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Abstract 
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processutveckling. Ett flertal stora organisationer, bland annat ABB, har tagit fram modeller, vilka 
är tänkta att mer effektivt kunna styra och hantera produktutvecklingsprocesser. ABB använder 
sig av den standardiserade modellen ABB Gate Model för denna typ av styrning och hantering. 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur införandet av ABB Gate Model har påverkat beslutens 
utfall och beslutsfattandet i ABB:s produktutvecklingsprocesser. Studien är begränsad till att 
enbart belysa den variant av ABB Gate Model som har tagits fram för att hantera 
produktutvecklingsprojekt. I uppsatsen har vi inte gjort någon djupare studie av den information 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Organisationer fokuserar i allt högre utsträckning på produkt- och 
processutveckling i syfte att erhålla ökad konkurrenskraft (Aldridge & Swamidass, 
1996). Förmågan att lansera nya produkter snabbare och med färre misstag än 
konkurrenterna är ett ”strategiskt vapen” (Cooper, 1990; Aldridge & Swamidass, 
1996). Cooper (1994 [1]) och Ayers (2001) hävdar att hantera utvecklingen av nya 
produkter är ett strategiskt område som organisationer inte behärskar 
tillfredsställande. Cooper (1993) och Buggie (2002) menar att cirka 50% av de 
nyutvecklade produkterna inte är framgångsrika. Utmaningen består i att skapa 
framgångsrika produktutvecklingsprocesser, vilka resulterar i att nya produkter kan 
kommersialiseras före konkurrenternas, då det finns svårigheter med att hantera 
dessa processer (Ayers, 2001). Cooper menar: ”if you don’t like the result, then 
look at the process that delivered them!” (1994 [1], sid. 72). Huruvida 
organisationer ska genererar framgångsrika eller icke framgångsrika innovationer 
avgörs ofta redan tidigt i processen (Cooper, 1994 [1]).  

En av de största kostnadsposterna i produktutvecklingsprocessen uppstår i själva 
utvecklingsfasen. Därför anser ett flertal författare (se till exempel Buggie, 2002; 
Cooper, 1993) att produktutvecklingsprocesserna bör formaliseras, för att 
organisationer redan före utvecklingsfasen bättre ska kunna urskilja de 
framgångsrika produktutvecklingsprojekten. Ett flertal organisationer har försökt 
hantera denna problematik genom att formalisera processerna, i syfte att till 
exempel öka precisionen vid val av utvecklingsprojekt eller fördela befintliga 
resurser mer effektivt (Cooper, 1994 [2]; Kling et al, 2001).  

De metoder som tidigare har använts för att formalisera 
produktutvecklingsprocesser, i syfte att förbättra utfallet och underlätta hanteringen 
av processerna, har kritiserats på grund av att de främst användes som mät- och 
kontrollverktyg vars uppgift var att fokusera utvecklingsprojektens tidsplaner och 
budget (Cooper 1994 [2]). Även Kline och Rosenberg (1986) kritiserar dessa 
metoder då de hävdar att de var överdrivet linjärt funktionsindelade och 
underskattade komplexiteten avseende produktutveckling. Författarna menar även, 
i likhet med Levy (1998) och Cooper (1994 [1]), att produktutvecklingsprojekt inte 
enbart är tekniska i sin natur, utan även i hög utsträckning påverkas av 
organisatoriska och mänskliga faktorer. 
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Bristerna i de ovan nämnda metoderna bidrog till att metoderna/modellerna för 
hantering av produktutvecklingsprocesser och produktutvecklingsprojekt 
vidareutvecklades. Dagens teorier kring processledning består av en rad 
administrativa tekniker och verktyg, vilka syftar till att underlätta hanteringen av 
till exempel produktutvecklingsprojekt. De flesta organisationer som bedriver 
utveckling i projektform har infört någon standardiserad modell, vilken reglerar 
procedurer, beslut och faser som projekten ska följa. (Engwall, 2001) Enligt Ayers 
(2001) fokuserar dagens metoder även på koordinering mellan processens aktörer 
från såväl Forskning- och Utvecklings-, marknads- och produktionsenheten. 
Dessutom har metoderna utvecklats för att ta hänsyn till att produktutvecklingen 
överensstämmer med organisationens strategier och mål samt att projektspecifik 
information finns tillgänglig för berörda parter (Liberatore & Stylianou, 1995). 

I syfte att hantera, koordinera och kontrollera den stegindelade 
produktutvecklingsprocessen har stegvisa metoder/modeller utvecklats i ett flertal 
organisationer. Cooper (1994 [2]) menar att ett antal ledande organisationer 
utvecklat och implementerat en systematisk stage-gate process för utveckling av 
nya produkter. Denna formaliserade metod vägleder organisationen i 
produktutvecklingsprocessen, från idéstadiet till lansering, genom ett antal 
fördefinierade steg (stages), där varje steg består av redan fastställda 
tvärfunktionella och parallella aktiviteter. Stegen åtföljs av beslutspunkter och vid 
respektive beslutspunkt (gates) beslutas huruvida produktutvecklingsprojektet ska 
fortleva eller läggas ned. (Ibid.) Inom stage-gate metodiken ska produktutveckling 
betraktas som en process som, i likhet med andra processer, kan planeras, styras 
och kontrolleras. Metodiken avser att både utgöra en begreppsmässig och en 
operationell modell, vilken syftar till att stödja produktutvecklingen. Dessutom 
syftar metodiken till att minska tiden till marknaden för kommersiella produkter, 
sänka utvecklingskostnaderna samt öka sannolikheten för att produkterna genererar 
lönsamhet. Den kan ses som ett effektivt strategiskt verktyg för att vägleda och 
kontrollera organisationers satsningar på utveckling av nya produkter, en plan för 
att förbättra processens effektivitet och produktivitet. (Cooper, 1990) 

Stage-gate metodiken och dess grundläggande idéer används idag av ett flertal 
stora organisationer såsom Motorola, Ericsson, General Electric och ABB.1 Inom 
ABB utvecklades och användes metodiken i liten skala i mitten av 1990-talet för 
att senare utvecklas till en generell ABB-modell – ABB Gate Model. Den generella 
modellen har successivt implementerats sedan början av 2000 och i mars 2001 

                                           
1 Enskilda organisationer har namngivit respektive metod/modell olika och framhåller dess unikhet trots att likheten 
dem emellan är slående (Cooper, 1999: Phillips et al, 1999). 
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uttalades en koncernövergripande rekommendation om att modellen skulle 
tillämpas för samtliga forsknings- och utvecklingsenheter inom ABB (Larsson & 
Kolb, 2001). Det främsta syftet med ABB Gate Model är att säkerställa att 
nyutvecklade produkter eller tekniker, vid en viss kontrollpunkt, är färdiga för 
lansering. Ett annat syfte är att etablera en enhetlig terminologi och 
begreppsanvändning vid hantering av innovationsprocessen. (Westblom & 
Larsson, 2001) Modellen är främst avsedd att användas som en beslutsmodell och 
ett selekteringsverktyg (Larsson & Kolb, 2001). Implementeringen av modellen 
syftade även till att synliggöra projektens status beträffande till exempel tidsplaner 
och resursbehov samt bidra med möjligheten att kunna jämföra olika projekt 
sinsemellan (Westblom & Larsson, 2001).  

