överensstämmer med de mål som delgivits till projektet vid projektstarten (Too, et al.,
2017). Under PU-projektets livscykel sker dock många förändringar, antingen positiva
eller negativa. Det som är av största vikt är att dessa förändringar sker i en
kontrollerad miljö och beror på aktivt tagna beslut baserade på utvärderingar gjorda
av projektets ledning (Shirazi, et al., 2017). Med en svag eller otydlig
projektledningsstruktur finns stora risker för en okontrollerad förändring i det initiala
scopet (Too, et al., 2017). Om dessa förändringar påverkar projektets grundlinje
kallas det för scope change, detta kan innebära en förändring i handlingsplanen
angående de aktiviteter som måste ske för att färdigställa en produkt vilket kallas
Project scope change (Shirazi, et al., 2017). Det kan även ske en förändring under
projektets gång gällande den tilltänkta produktens funktioner eller komponenter vilket
benämns product scope change (Shirazi, et al., 2017). Shirazi et al. menar att en
dålig hantering av dessa två aspekter kan leda till stora ökningar av projektkostnader
vilket i sin tur kan exponera projekt för risken att bli nedlagda pga bristande resurser.
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3. Metod
I detta avsnitt presenteras det tillvägagångssätt som använts vid insamling av data.
Det inkluderar även enklare förklaringar till vissa beslut som tagits under studiens
process.
3.1 Insamling av data
Metoden som användes vid insamling av data skedde med hjälp av fyra intervjuer.
Intervjuerna utfördes på ett semi-strukturerat vis, detta för att ge förutsättningar för att
skapa ett löpande samtal med vissa riktlinjer. En intervjuguide, se bilaga 1, användes
som en checklista för att i slutet av intervjun kunna kontrollera att alla frågor
besvarats. Intervjufrågorna var uppbyggda på sådant vis att respondenterna fick ge
deras bild av företagets projektprocesser med särskilt fokus på frågor gällande denna
studies frågeställning. Intervjuerna var uppdelade i tre delar där den första delen
handlade om respondentens funktion och personliga position inom företaget. Den
andra delen av intervjun var inriktad på hur företagen bedömde projekt och när i
processen Go/No-Go beslut togs. Tredje fasen av intervjuerna skedde i en friare
systematik där intervjuobjekten själva fick komma med kommentarer och
samtalsämnen som denne kände var viktigt att ta upp eller tilläggas.
Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas, avslutningsvis när
ljudfilerna var färdigarbetade så raderades dessa.
3.2 Val av respondenter
Respondenterna var valda från flera företag med olika företagsprofiler och storlek,
det som var gemensamt för samtliga utav respondenternas arbetsplatser är att
företagen är innovativa med en PU-avdelning, se Tabell 1. Respondenternas
positioner inom företaget skiljde sig något från varandra, gemensamt för
respondenterna var att de antingen var direkt inblandade i PU-processer eller besatt
en beslutfattande roll inom produktutvecklingen av sitt företag, se Tabell 1. Av etiska
skäl är samtliga respondenter anonyma och refereras mha av beteckningarna 1,2,3
osv.
Tabell 1, Beskriver intervjumetod samt intervjuobjekt