Det kan antas att ABB Gate Model syftar till att vägleda och kontrollera 
organisationens satsningar på utveckling av nya produkter, då denna form av 
stegvisa metoder är avsedda att stödja organisationer i 
produktutvecklingsprocessen, från idéstadiet till lansering. Trots att modellen 
relativt nyligen har börjat implementeras i ABB:s forsknings- och 
utvecklingsverksamhet är det intressant att studera om de som använder modellen 
ser den som ett stöd i det operativa arbetet samt om den underlättar beslutsfattandet 
och selekteringen av produktutvecklingsprojekt. 

1.2. Problemdiskussion 
Akademiker kritiserar ofta de standardiserade stegvisa modellerna för att vara 
överdrivet rationella, men vi vet lite om vad modellerna/teknikerna har för 
inverkan på projektens aktiviteter (Engwall, 2001). Vi avser med vår uppsats att 
utreda vilken effekt den rationella stage-gate metodiken får på produktutvecklingen 
inom ABB och hoppas därigenom kunna bidra med ökad förståelse inom detta 
område.  

Att införa ett stage-gate tänkande medför sällan implementering av en ny 
produktutvecklingsprocess, utan bidrar snarare till en formaliserad 
projektledningsprocess med tydligt definierade beslutspunkter (Buggie, 2002). 
Således är det bland annat hanteringen av beslutspunkterna som formaliseras, 
varför vi finner det intressant att studera hur besluten i 
produktutvecklingsprocessen fattas och påverkas av en standardiserad, stegvis 
modell. Det kan antas att ABB Gate Model infördes för att erhålla tydligare och 
förbättrade beslut snarare än att förändra ABB:s produktutvecklingsprocesser. 
Denna uppsats kommer därför att försöka utreda hur ABB Gate Model har 
påverkat besluten och beslutsfattandet i ABB:s produktutvecklingsprocesser.  
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”The process itself is only as effective as the decision made within it, and as 
efficient as the speed with which the information required for each decision is 
made available” (Thirupathi & Roy, 1997 i Phillips et al, 1999, s 290). Phillips et 
al (1999) menar att stage-gate metodiken framtvingar beslut vid varje gate, beslut 
som fattas utifrån den information som genererades i de tidigare ”stage-
aktiviteterna”. Varje gate kan ses som en granskningspunkt, där 
produktutvecklingsprojektet värderas utifrån givna kriterier (Ibid.). Det är 
informationen kombinerad med de givna kriterierna som utgör beslutsunderlaget 
vid respektive gate. Enligt Cooper et al (2002) fattar många organisationer 
felaktiga beslut till följd av dåligt utarbetade kriterier. Produkten måste uppnå vissa 
uttalade kvalitetskriterier innan nästkommande steg kan påbörjas, i annat fall 
avbryts produktutvecklingen och projektet läggs ned (Cooper, 1990). Cooper et al 
(2002) hävdar vidare att projekt sällan läggs ned till följd av att organisationer inte 
har byggt in mekanismer i modellen som lägger ned projektet. Snarare används 
gates till att visa projektets status istället för att prioritera mellan olika projekt.  

Det kan antas att Cooper och Phillips et al resonemang grundar sig på att 
organisationer kan fatta bättre beslut till följd av bättre beslutsunderlag. Stage-gate 
metodiken har bland annat kritiserats för att den bygger på rationella antaganden i 
likhet med ovanstående (se till exempel Engwall et al, 2001). Vi menar att denna 
kritik delvis beror på de rationella antaganden; att kvalitativa beslut främst fattas 
då rätt personer deltar i beslutsfattandet, att besluten grundar sig på tillförlitliga 
beslutsunderlag samt att tillvägagångssättet kan planeras och styras. Vi anser dock 
att organisatoriskt beslutsfattande även kan påverkas och styras av andra faktorer. 
Därav kommer vi att studera hur och när de egentliga besluten fattas. I enlighet 
med Jones (1995) förekommer två skolbildningar avseende hur beslut fattas. Den 
ena förespråkar att människor i organisationen kan fatta rationella beslut till följd 
av fullständig information medan den andra innebär att beslut snarare fattas utifrån 
subjektiva värderingar och invanda mönster. I vår studie kommer vi att försöka 
utreda huruvida beslut fattas utifrån informationen i beslutsunderlagen eller 
invanda mönster samt studera de eventuella effekter införandet av stage-gate 
metodiken har haft på det organisatoriska beslutsfattandet.   

Enligt Cooper (1993) förekommer det fyra typer av gate-beslut; Go, Kill, Hold 
samt Recycle, där de tre sistnämnda utgör en form av NoGo. Ett NoGo beslut kan 
således ha tre innebörder. Enligt oss verkar det finnas olika syn på vad stage-gate 
metodikens gate-beslut egentligen innebär. Cooper verkar anse att ett NoGo beslut 
bör medföra att produktutvecklingsprojektet läggs ned, till följd av att de 
affärsmässiga kriterierna inte är uppfyllda eller att andra projekt prioriteras istället 
(Cooper et al, 2002). Det är däremot mer otydligt vad andra författare menar med 
ett NoGo beslut, då dessa sällan skriver i termer av att projekt helt läggs ned. (se 
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till exempel Phillips et al, 1999; Curtis & Ellis, 1998). Eventuellt kan denna 
otydlighet orsakas av att stage-gate metodiken, förutom att ses som ett 
beslutsverktyg, även kan användas som ett selekterings- och prioriteringsverktyg 
eller som ett styrnings/kontrollverktyg. Ett kombinerat besluts- och 
selektering/prioriteringsverktyg fokuserar att det är rätt produkter som utvecklas 
medan kombinationen besluts- och styrnings/kontrollverktyg snarare fokuserar på 
att processen utförs på rätt sätt. 

Vilket vi påpekat tidigare är ABB Gate Model främst tänkt att användas som ett 
besluts- och selekteringsverktyg. Vi anser det vara intressant att studera hur 
modellen används, det vill säga om de som använder modellen fokuserar på rätt 
produkter eller rätt sätt. Delvis kan detta utredas genom att studera vilken typ av 
gate-beslut som är mest frekvent förekommande; Go, Kill, Hold och Recycle. 
Fokuseras rätt produkter kommer sannolikt samtliga former av NoGo att 
förekomma, medan Kill troligen inte kommer att förekomma i någon större 
utsträckning om endast rätt sätt fokuseras. Dessutom vore det intressant att studera 
om det finns några kriterier/faktorer som anses vara mer betydelsefulla för att fatta 
något av de fyra gate-besluten; Go, Kill, Hold och Recycle. 

Vi ställer oss även frågande inför vilka det är som fattar gate-besluten i ABB:s 
produktutvecklingsprocesser. I ABB Gate Model ska gate-beslut genomföras av en 
grupp individer under så kallade ”gate-möten” (Westblom & Larsson, 2001). 
Cooper (1990) menar att beslutspunkterna ska hanteras av en grupp erfarna chefer, 
vilka agerar ”gatekeepers”. Gruppen ska utgöra en mix av chefer från olika 
funktioner/avdelningar i organisationen (Cooper, 1993). Ansvaret för viktiga beslut 
vid innovationer ska ligga på flera chefer, vilka bör komma från både olika 
hierarkiska nivåer och olika funktioner (Christiansen, 2000). Christiansen menar 
vidare, i likhet med Phillips et al, (1999), att beslut avseende produktutveckling 
bör baseras på information som har erhållits från flera funktionella enheter inom 
organisationen för att bli effektiva. Vi avser i denna uppsats studera vilka 
personer/befattningar det är som deltar i beslutsfattandet vid respektive gate samt 
om sammansättningen av beslutsfattare har förändrats i och med införandet av 
ABB Gate Model.   

Cooper et al (2002) menar att chefer från högre hierarkiska befattningsnivåer inte 
är involverade i produktutvecklingsprojekten på ett korrekt sätt. De är för 
upptagna, har kanske inte förstått projekten ordenligt, är för långt ifrån den 
operativa verksamheten och/eller är inte heller förberedda på att fatta gate-beslut 
(Ibid.). Cooper verkar anse att gate-beslut främst ska fattas av hierarkiskt höga 
chefer. Engwall et al (2001) påpekar att den sekventiella stage-gate metodiken har 
kritiserats för att vara för byråkratisk, i termer av att beslutsfattandet centraliseras. 
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Låg grad av formalisering och centralisering medför större delaktighet i 
beslutsfattandet från dem som deltar i produktutvecklingsprocessen och ökar deras 
intresse för processens resultat (Narayanan, 2001). Enligt Jones (1995) påverkar 
formaliseringsgraden även omfattningen av organisationens kontroll beträffande 
det operativa arbetet. Detta får oss att fundera över om en formalisering av 
produktutvecklingsprocesser bidrar till ökad centralisering av beslutsfattandet samt 
förhöjd kontroll av det operativa arbetet.  

Det tillåts förekomma variationer avseende hur ABB Gate Model idag används 
inom olika enheter i organisationen. Vi har därav valt att studera hur gate-besluten 
i ABB Gate Model hanteras på två olika enheter inom ABB, Robotics och 
ATCE/CS. Vi finner det intressant att studera vilka effekter implementeringen har 
medfört för besluten och beslutsfattandet samt om ”modellvärlden” – ABB Gate 
Model – överensstämmer med den operativa ”verkligheten”. Den ovanstående 
problemdiskussionen leder vidare till nedanstående frågeställningar. 

1.2.1. Frågeställningar  
• Vilken typ av gate-beslut fattas av respektive enhet? 

• Hur fattas besluten – utifrån respektive gates beslutsunderlag eller utifrån andra 
faktorer – och när fattas de? 

• Vilka personer/befattningar deltar i gate-besluten vid respektive gate samt vad 
har de för roll vid och inför beslutet?  

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att utreda hur införandet av ABB Gate Model har påverkat 
beslutens utfall samt beslutsfattandet i produktutvecklingsprocessen. Studien avser 
att belysa om det föreligger några skillnader avseende vilken typ av gate-beslut 
som fattas inom enheterna jämfört med vilka beslut som ABB Gate Model 
föreskriver. Vi avser även att genomföra en liknande jämförelse avseende 
beslutsfattandet. 
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1.4. Förtydliganden och avgränsningar 
Med beslutsfattandet avser vi dels tillvägagångssättet vid beslutsfattandet, dels 
vilka det är som deltar vid besluten och dels när besluten fattas. I vår studie 
innebär beslutens utfall vad besluten resulterar i för typ av gate-beslut.  

I uppsatsen kommer vi inte att göra en djupare studie av den information och de 
kriterier som gate-besluten fattas utifrån, utan snarare fokusera på om det är något i 
beslutsunderlagen som har större betydelse vid någon gate eller på specifika typer 
av gate-beslut.  

Det förekommer tre varianter av ABB Gate Model och såväl Robotics som 
ATCE/CS använder främst den modell som hanterar produktutvecklingsprojekt. Vi 
har i vår uppsats därför valt att enbart studera gate-modellen för 
produktutvecklingsprojekt. ABB Gate Model är indelad i åtta gates där gate 0 till 5 
avser att hantera produktutvecklingsprojektets livslängd medan gate 6 och 7 
snarare fokuserar på projektavslut och utvärdering av den nyutvecklade produktens 
resultat. Vi är intresserade av att främst studera de gates där Go/NoGo beslut fattas, 
varför vi fokuserar på gate-besluten vid gate 0-5.  

1.5. Uppsatsens intressenter och värdet för dessa 
Vår förhoppning är att denna uppsats ska kunna ge intressenter från såväl den 
akademiska världen som näringslivet, inte minst studiens fallföretag ABB, en 
bättre inblick över vilken inverkan stage-gate metodiken får på 
produktutvecklingsprocessen. Framtida intressenter torde även vara studenter som 
ämnar göra ytterligare studier inom området. Våra kontaktpersoner på Corporate 
Research framhöll värdet av att studenter genomför denna typ av studie, då vi 
saknar arbetsmässiga och personliga relationer till respondenterna, vilket eventuellt 
kunnat bidra till en mer öppen dialog. 