Intervjuperson

Roll

Företag

Intervjuform

Längd på intervju

1

Konstruktör

A och B

Videomöte

37 min

2

Beslutsfattare

C

Personligt möte

59 min

3

Beslutsfattare

D

Personligt möte

1 h 35 min

4

Produktchef

D

Personligt möte

45 min
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Intervjuperson 1 var konstruktör och har jobbat med många projekt för både företag A
och företag B. Företag A är ett stort industribolag som har jobbat med tekniska
säkerhetslösningar under många år. Företag B är ett mindre verktygsbolag som
under begränsad tid arbetat med PU-processer. Intervjuperson 2 arbetade på företag
C där hen har erfarenhet från roller som projektledare och beslutsfattare inom
utvecklingsprocesser. Företag C är ett stort industribolag som jobbar med att
effektivisera industriprocesser mha tekniska lösningar. Intervjuperson 3 jobbade på
företag D och har lång erfarenhet i olika roller inom produktutveckling.
Intervjupersonen har arbetat som en högt uppsatt beslutsfattare inom en gren av
företag D:s produktutvecklings division. Intervjuperson 4 arbetade också på företag
D, och ansvarade för att utvärdera och ta fram business cases för olika projekt.
Företag D där både intervjuperson 3 och 4 arbetade är ett stort industribolag som
arbetar med avancerade tekniska lösningar för att effektivisera och minska
miljöpåverkning utav industriella processer.
3.3 Analys av insamlad data
De transkriberade intervjuerna lästes igenom och den data som var mest relevant
togs ut och användes till resultatavsnittet. Datan analyserades sedan och jämfördes
gentemot teoriavsnittet i analys- och diskussionsavsnittet. De kopplingar som drogs
mellan teorin och intervjuobjektens subjektiva åsikter var författarnas egna kopplingar
där även egna åsikter presenterades för att tydliggöra arbetets bild av verkligheten.
3.4 Diskussion angående metod
Den data som samlades in var byggd på personliga erfarenheter och åsikter som
intervjuobjekten har samlats på sig genom år av arbete. Då samtliga intervjuobjekt
har gedigna erfarenheter inom produktutvecklingsarbetet på både akademisk och
praktisk nivå anses detta arbetes resultat ge en god generell bild av hur PUprocesser sker inom innovativa företag. Företagen som intervjuovjekten kommer ifrån
tillhör alla industrisektorn och jobbar ständigt med projekt. Valen av företagen
baserades på att alla är innovativa produktionsbolag i liknande branscher. Detta
skapade förutsättningar att dra paralleller mellan företagen och jämföra hur deras
processer fungerar.
Samtliga intervjuobjekt arbetade ej inom branscher där hög grad av föränderlighet
eller trendkänslighet finns. Detta leder till att detta arbetes resultat är begränsat till
branscher med lägre grad av dessa variabler.!
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4. Resultat
I detta avsnitt redovisas resultatet av de undersökningar och insamling av data som
har skett.
4.1 Företagens utvärderingssystem
Samtliga utav de tre större företagen arbetar med ett så kallat Stage-Gate system.
Där finns tydliga riktlinjer hur beslut ska tas och hur projektet kontinuerligt ska
utvärderas. Gemensamt för de tre stora företagen är att innan projektet startas så
görs en grundlig förstudie av projektet och ett business case tas fram. När ett beslut
gällande uppstart av ett projekt har tagits så sker kontinuerliga Gate-möten för att
utvärdera hur projektet ligger till och om man är redo för att gå vidare till nästa Stage.
Vid Gate-möten fattas det beslut utifrån fyra olika kategorier, vilka är, projektet kan
fortgå, projektet kan fortgå men att vissa åtgärder måste göras, projektet måste
backa och göra om någon aktivitet innan Gaten kan anses som uppfylld eller
projektet ska läggas ner. Alla intervjupersoner upplever att det absolut vanligaste
beslutet som tas är att projekt ska fortgå men med vissa åtgärder.
Företagens Stage-Gate modell är lika varandra men med vissa skillnader. På företag
A är det produkt- och kategoriansvariga som sätter en kravspecifikation, tidsplan och
budget som de på konstruktions sidan ska arbeta efter. Vid varje Gate-möte så
presenterar projektledaren statusen på projektet för ett produktråd som sedan tar
beslut om projektet uppfyller kriterierna för att passera Gaten.
På företag C varier det vem som sätter tidsplan och budget för ett projekt men oftast
är det sponsorn till projektet som ansvarar för detta. Förutom dessa ansvarsområden
ansvarar även sponsorn för projektets utveckling genom de olika Gate-faserna. Inför
projektet sätts det ihop en styrgrupp som ansvarar för projektets Gate-bedömningar.
Sponsorn sitter själv med i denna styrgrupp och är med och väljer ut styrgruppens
medlemmar.
Företag D har Gate-möten som ofta infaller samtidigt med styrgruppsmöten, detta gör
att styrgruppen kan komma med nödvändig input men det är Gate-gruppen som
fattar de formella besluten. Innan varje Gate-möte har projektledare dragit
dokumentation för en utvärderare som sedan gör sin bedömning av hur man ligger
till. Denna utvärderare är en person med relevanta erfarenheter av liknande projekt
men är helt fristående från projektet i fråga. Det är sedan en Gate-owner som äger
det formella beslutet gällande projektets godkännande i Gaten eller ej. För att skydda
projektet från jävighet så är även Gate-ownern helt fristående från projektet i alla
faser förutom vid Gate-mötena.
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I företag B som är ett mindre företag med mindre kontrollerade processer så
ges konstruktörerna en större frihet att fatta beslut i utvecklingsprocesser. Istället för
ett Gate-system med Gate-keepers görs en större förstudie på vad det skulle
innebära att starta ett specifikt projekt. Under själva projektets gång sker sedan ingen
direkt utvärdering av hur projektets fortsatta utveckling sker. Istället bygger hela
projektets framgång på att den tidiga förstudiens antagande gällande kostnad, tid och
förväntade intäkter stämmer.
4.2 Åsikter och upplevda problem gällande företagens utvärderingssystem
Företagen upplever både för- och nackdelar med Gate-systemen. Intervjuperson 1