Uppsatsens värde för ABB är att den synliggör såväl för- som nackdelar vid 
användandet av ABB Gate Model. Trots att studien enbart belyser hur två enheter 
använder modellen kan den ändock antas utgöra ett underlag för fortsatt 
förbättringsarbete av den generella gate-modellen. Dessutom kan det antas att 
uppsatsen kan utgöra en bas för respektive enhet avseende förbättring av det 
operativa användandet av modellen. Troliga positiva sidoeffekter av uppsatsarbetet 
är dels den informationsspridning inom ABB som intervjuandet har medfört och 
dels att medarbetarna har tillåtits bidra med synpunkter avseende hur det operativa 
arbetet med ABB Gate Model fungerar.  
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Uppsatsen syftar till att utreda vilken inverkan ABB Gate Model har på det 
organisatoriska beslutsfattandet. Trots att vi har studerat ett förhållandevis snävt 
område avseende vilka effekter stage-gate metodiken får på 
produktutvecklingsprocesser, anser vi att undersökningen ändock kan bidra till 
akademiskt värde i form av ökad förståelse för stage-gate metodikens effekter på 
beslutsfattande. Vi anser även att studiens referensram kan utgöra en värdefull 
översikt för fortsatta studier avseende stage-gate metodiken, framförallt vad gäller 
metodikens syn på gate-beslut. Vår studie visar på skillnader mellan såväl 
referensramen som ABB:s modellvärld samt mellan modellvärlden och 
verkligheten. Därav förordar vi vidare studier inom området, i syfte att ytterligare 
vidareutveckla modellvärlden. 
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2. Metod 

2.1. Bakgrund till ämnesval och uppsatsens framväxt 
Vilket vi har påpekat i uppsatsen inledande kapitel fokusera organisationer i allt 
högre utsträckning på produkt- och processutveckling i syfte att erhålla ökad 
konkurrenskraft. Hur organisationer effektivt hanterar och styr produkt- och 
processutveckling anser vi vara ett intressant ämnesområde, då det kan ses som ett 
sätt att öka organisationens konkurrenskraft. Ett flertal organisationer har tagit 
fram modeller för att mer effektivt kunna hantera produktutvecklingsprocessen. En 
förhållandevis välkänd modell för styrning av exempelvis 
produktutvecklingsprojekt är Ericssons PROPS. När val av ämnesområde inför 
uppsatsarbetet skulle väljas ansåg vi det vara lärorikt och inspirerande att studera 
metoder/modeller för ledning och hantering av processer och projekt. Efter en 
diskussion med våra handledare kontaktades ABB, dels då ABB kan anses vara en 
organisation med förhållandevis hög frekvens av utveckling av nya produkter och 
dels då det var troligt att ABB använde sig av någon form av standardiserad modell 
för denna hantering. Det visade sig att ABB har tagit fram en modell, vilken liknar 
PROPS, i syfte att effektivisera och säkerställa utvecklingsprocesserna. Vi 
hänvisades till att kontakta Corporate Research (CR) på ABB i Västerås, då det var 
denna enhet som framtagit ABB:s modell – ABB Gate Model.  

Efter ett antal möten och diskussioner med våra kontaktpersoner på CR kom vi 
tillsammans fram till att det vore intressant att jämföra två enhet som använder 
stage-gate metodiken. Vi enades om att studera enheterna Robotics samt 
ATCE/CS. Trots att användandet av ABB Gate Model, på de båda enheterna, 
delvis skiljer sig åt ansåg våra kontaktpersoner på CR att jämförelsen är både 
genomförbar och relevant. Kontaktpersonerna på CR ansåg att jämförelsen är 
intressant delvis till följd av åtskillnaden. Andra anledningar till att dessa enheter 
valdes som studieobjekt beror på att båda enheterna är placerade under divisionen 
Automationsteknik samt att de är jämförbara i storlek. Dessutom blir jämförelsen 
intressant då den största delen av deras utvecklingsverksamhet innefattar 
utveckling av mjukvarulösningar samt att enheternas produktutvecklingsprojekt 
kan likställas utifrån såväl tid som omfattning.  
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För att sätta oss in i branschen, organisationen och stage-gate metodiken började vi 
med att samla in material från främst primära källor, men i viss utsträckning även 
från litteratur och artiklar. Vi genomförde ett antal bakgrundsintervjuer med fyra 
anställda på CR och utifrån dessa, i kombination med relevant litteratur för 
undersökningen, fastställde vi uppsatsens frågeställningar och syfte. 

Våra kontaktpersoner på CR hjälpte oss vidare att finna relevanta personer att 
intervjua på respektive enhet. Den initiala kontakten till de studerade enheterna har 
således skett genom CR. Därefter har vi tillsammans med de initiala kontakterna på 
enheterna valt ut ytterligare respondenter. För att sätta oss in i hur respektive enhet 
använder gate-modellen har vi vid tre tillfällen besökt de båda enheterna och där 
genomfört intervjuer med anställda med olika befattningar från enheternas olika 
funktioner. För att bekräfta att vi tolkat intervjumaterialet rätt har vi, under 
uppsatsens utveckling, haft kontinuerlig kontakt med samtliga respondenter. Dessa 
har erhållit materialet samt givits möjlighet att kommentera detta innan uppsatsen 
publicerats. Vi har under uppsatsens gång även haft kontinuerlig kontakt med våra 
kontaktpersoner på CR. Därigenom har vi kunnat få vägledning under arbetets 
gång samt haft möjlighet att reda ut eventuella oklarheter.  

2.2. Metodansats 
Vår studie syftar till att försöka utreda huruvida gate-besluten i 
produktutvecklingsprojekten har förändrats efter införandet av stage-gate 
metodiken. Vi anser att vårt kunskapssyfte är av såväl explanativ som explorativ 
karaktär, då vi dels studerar eventuella orsakssamband och dels utreder 
förhållanden som är mindre kända. Vår uppsats bygger på en fallstudieliknande 
undersökning av kvalitativ art. En kvalitativ inriktad fallstudie karaktäriseras av en 
beskrivning och analys av endast en företeelse eller enhet (Merriam, 1994). Den 
kvalitativa arten lägger tonvikt på tolkning och beskrivning inom en viss avgränsad 
kontext. Fallstudier innebär att forskaren undersöker ett fåtal objekt i en mängd 
avseenden. Till skillnad från statistiska undersökningar är avsikten att mäta inte 
alltid det centrala i utredningen. (Ibid.) 

En kvalitativ fallstudie, i likhet med vår, kan användas för att upptäcka nya 
relationer och begrepp samt för att erhålla ny förståelse, snarare än att verifiera på 
förhand specificerade hypoteser (Merriam, 1994). Det innebär att problemområdet 
då vanligen är relativt obearbetat eller okänt och att fallstudien kommer in i en 
explorativ/konstruktiv undersökning. Det kan även innebära att undersökaren vill 
skaffa sig en ny och givande infallsvinkel inom ett redan studerat område 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Vilket vi påpekat i uppsatsens inledande 
kapitel verkar akademiker ha begränsad kunskap om vilka effekter standardiserade 
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modeller, likt ABB Gate Model, har på produktutvecklingsprojektens aktiviteter. 
Därav kan vår undersökning delvis ses som explorativ, då problemområdet kan 
vara obearbetat eller okänt.  

En explorativ undersökning har för avsikt att kartlägga ett otillräckligt känt 
undersökningsområde samt att finna intressanta frågeställningar som med hjälp av 
vetenskapliga metoder kan studeras (Andersen, 1989 och Swedner, 1970). Enligt 
Swedner (1970) bygger en viss typ av explorativ undersökning på att 
undersökaren, under en begränsad tidsperiod, deltar i den miljö som ämnas 
studeras, vilket vi har haft möjligheten att göra under vistelsen på ABB i Västerås. 
Denna metod ger enligt Swedner (1970) en fördjupad insikt i samt ökad förståelse 
för det studerade, dock är denna metod ofta tidskrävande. På grund av det 
begränsade tidsintervallet vi haft till förfogande kan vår studie inte ses som en djup 
fallstudie utan endast som fallstudieliknande. 

Studiens karaktär kan förutom att ses som explorativ dessutom ses som explanativ. 
Vid en explanativ studie försöker undersökaren kartlägga eventuella 
orsakssamband mellan olika variabler, det vill säga om och hur variablerna 
påverkar varandra (Arbnor & Bjerke, 1994). Vi har haft för avsikt att utreda vilka 
effekter ABB Gate Model har haft på organisationens beslutsfattande och beslutens 
utfall. Således har vi försökt att kartlägga eventuella orsakssamband dem emellan. 
I enlighet med Andersen (1998) kan detta ses som en studie av ett ensidigt 
samband, det vill säga hur en variabel påverkar en annan, då vi endast studerar 
ABB Gate Models påverkan på beslutsfattandet. Vi har följaktligen valt att bortse 
från eventuella motsatta eller ömsesidiga orsakssamband eftersom tiden vi haft till 
förfogande har begränsat detta. Vi menar dock att respektive enhets beslutsfattande 
och/eller beslutsutfall eventuellt kan påverka hur enheterna implementerat gate-
modellen.  

Det kvalitativa angreppssättet syftar framförallt till att förstå innebörden av en viss 
företeelse eller upplevelse, såsom hur människan upplever och tolkar händelser. 
Undersökaren strävar efter att skapa sig en förståelse för hur olika delar samverkar 
för att bilda en helhet och fokuserar snarare på process i sig än processens resultat. 
Undersökaren är intresserad av vad som sker och vilka bakomliggande faktorer 
som ligger till grund för de händelser eller företeelser som studeras. (Merriam, 
1994) Vi anser att vår undersökning är av kvalitativ art då vi dels fokuserar 
produktutvecklingsprocessen framför de nyutvecklade produkterna och dels 
fokuserar bakomliggande orsaker till gate-beslut.  
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Vi har i vår undersökning gått från de ursprungliga observationerna mot teorierna 
för att därefter, från teorierna, återgå till empirin. Vi anser därmed att vår 
undersökning har ett abduktivt angreppssätt, vilket enligt Johansson Lindfors 
(1993) är en växelverkan mellan det deduktiva och det induktiva angreppssättet. 
Undersökningen initierades efter vår första kontakt med ABB och ABB Gate 
Model. Därefter sökte och studerade vi, för uppsatsen, relevant litteratur i syfte att 
skapa en jämförande bild av ABB:s ”modellvärld”. Den studerade litteraturen i 
kombination med beskrivningar av ABB:s generella gate-modell utgjorde en grund 
för vår studie på enheterna Robotics och ATCE/CS. Under våra besök på 
respektive enhet framkom ytterligare aspekter vilka vi ansåg oss behöva belysa 
genom vidare teoretisk förankring. Denna växelverkan, mellan empiri och teori, 
kan enligt oss ses som abduktion.   

2.3. Datainsamling, bearbetning och sammanställning 
Vi har i vår uppsats använt och bearbetat såväl primär- som sekundärdata. 
Primärdata är datamaterial som undersökaren själv insamlat för ett bestämt 
ändamål (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Att samla in primärdata kan enligt 
Arbnor & Bjerke (1994) ske genom direkt observation, intervju eller experiment. 
Sekundärdata karaktäriseras av att den är insamlad för andra ändamål än just det 
specifika problem som ska studeras av undersökaren (Johansson Lindfors, 1993). 
Läroböcker, rapporter, tidsskrifter, artiklar, offentlig statistik samt tidigare 
examensjobb är exempel på sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
Nedan följer en beskrivning av hur vi, i vår studie, har gått tillväga beträffande 
datainsamling, bearbetning och sammanställning.  

2.3.1. Primärdata – intervjuer  
Vår primärdata utgörs av den information vi erhållit genom de besöks- och 
telefonintervjuer som genomförts med anställda på ABB i Västerås. Olika typer av 
intervjumetoder åtskiljs beroende på i vilken utsträckning intervjuerna är 
standardiserade. Vi har använt oss av en metod vilken kallas semistandardiserad 
intervjumetod, vilket innebär att vissa frågor i förhand är fastställda, men att dessa 
kompletteras med uppföljningsfrågor. Det har givit oss som intervjuare en 
möjlighet att ställa frågor som enbart är riktade till vissa respondenter. Innan 
samtliga intervjuer genomförts har respektive respondent erhållit ett övergripande 
frågeformulär/diskussionsunderlag (se bilaga 1). Syftet med detta var att ge 
respondenterna en möjlighet att förbereda sig inför intervjun samt ha en möjlighet 
att vidarebefordra frågor om så krävdes.  
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Vi har vid genomförandet av våra intervjuer mestadels använt oss av öppna frågor, 
då dessa kan inrymma fler svarsmöjligheter för respondenterna. Vi anser att öppna 
frågor var att föredra vid vår studie, då dessa vanligen leder till önskvärd 
diskussion. Samtidigt kan de öppna intervjufrågorna eventuellt leda till mindre 
styrning från intervjuarens sida, vilket vi anser vara en fördel. En ytterligare 
anledning till att vi valt öppna frågor är att den information vi önskar erhålla är av 
kvalitativ art snarare än kvantitativ.  