menar att jobba med ett Stage-Gate system gör att man behöver lägga mycket tid på
att presentera sina konstruktioner och argumentera om varför de är redo eller inte
redo att gå vidare till nästa Stage. Detta kunde vara tidskrävande men även givande,
då man kan utbyta sina idéer med varandra och finna lösningar på problem.
“Man fick lägga mer tid på att övertyga dom om varför man skulle gå vidare med ett
projekt, snarare än att arbeta med själva utvecklingen”. Intervjuperson 1
Företagen upplever att det sällan är att tidsplan, budget och kvalité hålls. På företag
A var det tydligt om kraven för att kunna gå vidare med projektet hade uppfyllts och
det gick ofta att identifiera i ett relativt tidigt stadie om projektet var på väg åt fel håll.
Problemet var att företaget ville ha igenom projekten till varje pris och ville gå till
nästa Stage även om produkten inte var redo för detta. Intervjuperson 1 menar att de
som satte tidsplaneringen och konstruktörerna ofta hade väldigt olika uppfattningar
på hur lång tid som behövdes för olika moment. Ofta blev projekten väldigt försenade
och de kunde inte gå vidare till nästa steg. Intervjuperson 1 upplevde att tiden kunde
vara knappt och att det var viktigare att komma ut med någonting än att ta sig tid att
säkerställa kvalitén på produkterna. Intervjuobjekt 1 menade att den tekniska
kompetensen inte alltid var tillräckligt hög hos de som bestämde.
“Man forcerade ganska mycket vissa gånger och gav inte oss konstruktörer den tid vi
egentligen behövde för att säkerställa kvaliteten på arbete och produkterna. Vilket
ledde till att det blev många barnsjukdomar i produkterna. Som man sedan fick lägga
mycket tid och pengar på att reda ut och förbättra”. Intervjuperson 1
Intervjuperson 2 upplever att det, framförallt i interna förbättringsprojekt, är tid och
pengar som är viktigast och att projekten brukar klara av att leverera i tid och enligt
budget, dock brukar kvaliteten bli lidande. Intervjuobjektet menar att företaget sätter
för stora projektmål ifrån början och inser inte förrän väldigt sent i projektet att de inte
kommer att klara av att leverera det som förväntas inom tid och på budget. Detta
leder till att projektet måste minska scopet för att kunna leverera enligt de andra
begränsningar som givits projektet. För omfattande scope sett till tid gör att de i
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många fall inte hinner göra klart hela projekt, och får leva med halvfärdiga lösningar i
bakgrunden. Det viktigaste blir att fixa kund-interfacet, resten löser de under ett antal
iterationer.
“Det enda man egentligen har gjort är att fixa till kund-interfacet initialt. För det är det
som ändå är de viktigaste. Sen får man lösa de andra problemen med
uppföljningsprojekt allt eftersom. Det som ofta händer är när projektet börjar komma
till sitt slut är att restlistan kan se ganska stygg ut, på grund utav att man har gjort
denna krympning. Och då ska linjeverksamheten lösa det, och det går ju aldrig”.
Intervjuperson 2
Både intervjuperson 3 och 4 upplever att utav alternativen tidsplan, budget och
kvalité är det oftast tidsplanen som ej uppfyller de ursprungliga målen.
Intervjuobjekten menade att företaget helst inte vill ändra tidsplanen, detta leder till
att det görs en utvärdering om det är värt att revidera tidsplanen eller om ett bättre
alternativ är att minska projektets scope för att kunna hålla tidsplanen.
“Det är väldigt vanligt att projektledaren begär om mer tid. Då ställs de principiellt två
frågor: Kan vi tillsätta mer resurser eller kan vi faktiskt ta bort saker från projektet så
att vi inte behöver flytta på projektet? I många projekt går det att faktiskt ta bort grejer
som inte påverkar business caset“. Intervjuperson 3
Samtliga intervjupersoner upplever att det finns en stor prestige för projektledarna att
klara av de olika Gater som sattes upp av respektive ledning.
“Det går mycket prestige i projekten man håller på med, speciellt för dom som sitter
på en lite högre position, t.ex. projektledarna ville inte misslyckas med en Gate om
man säger så. Orden vi fick var lös det. ” Intervjuperson 1
“Ja, tyvärr är det en kulturell skillnad, där vissa geografiska delar av vår organisation
har en övertydlig tendens att försöka klara av att gå vidare ur Gater. Det kanske
beror på att de antingen har en alldeles för resultatbaserad lön eller andra personliga
incitament som gör det viktigare att passera Gater än att produkten uppfyller samtliga
krav”. Intervjuperson 4
Intervjuobjekten menade vidare att det finns incitament för vissa projektledaren att
försöka att forcera igenom projekt genom Gater, antingen ur ett ekonomiskt eller
karriärmässiga perspektiv. Intervjuperson 1 upplevde t.om att konstruktörerna i
företag A ibland ignorerades när de påvisade att vissa aspekter angående kvaliteten
var bristfälliga, men projektledaren valde ändå i vissa fall att försöka pusha Gatekeepers att låta projektet gå vidare till nästa steg. Detta kunde leda till att produkter
med uppenbara felaktigheter kunde sättas i produktion för att sedan omarbetas vid
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många kundklagomål och reklamationer. Intervjuperson 4 mena dock att denna typ
av destruktivt beteende var begränsat till ett fåtal individer i företag D. Intervjuperson
3 menade att kvalitén var en så pass viktig fråga i den organisatoriska kulturen att det
var ytterst sällan ett försök att “pusha” igenom ett projekt genom en Gate skedde. Ett
påstående som intervjuperson 4 även upplever att stora delar av organisationen
efterföljer.
“Ofta sitter sponsorn med i ledningsgruppen och de kan ha svårt att inse att projekt
inte går i önskad riktning, och tar de personligt istället för att inse att man borde cuta
av projektet och gå vidare”. Intervjuperson 2
Intervjuperson 2 upplevde ett problem med jävighet gällande styrgrupper i företag C.
Intervjuobjektet menade att vissa personer som satt med och beslutade om
projektets fortveckling eller ej, var mer eller mindre direkt inblandade i de processer
som handlade om att ta fram och starta upp det projekt som skulle bedömas.
4.3 Företagens arbete med att lägga ner projekt
I företag B sker inga kontrollerade utvärderingar när väl ett projekt startat,
nedläggning av projekt sker endast under förstudiefasen. Nedläggningen sker under
förstudien då denna visat att antingen resurser eller en realistisk teknisk lösning
saknas.
Företag D jobbar aktivt med att medvetet lägga ner projekt i tidiga faser. Där tilldelas
s.k. produktchefer uppgiften att ta fram förslag på nya produkter eller alternativ på
förbättringar av de nuvarande produkterna. I dessa förslag ska det tydligt påvisas vad
det alternativet skulle kunna leda till i avseende både ur finansiella aspekter samt ur
ett PU-perspektiv.
“Ganska ruffa uppskattningar, som baseras på mycket magkänsla” intervjuperson 4
Intervjuperson 4 menar att dessa uppskattningar är svåra att basera på historisk data
då de saknas reella siffror och säkra mätetal att basera dessa uppskattningar på.
Dessa s.k. business cases ställs sedan mot varandra där de jämförs mha nyckeltalet
nytta genom kostnad och rankas i ordning efter detta nyckeltal. Samtliga förslag som
tas upp på dessa inledande förstudiemöten upplever intervjuperson 3 är relativt bra.
De förslag med bäst nyckeltal inom ramen av de resurser som finns startas och blir
tilldelade en projektledare, medans de business case som ej går att få in inom ramen
arkiveras och avvecklas. Intervjuperson 3 menar sedan att produktchefer utvärderas i
efterhand gentemot att dessa business cases stämmer någorlunda med det
efterföljande resultatet efter projektets gång. Båda intervjuperson 3 och 4 menar
vidare att även om ett projekt blivit utvalt ur denna jämförelse process så sker det
nedläggningar i de efterföljande Gaterna. De menar att detta möjliggörs av att
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företaget ej hunnit investera några stora mängder resurser i projektet under den
arbetsperioden som sker fram till Gate 2. De upplever båda att efter Gate 2 så krävs
det exceptionella omständigheter för att företaget ska välja att avveckla ett projekt.
Detta då företag känner att förstora investeringar har skett för att en
projektnedläggning ska vara möjlig. I vissa fall upplever de att det kan vara så att
företaget förlorar mer på att inte göra klart projektet än att lägga ner det, trots att det
är tydligt att projektet inte kommer att uppnå målen som fanns initialt.
“Vi kanske skulle ha kunnat stoppat ett projekt i någon av de tidigare Gaterna där vi
ser business case inte kommer hålla. Men om vi redan skapat en prototyp har vi
investerat så mycket och det är förhållandevis så lite investeringar kvar att det känns
bättre att göra klart“. Intervjuperson 4
För företagen A och C görs grundliga förstudier där ett projekt måste påvisa rimliga
potentiella tekniska lösningar och generera stora chanser för lönsamhet för att ett
beslut om projektstart ska tas. När väl projektet har påbörjats upplever båda
intervjuobjekten att det är ytterst ovanligt att ett projekt läggs ned. Intervjuperson 1
känner inte till att företag A lagt ner något projekt. Däremot borde fler projekt ha lagts
ner. Intervjupersonen nämner ett projekt där han upplever att det var tydligt att
projektet borde ha lagts ner.
“Ledning sa till vilken konstruktion vi skulle använda och vi spenderade 5-6 månader
på att motbevisa dom om att den inte kommer att hålla. Men då hade man patent på
den lösningen och då tyckte de att vi skulle använda den”. Intervjuperson 1
Samma lösning hade använts i en annan produkt och ledningen ville använda
samma lösning till varje pris, trots att konstruktörerna påpekade att den inte skulle
hålla.
“Vi tyckte inte om den från första början och vi hade jättemycket problem och mycket
reklamationer. Men i och med att de hade spenderar så mycket pengar på patentet
så tyckte de att det var en jättebra idé” Intervjuperson 1
Intervjuperson 2 har inte varit med om att ett projekt har lagts ner men han vet att det
har hänt någon enstaka gång. Nedläggning av projekt är ytterst ovanligt, även fast
det finns tydliga tecken på att det borde läggas ner. Att projekten inte läggs ner trots
dessa indikationer beror ofta på prestige, som nämndes tidigare, eller för hög
ambitionsnivå. Intervjuobjekt 2 menade på att de inblandade personerna i projekten
ville så gärna lösa problemen att de inte alltid kunde se på projektet med realistiska
ögon.
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“Ambitionsnivån är hög och man vill göra rätt, man förstår vad som är fel och man vill
lösa all världens problem och man vill inte förstå förrän väldigt sent att det inte
kommer gå att lösa. Detta kan vara typiskt för ingenjörs drivna företag. Det kan vara
svårt att erkänna för sig själv att man har tagit på sig ett för svårt uppdrag”.
Intervjuperson 2
4.4 Utvärdering av nedlagda projekt
Intervjuobjekt 3 menar att enligt företag D:s projektmodell så ingår det inte någon
form av utvärdering av ett projekt som har lagts ned. De enda utvärderingar som sker
av projekt är när projekt har klarat av att ta sig genom alla Gater och avslutats. Då
utför företag D en s.k. retro Gate där projekt utvärderas ur flera aspekter och en
skriftlig rapport skrivs. Intervjuperson 3 menar att anledningen till att nedlagda projekt
ej utvärderas är att de inte vill förbruka mer resurser på något som ej inbringar
inkomster till företaget. Intervjuobjektet menar vidare att det blir mer personliga
erfarenheter för de som var aktiva i de nedlagda projekten en för företaget i stort.
“Man drar igång nånting så springer man framåt utan att kolla tillbaka. Framförallt när
det går lång tid mellan likande projekt så är vi dåliga på att se tillbaka på vad vi
tidigare har gjort”. Intervjuobjekt 2
Intervjuobjekt 2 menar att företag C också är dåliga på att se tillbaka på tidigare
projekt. Intervjuobjektet menar att det finns en organisatorisk kultur som fungerar
som så att de anställda har en tendens och välvilja till att titta framåt i tiden snarare
än bakåt.
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5. Analys och Diskussion