Sammanlagt har vi genomfört intervjuer med 19 respondenter. Av dessa är fyra 
anställda på CR, sex på Robotics och nio på ATCE/CS. Intervjuformerna har 
varierat för olika respondenter. På CR har sex intervjuer genomförts vilka kan 
sägas karaktäriseras av informella möten. Under dessa informella möten har 
sammansättningen av de CR:s fyra respondenterna varierat. Även på ATCE/CS har 
antal respondenter vid de olika intervjutillfällena varierat. Vi har vid tre tillfällen 
besökt ATCE/CS och genomfört totalt fem besöksintervjuer med åtta av enhetens 
nio respondenter. Därutöver har vi även genomfört en telefonintervju. På Robotics 
har vi däremot enbart genomfört enskilda besöksintervjuer. På både CR och 
enheterna har vi vid behov följt upp vissa av intervjuerna med telefonintervjuer. En 
sammanställning avseende respondenternas eventuella roller i gate-modellen och 
deras organisatoriska befattningar står att finna i uppsatsens källförteckning.  

Vid samtliga intervjuer har båda författarna medverkat och respektive intervju 
varade mellan en och två timmar. Vi har använt bandspelare vid samtliga 
intervjutillfällen på ATCE/CS och Robotics, efter överenskommelse med 
respondenterna. Ingen av respondenterna har efterfrågat anonymitet, varför vi i den 
empiriska delen har valt att referera till respondenternas namn. Efter att respektive 
intervju genomförts transkriberades intervjumaterialet, vilket efter vår 
sammanställning har verifierats av respondenterna. 

Resultatet av intervjuerna har vi valt att redovisa i löpande text och där vi funnit 
det relevant refererat till respondenternas namn. Det är framförallt för att 
därigenom kunna motivera undersökningens resultat, framhäva respondenternas 
uppfattningar samt visa på eventuella olikheter mellan uppfattningarna. 

2.3.2. Sekundärdata 
Sekundärdata har framförallt använts i två delar av uppsatsarbetet. Dels 
inledningsvis, för att skapa en förståelse av problemområdet, och dels för att 
generera referensramen. Vår sekundärdata utgörs av den, för studier, relevanta 
informationen som vi inhämtat ur redan befintlig data, såsom tidningsartiklar, 
årsredovisningar samt böcker. Det sekundära materialet, i form av litteratur och 
tidningsartiklar, har främst inhämtats från Linköpings Universitetsbibliotek. Övrigt 
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sekundärt material har inhämtats från Internet samt från ABB:s intranät, vilket vi 
under studiens gång har haft tillgång till. Vid val av sekundärt material har vi läst 
och jämfört litteratur från olika källor och försökt använda oss av de referenser 
som kan anses vara framträdande inom respektive område.      

Andersen (1998) påpekar styrkan av att använda befintligt material, då han anser 
det vara betydelsefullt för en undersökning att utnyttja redan befintligt datamaterial 
i syfte att belysa undersökningens problemställning. Vi anser oss ha belyst vårt 
studerade problemområde utifrån befintliga källor/referenser, vilket således kan ses 
som en styrka. Vi anser att kombinationen av både primär och sekundär data, det 
vill säga jämförelsen mellan ”verkligheten” och ”modellvärlden”, också kan ses 
som en styrka i vår uppsats. Dels har vi i den teoretiska modellvärlden funnit stöd 
för ABB:s modellvärld och dels har vi i teorin erhållit information om vilka 
effekter modellerna bidragit till i andra organisationer. Detta har utgjort en 
värdefull grund för jämförelsen mellan ABB:s verklighet och den studerade 
modellvärlden. Vid en fallstudie anser vi det vara nödvändigt att även använda 
primära källor för att beskriva det studerade fenomenet, vilket motiverar varför vi 
har valt att även använda oss av dessa.  

2.4. Metod- och källkritik 
I detta avsnitt avser vi att redovisa för svagheter och brister som vi 
uppmärksammat under studiens gång samt kritik mot våra val av metoder och 
källor. Dessutom kommer vi att motivera hur de eventuella svagheterna har försökt 
kringgås.  

2.4.1. Urvalskritik 
Något som eventuellt skulle kunna kritiseras är att det inte finns någon utmärkande 
anledning till varför vi valde ABB framför någon annan organisation. Vi hade 
dock som önskemål att den studerade organisationen skulle ha stora satsningar 
inom forskning och utveckling samt finnas inom ett rimligt fysiskt avstånd. 

Under undersökningens gång har ytterligare ett antal val gjorts. I ett initialt skede 
skulle enheter och ett antal anställda på respektive enhet väljas ut som 
respondenter. Detta urval gjordes främst av våra kontaktpersoner på CR och vår 
möjlighet att påverka dessa var förhållandevis låg, vilket eventuellt kan ha 
påverkat vårt resultat negativt om det på CR funnits en önskan att styra 
undersökningen. Efter att de första intervjuerna genomförts bestämde vi, i samråd 
med de första respondenterna, vilka vi ytterligare skulle kontakta. Ingen av de 
intervjuade har valts ut slumpmässigt, utan de har valts efter sin förmåga att belysa 
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olika problemområden som vi ansett relevanta för undersökningen. Det finns dock 
en risk att vi, även i detta urval, har blivit styrda och att vi erhållit ett annat resultat 
om andra respondenter valts ut. Eventuellt kan det även riktas kritik mot urvalets 
storlek, men vi anser ändock att vi med tanke på uppsatsens tidsram har lyckats 
belysa det studerade problemområdet ur tillräckligt många aspekter – två enheter 
och 19 respondenter. 

Vi vill poängtera att enheterna Robotics och ATCE/CS inte är totalt jämförbara då 
de delvis skiljer sig åt avseende hur och varför de har implementerat gate-
modellen, vilket tydliggörs i den empiriska beskrivningen. Dessutom skiljer de sig 
åt beträffande enheternas geografiska spridning samt organisatoriska struktur, 
något som eventuellt kan påverka gate-modellens effekter. 

2.4.2. Kritik mot intervjuer 
Den mest påtagliga risken vid intervjuer är den så kallade intervjuareffekten, vilket 
innebär att intervjuaren, genom sitt uppträdande, påverkar respondenten eller vice 
versa. Påverkan kan ske genom till exempel ordval och tonfall från såväl 
intervjuaren som respondenten, dock vanligen helt omedvetet. (Dahmström, 2000) 
Effekten, vilken uppstår i samspel mellan intervjuaren och respondenten, kan ge 
utslag i resultatet på ett icke önskvärt sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). 
Vi har försökt minska risken med intervjuareffekt genom att dels vara medvetna 
om risken och dels ställa kontrollfrågor till andra personer som eventuellt kunnat 
verifiera information om ett specifikt område eller förhållande.  

2.4.3. Tendenskritik 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) beskriver Tendenskritik som ett källkritiskt 
kriterium, vilket ska beaktas vid bedömningen av källor. Med Tendenskritik avses 
att undersökaren bör uppmärksamma uppgiftslämnarens eget intresse. Vid studien 
av uppsatsens sekundära källor anser vi oss ha varit observanta på denna 
problematik, då vi är medvetna om att flertalet författare kan antas arbeta som 
konsulter och således har ett vinstintresse i det de vill förmedla. Vi har försökt att 
kringgå detta genom att inom samma område studera författare med olika 
ståndpunkt avseende exempelvis stage-gate metodiken samt författare som 
kritiserar denna. Vi har även vid insamlandet och analyserandet av primärdata 
försökt att vara medvetna beträffande denna problematik, dock anser vi det kunna 
vara svårt att kringgå detta eftersom det kan vara svårt att avgöra huruvida 
uppgiftslämnarens svar är vinklade, i syfte att framhålla det egna intresset.    
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2.4.4. Generaliserbarhet och validitetsbegreppet 
Validitet innebär mätmetoders förmåga att mäta vad de avser att mäta. Merriam 
(1994) delar upp validitetsbegreppet i extern och intern validitet. Extern validitet 
handlar om i vilken utsträckning resultatet från en viss undersökning kan tillämpas 
även i andra situationer, det vill säga i vilken utsträckning resultatet kan 
generaliseras (Ibid.). Enligt Merriam (1994) är generalisering, i statistisk 
bemärkelse, inte ett mål för kvalitativa undersökningar och han menar vidare att 
det därmed inte är nödvändigt eller ens legitimerat att göra generaliseringar i 
kvalitativa undersökningar. Även Alvesson och Sköldberg (1994) ifrågasätter 
huruvida kvalitativa undersökningar kan generaliseras. Anledningen till att 
undersökaren väljer fallstudiemetoden är att undersökaren vill gå på djupet med en 
viss situation eller händelse och således inte komma fram till ett resultat som 
generellt gäller för ett flertal undersökningsenheter. Det är liten mening med att 
generalisera från ett fall som undersökaren ändamålsenligt, istället för 
slumpmässigt, har valt ut. ABB Gate Model är företagsspecifikt och appliceras 
delvis olika inom ABB, men ändock anser vi oss ha belägg för att användandet av 
stage-gate metodiken är förhållandevis utbrett både inom ABB och i andra 
organisationer. Därför tror vi att delar av uppsatsen och vissa av våra slutsatser kan 
anses vara generaliserbara. Vi tror därmed att delar av uppsatsen kan bidra med 
kunskap som kan vara till nytta för andra intressenter såväl från den akademiska 
världen som från näringslivet, inte minst inom ABB. 

Med intern validitet avses i vilken mån det erhållna resultatet överensstämmer med 
verkligheten. En fallstudieundersökares uppgift är att skildra verkligheten på det 
sätt som den upplevs av de människor som finns i den. Betraktas verkligheten på 
detta sätt blir den interna validiteten en styrka vad gäller kvalitativa 
undersökningar. (Merriam, 1994) Då vi har spelat in och transkriberat intervjuerna, 
givit respondenterna möjlighet att ta del av uppsatsens material före publicering 
samt försökt att genom citat och källhänvisningar återge respondenternas 
uppfattningar beträffande gate-modellen kan det antas att vår studie har tämligen 
hög grad av intern validitet. Vi menar att den interna validiteten främst gäller för 
hur CR och de båda studerade enheterna uppfattar och använder ABB Gate Model. 

Företagsekonomi som vetenskap domineras idag av ett systemorienterat synsätt där 
ett system, till exempel en organisation, består av en mängd komponenter som är 
ömsesidigt beroende av varandra (Arbnor & Bjerke, 1994). Systemsynsättet ser lite 
annorlunda på validitetsproblemet. Det handlar inte om att definitionerna ska vara 
operationella samt överensstämma med existerande teori, utan snarare att de ska 
uppfattas som väsentliga och riktiga av såväl undersökaren som deltagarna i det 
reella systemet (läs organisationen). (Arbnor & Bjerke, 1994) Om vi utgår från 
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systemsynsättets definition av validitet anser vi oss ha förhållandevis hög grad av 
validitet. Detta motiverar vi med att vi vid flera tillfällen dels besökt respektive 
enhet på ABB, det vill säga befunnit oss i det reella systemet, och dels att vi med 
studiens respondenter har säkerställt att vi har överensstämmande uppfattning vad 
gäller definitioner och förhållanden.  

2.5. Vetenskapligt förhållningssätt 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vårt vetenskapliga förhållningssätt i 
syfte att ge läsaren möjlighet att skapa sig en uppfattning om hur vi förhåller oss 
till vetenskap och vår verklighet samt hur vi anser att ”ny” kunskap skapas och 
utvecklas. Vi avser även presentera hur uppsatsens empiriska data är beskriven 
samt redogöra för hur vi kommit fram till studiens resultat. Vi anser att detta 
avsnitt är av stor vikt, då det bidrar till att ge läsaren en möjlighet att bedöma 
trovärdigheten av undersökningen och uppsatsens resultat.  

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) påverkas människors förhållningssätt till 
vetenskap, kunskap, verklighet och skapandet av ”ny” kunskap i hög grad av deras 
grundläggande antaganden. Författarna menar att våra grundläggande antaganden 
består av redan gjorda antaganden avseende den verklighet vi försöker undersöka, 
förstå och förklara. De bakomliggande antagandena påverkar bland annat hur vi ser 
på och angriper det studerade problemområdet (Arbnor & Bjerke, 1994), och hur 
vi försöker förstå och tolka information (Gilje och Grimen, 1992). Exempel på ett 
bakomliggande antagande i denna studie är att organisationer kan påverka 
resultatet av produktutveckling genom att påverka processen. Ett ytterligare 
antagande som präglar förespråkarna av stage-gate metodiken är att bättre beslut 
kan fattas som ett resultat av högre kvalitet på beslutsunderlagen. Dessa 
antaganden har påverkat såväl val av studerad litteratur som 
datainsamlingstekniker. Dels har vi studerat litteratur som har behandlat process- 
och projektledning av produktutveckling och dels har vi använt oss av 
datainsamlingstekniker, vilka på ett tydligt sätt kartlägger processer. Exempelvis 
menar Johansson et al (1998) att intervjuer i kombination med studier av befintlig 
dokumentation av processbeskrivningar är att föredra vid processkartläggningar, 
vilket överensstämmer med vår uppfattning. Vi vill dock påpeka att en annan 
undersökare med andra grundläggande antaganden eventuellt valt att angripa 
problemområdet annorlunda och eventuellt valt andra datainsamlingsmetoder.  