I detta avsnitt analyseras och diskuteras arbetets resultat. Det görs jämförelser
mellan intervjuobjekten samt kopplingar till den teori som presenterats.
5.1 Utvärdering av projekt
Av det tre större företagen använder samtliga ett sorts Stage-Gate system. Detta
system är enligt Cooper (2001) till för att kontrollera, utvärdera, dirigera och
accelerera ett PU-projekt. Detta påstående är något som intervjuperson 1 inte helt
håller med om, intervjuobjektet menar att Stage-Gate modellen i företag A inte alltid
accelererade utvecklingsprocessen utan ofta istället retarderade den. Detta då
mycket av hens tid gick ut på att övertyga beslutsfattare om att en lösning var den
bästa eller t.om att den lösningen som presenterades var ohållbar och ej duglig.
Intervjuobjektet såg dock även fördelar med detta system då det gav möjligheten att
“bolla idéer” med andra individer inom organisationen.
Resultatet påvisar att företag D:s utvärderingssystem med användandet av StageGate modellen är modern och följer många av Coopers (2001) och Royers (2003)
principer. Ett tydligt exempel på detta är att Företag D väljer ut flera business cases
att utvärdera för att sedan därifrån sålla ner till de mest effektiva och värdeskapande
projekten att ta vidare till fortsatta steg.
Besluten som tas vid Gater blir direkt avgörande för projekt och Cooper (2001)
nämner att de som är Gate-keepers ska komma från flera olika funktioner för att
kunna fatta goda beslut sett till projektets helhet. Av de intervjuade företagen som
använder Stage-Gate systemet så framgår det att det finns vissa skillnader mellan
vem som är beslutsfattare i de olika företagen. I företag C så fattar styrgruppen
beslut gällande om en Gate är uppfylld eller ej, denna styrgrupp sätts ihop av
projektets sponsor och denna är själv en av medlemmarna i styrgruppen. Sponsorn
har ett högt intresse av att de projekt som hen beställer också slutförs, detta
arbetssätt anser vi skapar risker för att styrgruppen sätts ihop på ett sådant sätt att
de bedömer ett projekt på ett partiskt sätt. Vilket kan leda till att företaget inte
identifierar projekt som borde lagts ned och inte utvärderar projektet rationellt. Detta
stämmer överens med Staw och Ross (1987) och Brockner et al (1986) teorier om att
det är vanligt att personer blir partiska och överengagerade och därför ignorerar
indikationer på att projekt bör läggas ner. Företag D följer Coopers (2001) modell mer
tydligt och har en Gate-grupp som i samråd med styrgruppen fattar beslut angående
projektets fortgång. Precis som Staw och Ross (1987) rekommenderar så separerar
företaget de personer som löper risk för partiskhet från beslutsfattandet. Företag D
använder sig av både en utvärderare och en Gate-owner där ingen av dem har
någon direkt koppling till projektet, och kommer därav ifrån problemet som företag C
har där en jävig sponsor kan ha ett stort inflytande vid beslutsfattningen.
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Intervjuperson 1 upplevde att beslutsfattarna i företag A ibland inte hade tillräcklig
teknisk kompetens för att fatta vissa beslut. Detta tyder på att företaget inte följer
Coopers (2001) rekommendationer gällande val av Gate-keepers. Dock menade
intervjuobjektet att den främsta anledning till osunda beslut var företagets kultur att
“pusha” förbi projekt genom Gater trots att projekt ej var redo för detta. Detta
stämmer överens med Peck et al. (2015) teori om att individer i företag känner en
press att nå vissa steg i projektet inom ett visst tidsspann. Det stämmer även överens
med Staw och Ross (1987) studie som säger att mycket av det som skapar
eskalering av projekt ligger i organisationens kultur.
Peck et al. (2015) studie påvisar att företag har en ovilja att utvärdera nedlagda
projekt pga att de ser det som ett misslyckande. Både intervjuperson 2 och 3
bekräftar denna ovilja men ger en annan motivering till detta. Intervjuobjekt 3 menar
att företaget anser det onödigt att förbruka fler resurser på nedlagda projekt då dessa
istället behövs inom andra delar av organisationen. Medans intervjuperson 2 anser
att det är en organisatorisk kultur inom företag C att mer vilja se in i framtiden än att
ta ett steg tillbaka och kolla vad man tidigare har utfört. Intervjuperson 3 menar att
personer som varit direkt involverade i de nedlagda projekten får personliga
erfarenheter av dessa projekt men att dessa lärdomar inte sprider sig genom hela
organisationen. Detta menar Peck et al. (2015) är ett felaktigt beteende då en formell
utvärdering som arkiveras kan istället för att endast ge enskilda personer bättre
framtida förutsättningar för goda beslut även ge hela organisationen samma
förutsättningar.
5.2 Konsekvenser av målsättningar och utvärderingar
Samtliga intervjupersoner upplever att det fattas beslut baserat på en viss grad av
magkänsla och önsketänkande som finns hos många individer som arbetar med
projekt. Detta önsketänkande kunde leda till att projekt forcerades framåt för att
sedan få bakslag. Detta stämmer överens med Balachandras (1984) studie som
påstår att många beslut baseras på magkänsla, tidigare erfarenheter, tro på vissa
individer, hoppfulla gissningar och önsketänkande. Däremot uppger Balachandra
(1984) att man kan komma ifrån detta genom att utvärdera projektet utifrån kritiska
faktorer. Utifrån intervjuerna framgår det att trots att man använder sig av tydliga
Gate-system som ska förhindra att man baserar beslut på magkänsla och hoppfulla
gissningar så fattas det ändå beslut utifrån dessa aspekter. På företag D upplevde
dock båda intervjupersonerna att det är sällan det uppkommer beslut baserat på
detta. De upplever att de gånger som beslut tas på de aspekterna är när det inte
finns tillräckligt med underlag och historisk data för att göra uppskattningar baserat
på annat en kvalificerade gissningar. Detta stämmer överens med det Royer (2003)
och Huchzermeier och Loch (2001) uppger gällande att projekt till en början måste
byggas på tro och magkänsla då det vid projektstart inte finns tillräckligt med

!

!
19!

objektiva bevis som visar vad resultatet av ett projekt kan generera. Företag D har
även flera oberoende personer som bedömer projektet under projektets gång. Detta
underlättar för att identifiera om orimligt antagande har gjorts.
Intervjupersonerna 1 och 2 upplevde att övertro och för hög ambitionsnivå gjorde att
orimliga mål ofta tillgavs projekten. Detta resulterade i att många av projekten inte
höll tidsplanen eller att scopet behövde ändras. Enligt intervjuobjekten är det vanligt i
deras organisationer att scope görs mindre, detta för att klara av att leverera enligt
den budget och tid som delgivits projektet. Något som både Shirazis et al. (2017) och
Too et al. (2017) studier menar är att dessa förändringar måste ske baserade på
kontrollerade beslut för att organisationer ej ska tappa kontrollen av outputen av
projekten. Vi anser att dessa förändringar sker något okontrollerat och inte baseras
på aktiva beslut utan mer pga behov av att klara av t.ex. den tidsram som
presenterats projektet. Vilket skulle kunna äventyra vissa projektens slutresultat.
I Shirazi et al (2017) studie framgår det att ändring av scope kan leda till högre
projektkostnader vilket i sin tur kan exponera projekt för risken att bli nedlagda pga
bristande resurser. I intervjuerna framgår det att minskning av scope kan leda till en
viss typ av minskning av kvalité, eftersom man inte levererar vad man hade tänkt från
början. Däremot blir inte projektkostnader större. Många studier nämner just att en
ökning av scoopet ökar kostnaderna av projektet, men nästan ingen berör det faktum
att det görs minskningar av scopet för att klara av att leverera på tid och budget.
Vilket flera av intervjupersonerna uppgav var fallet.
5.3 Uppmuntrande av goda beslut
Peck et al (2015) studie menar att många felbeslut inom produktutvecklingsprocesser
sker pga att projekts beslutsfattare, t.ex. projektledare, besitter någon form av
prestationskrav eller bedöms utefter om projekt tar sig igenom Gater. Denna teori
bekräftar intervjuperson 1, 2 och 4 då de påvisar att det finns en stor mängd prestige
för projektledare att klara av att uppnå de olika milstolpar som givits projekten.
Intervjuperson 1 upplever t.om att det ibland är viktigare att ta sig igenom Gater för
att uppnå tidskrav än det är att säkerställa kvaliteten på vissa produkter.
Intervjuperson 1 och 4 nämner några möjliga anledningar till detta beteende, bland
annat att vissa personer besitter personliga incitament i form av ren ekonomisk
ersättning eller ökning av karriärmässiga möjligheter tack vare uppnådda resultatmål.
Detta är något som stöds av Staw och Ross (1987) teori där studien menar att
nedläggning av projekt anses som misslyckanden och kan leda till direkta
karriärmässiga bakslag för projektledare. Detta är något som Peck et al. (2015)
menar är kontraproduktivt, då istället för t.ex. prestationsmål borde projektledare
utvärderas baserat på kvaliteten av deras beslut. Intervjuperson 3 upplever att det
finns en viss grad av prestige gällande att nå milstolpar men att det finns en stark
organisatorisk kultur som skapar en känsla av personligt ansvar för att det man
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presenterar är av högsta kvalité. Ett påstående som intervjuperson 4 även upplever
att stora delar av organisationen efterföljer. Detta följer Staw och Ross (1987) teori
gällande vikten av en god organisationskultur.
En tydlig process som fungerar enligt Peck et al. (2015) teori angående utvärdering
av beslutsfattares beslut är företags D:s utvärderingar av business cases. Istället för
att bedöma produktchefer efter antalet business cases de får godkända av ledning,
så bedöms de efter hur pass korrekta deras bedömningar av business caset är. Detta
skapar goda förutsättningar för att produktchefer levererar goda och trovärdiga
business cases och inte förbättrar vissa siffror för egen vinnings skull.
5.4 Företagens nedläggning av projekt
Cooper (2001) nämner att avsaknad av disciplin i produktutvecklingsprojekt leder till
för snälla Go/No-Go beslutspunkter. Vilket medför att för många projekt blir
godkända, detta leder i slutändan till stora resurskostnader eller till och med att
defekta produkter lanseras. Detta bekräftas i denna studies resultat då företag A och
C har tuffa riktlinjer kring beslut vid Gater. Problemet är att dessa beslutspunkter
ibland förbises och Go/No-Go kriterierna blir för snälla. T.ex. valde företag A att
lansera en produkt, trots att konstruktörer i ett tidigt skede påpekat att företaget ej
borde använda sig av denna produkt. Detta ledde till många reklamationer av
produkter och onödiga kostnader som skulle kunnat undvikits om man varit mer
disciplinerad vid projektets utvärderingspunkter innan produkten lanserats. Det går
att dra tydliga linjer mellan dessa beslut om att ignorera tidiga problem som
konstruktörerna påvisade med Too et al. (2017) studie. Too et al. hävdar att
ignorering av tidiga problem är något som ofta gör att projekt “misslyckas” i senare
delar, vilket vi anser att lansering av defekta produkter är ett tydligt exempel på. Det
går även att se en koppling mellan Staw och Ross (1987) teori om att partiskhet och
en vilja att slutföra projekt gör att indikationer på att projekt bör läggas ner ignoreras,
vilket ledningen i företag A gjorde i detta fall.
Samtliga intervjuobjekt menade att sunk of cost hade en stor inverkan på beslut
gällande nedläggning eller fortsättning av projekt. Desto mer resurser som investeras
desto mindre var sannolikheten att projekt lades ner. Detta säger emot Coopers
(2001) teori om ett effektivt Gate-system, då Cooper menar att beslut vid varje Gate
ska endast vara preliminärt och att tidigare beslut inte ska ligga till grund för framtida
beslut. Däremot stämmer intervjuobjektens upplevelse om sunk of cost överens med
Staw och Ross (1987), Arkes och Blumer (1985) samt Balachandras (1984) teorier
om att tidigare investeringar påverkar beslutsfattandet och att de personer som ska
fatta besluten vanligen inte tänker rationellt när investeringar i ett projekt har gjorts.
Vidare framgick det i intervjuerna att hur mycket som avklarats i projekten hade en
stor inverkan gällande Go/No-Go beslut. De intervjuade menar att det vid vissa
tillfällen i slutet av projekt identifieras att projekt inte kommer generera i någon vinst,
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men att de största investeringarna redan har gjorts och att det inte kostar så mycket
att färdigställa projektet i förhållande till hur mycket resurser som redan investerats.
Om projektet färdigställs kan en del av investeringar fås tillbaka, till skillnad mot om
det läggs ner då inga investeringar fås tillbaka. Detta säger både emot och talar för
Huchzermeier och Loch (2001) teori då deras studie påvisar att sunk of cost inte
spelar någon större roll vid utvärdering av projekt, utan det är project completion som
är den mest betydande faktorn i utvärderingen. Vårt resultat tyder på att projekt
completion spelar stor roll, men att de investeringar som gjorts också har en stor
inverkan på beslut. Vidare stärker detta Huchzermeier och Loch (2001) tes om att
tidigare litteratur tolkar project completion som en del av sunk of cost. Vi anser att
sunk of cost och project completion hänger ihop med varandra då det vanligtvis har
gjorts fler investeringar desto närmare företaget kommer slutet av ett projekt.
Problemet för företagen blir att de inser för sent att projekt inte kommer uppnå de mål
som givits till projektet och därav kommer en större förlust göras om projektet läggs
ner än om det slutförs. Det blir en bedömningsfråga för företagen om de kommer
tjäna mer på att lägga ner ett projekt och istället kunna påbörja ett nytt projekt som
kommer generera större vinster, eller om de tjänar mer på att färdigställa det
pågående projektet.!
!
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6. Slutsatser och fortsatt arbete
I detta avsnitt presenteras arbetets slutsatser samt ges förslag på hur ett eventuellt
fortsatt arbete skulle kunna utföras.
6.1 Slutsatser
Studien visar att större företag ofta använder sig av Stage-Gate modellen som ett
verktyg för att kontrollera och utvärdera projekt. Verktyget används för att se till att
aktiviteter sker i rätt ordning. Detta skapar förutsättningar för företag att utvärdera
projekt och identifiera projekt som inte kommer uppnå de mål som gavs projektet
initialt. Företag ges då möjligheten att lägga ner projekt i tidiga faser och tack vare
detta göra stora besparingar jämfört med att lägga ner projekt i senare faser.
Studien menar att företagens val av utvärderingsmodell är enligt den teori om ämnet
som presenterats. Det finns dock utvecklingsmöjligheter för organisationerna genom
att försöka förbättra själva implementeringen av modellen snarare en att förändra
modellen i sig. Ett problem vid Gate bedömningar är att jävighet förekommer. Detta
då personer i beslutsfattande roller gällande projektens fortveckling har personliga
intressen i att projekten klarar av att uppnå Gate-målen. Studien menar också att det
kan vara rakt kontraproduktivt för företagen att tilldela projektledare
prestationsbaserade löner gällande uppnådda Gate-mål. Ett liknande problem som
företagen har med denna modell är att det ofta förekommer någon form av prestige
för projektledare att uppnå Gate-mål. Detta bör företag aktivt jobba emot genom att
försöka skapa en företagskultur som prioriterar att Gate-mål uppfylls ordentligt,
snarare än att vikt läggs vid att projekt tar sig igenom Gater.
När Stage-Gate modellen implementeras på ett bra och objektivt vis, som den i stora
drag görs i företag D, så identifierar företag ofta “problem projekt” i tidiga faser av
projekt. Resultatet tyder på att företag ska göra denna identifiering tidigt för att de ska
vara villiga till att ta ett beslut om nedläggning. Då samtliga företag menade att vid
senare upptäckter av att t.ex. ett projekt inte skulle vara lönsamt ansågs det att det
blev mindre förluster för företaget ifråga om projektet färdigställdes, jämfört med ett
abrupt avslut av projektet sker när mycket resurser har investerat i projektet. Detta
motiverades med resonemanget att det då finns förutsättningar att iallafall tjäna
tillbaka en del av förlusterna, jämfört med om ingen försäljning skedde
överhuvudtaget vilket blir fallet vid en nedläggning av ett projekt. Studien visar
således att det kan vara bättre för företag att färdigställa PU-projekt som det redan
investerats mycket resurser i, trots att det står klart att projektet inte kommer nå de
initiala förväntningarna. Om företag i tidigt skede kan identifiera projekt som bör
läggas ner, och även tar beslutet att lägga ner det så kan stora besparingar göras.
Att ta dessa beslut är svårt för företag men att lägga ner ett projekt i tid gör att
företagen inte tvingas fortsätta göra vidare investeringar i icke gynnsamma projekt.
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6.2 Fortsatt arbete
Ett fortsatt arbete med denna rapport skulle kunna innebära att utföra fler intervjuer
inom ett och samma företag. Dessa intervjuer skulle då kunna innefatta flera
personer med olika hierarkiska roller, vilket skulle ge förutsättningar för ett arbete att
kunna analysera utvärderingsprocessen ur flera perspektiv. Ett annat
tillvägagångssätt som skulle ge arbetet en bredare och kanske mer precist resultat är
om ett projekts utvärderingsprocesser skulle inspekteras ur ett mer praktiskt vis. Där
ett företags projektprocesser skulle observeras av objektiva personer för att sedan
analyseras och bedömas ifall de förutsättningar som krävs för goda beslut
existerar.
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Bilaga 1
Intervjuguide
Inledning av intervju
•!
•!
•!
•!
•!

Namn på respondent
Datum och plats
Berätta lite om oss och vårat arbete
informera respondent att han/hon kommer vara anonym
Fråga om vi får spela in och informera om att endast vi som intervjuar kommer lyssna
på det

Frågeställning:
●! Hur utvärderar företag produktutvecklingsprojekt under arbetets gång?
●! Identifierar

företag projekt som borde läggas ned och hur påverkar detta
organisationen?

Frågor till första del av frågeställning:
●! F1: Hur utvärderar företag produktutvecklingsprojekt under arbetets gång?
•!

•!

I stora drag hur ser er produktutvecklingsprocess ut?
o! Skiljer den sig mycket mellan projekt och projekt, eller finns det en
röd tråd mellan arbetssätten i dem?
!! Isånnafall vad är liknande/olika?
o!

Har ni något typ av gate system där ni kontrollerar hur
utvecklingsfaser fortgår?
!! Isåfall hur ofta utvärderas det?
!! Vem tar beslut om att projekt skall fortgå?
!! Hur tas det beslutet?
!! I vilket/vilka stadier bedöms projektet?

o!

Hur påverkar gate systemet det dagliga arbetet?
!! Finns det några nackdelar/fördelar?

Använder ni tidigare projekt som en typ av måttstock gentemot de projekt
som är igång nu?
o! Hur fungerar det?
o! Vem har tillgång till de gamla projekten

Frågor till andra delen av frågeställning
●!

F2: Identifierar företag projekt som borde läggas ned och hur påverkar detta
organisationen?
•!

Har du varit med i projekt som har lagts ned?
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o!
o!
o!
o!

o!
•!

Om ja
Varför lades det ner?
Vem tog det beslutet?
Hur fungerade den processen?
Fanns det klara guidlinjer från företaget om hur ni skulle göra under
nedläggning processen eller var det upp till er själva att lösa det efter
bästa förmåga?
Arkiverade ni den kunskap som ni lyckats tagit fram på något vis?

Gör ni några go/no go analyser angående nedläggning?
o! I vilka faser är det vanligast att man gör en go/no go analys??
!! Vilka får vara med och påverka det beslutet?
!! Påverkar det något det dagliga arbetet med projektet?
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