Arbnor och Bjerke (1994) menar att människor under sin akademiska utbildning 
utvecklar ett förhållningssätt till vetenskap. Vetenskap kan sägas innefatta: fakta, 
sanningar och kunskap samt metoder för att skaffa fram ny kunskap (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997), och det är under vår utbildning som bakomliggande 
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uppfattningar och antaganden om det studerade problemområdet har skapats 
(Arbnor & Bjerke, 1997). Vår akademiska bakgrund som ”ekonomistudenter” 
påverkar därför också våra grundläggande antaganden samt uppsatsens utformning 
och genomförande. Vilket vi påpekat tidigare domineras idag företagsekonomin 
som vetenskap av ett systemorienterat synsätt. ”Systemteoretiska ansatser nöjer 
sig i allmänhet med att konstatera att en viss organisation finns och koncentrerar 
sig sedan på beskrivningar och förklaringar av organisationens handlande inom 
det större systemet” (Abrahamsson, 1992, sid. 44). Vi fokuserar på att studera och 
beskriva ABB:s handlande avseende beslutsfattande i 
produktutvecklingsprocessen, varför vi indirekt anser att ABB existerar. Uppsatsen 
syftar till att beskriva och förklara ABB:s handlande vid 
produktutvecklingsprocesser inom det större systemet. 

Andersen (1998) menar att det finns två övergripande inriktningar avseende hur vi 
förhåller oss till verkligheten. Den första inriktningen anser att verkligheten är en 
social konstruktion, det vill säga den existerar enbart i vårt kollektiva eller 
individuella medvetande. Synsättet förespråkar att det inte finns någon sann 
kunskap utan verkligheten består av illusioner, och således är verkligheten 
beroende av individen som studerar den. Den andra inriktningen anser att 
verkligheten existerar oberoende av oss och är av materiell karaktär. Detta synsätt 
menar att det finns en sannriktig verklighet, där det går att testa sanningsvärdet i 
teorier och påståenden. (Ibid.) Andersens egen uppfattning om verkligheten är att 
den är såväl materiellt som socialt konstruerad, vilket överensstämmer med vår. Vi 
menar till exempel att det vid undersökningar som innefattar individer och sociala 
konstruktioner, såsom organisationer, förekommer både subjektiva/individuella 
uppfattningar och objektiva/materiella inslag. Exempelvis anser vi att den 
verklighet vi får beskriven under intervjutillfällena både har subjektiva och 
objektiva inslag. Vi tror att vi under de samlade intervjutillfällena kan skapa oss en 
förhållandevis objektiv bild av processen, men att den verklighet vi därefter 
beskriver trots allt har inslag av både respondenternas och våra subjektiva 
uppfattningar. Vilket tidigare nämnts har vi försökt att minska risken för 
feltolkningar av intervjuerna genom att transkribera dem samt skicka ut materialet 
för verifiering. 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kan kunskapsproducenter inom det 
systemorienterade synsättet vara antingen positivistiskt eller hermeneutiskt 
inriktade. Den positivistiskt systemorienterade forskaren avser att förklara 
komponenterna och deras inbördes relationer i systemet. Författarna menar att 
forskare måste var medvetna om och ta hänsyn till att individerna i systemet 
påverkas av systemet. Individernas agerande styrs av att de försöker bibehålla och 
eventuellt förbättra systemet. Den hermeneutiskt inriktade forskaren menar att 
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verkligheten är en social konstruktion, och försöker genom subjektiva tolkningar 
förstå innebörden av individers beteende i systemet. Denna forskartyp menar dock 
att de egna subjektiva föreställningarna av systemet kan bli ”objektivt” tillgängliga 
för andra genom dennes beskrivningar. Vilket vi påpekat tidigare anser vi inte att 
verkligheten enbart består av sociala konstruktioner. Därmed anser vi oss ligga 
närmare den positivistiskt systemorienterade forskningsinriktningen, vilket även 
stöds av att vi studerar komponenterna och dess inbördes relation i det större 
systemet.  

I enlighet med den positivistiskt inriktade forskaren kommer vi i uppsatsens 
referensram och empiriska delar försöka förklara komponenterna och deras 
inbördes relationer i produktutvecklingsprocessen. Vår studie åsyftar att jämföra 
modellvärlden med verkligheten, det vill säga klargöra hur respondenterna på 
Robotics och ATCE/CS uppfattar och använder ABB Gate Model. För att 
förtydliga modellvärlden och verkligheten har vi valt att dela upp beskrivningarna i 
två delar. Den första delen, avsnitt 4.2 och 4.3 avser att beskriva modellvärlden. I 
den andra empiriska delen, kapitel 5, redogör vi för hur respondenterna på 
respektive enhet uppfattar och använder modellen. Dessutom har vi, i den denna 
del, återigen lyft fram ABB Gate Model eftersom vi funnit det värdefullt att kunna 
jämföra den mot verkligheten. Jämförelsen bidrar till att uppsatsens andra 
empiriska del har en analyserande karaktär.  

Beskrivningen under kapitel 5 är främst hämtad från studiens intervjuer och 
källhänvisningen är angiven vid de tillfällen då vi anser det vara betydelsefullt att 
detta framgår. För att underlätta läsningen i kapitlet har vi valt att endast referera 
till efternamn. Fullständiga namn, befattning i organisationen, eventuell roll 
respondenten har haft i arbetet med gate-modellen samt datum för genomförd 
intervju finns beskrivet i källförteckningen. 

I uppsatsens två avslutande kapitel, kapitel 6 och 7, redogör vi för studiens resultat. 
Resultatet har vi erhållit genom att dels tolka referensramen och dels jämföra den 
med uppsatsens empiriska material. Därigenom har vi kunnat urskilja och beskriva 
både överensstämmelser och olikheter mellan referensramen och ABB:s 
modellvärld. Dessutom visar vi på likheter och skillnader avseende hur gate-
modellen uppfattas och används på respektive enhet, i syfte att reflektera över samt 
försöka förklara eventuella likheter respektive skillnader. 
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3. Referensram 

3.1. Produktutvecklingsprocessen 
I syfte att förtydliga några av uppsatsen centrala begrepp kommer vi i 
referensramens första avsnitt definiera vad som avses med 
produktutvecklingsprocess, nya produkter samt produktutvecklingsprojekt. 
Dessutom ämnar vi beskriva en generell modell över 
produktutvecklingsprocessens olika steg och aktiviteter för att klargöra vad en 
stegvis linjär produktutvecklingsprocess anses vara.  

3.1.1. Begreppsdefinitioner 
En process är en repetitiv, logiskt sammanhängande kedja av aktiviteter, där 
verksamhetens resurser används för att förädla ett objekt (Lumsden, 1998; 
Johansson et al, 1998). Med produktutvecklingsprocess avses en process där nya 
produkter eller tjänster utvecklas, från behovsidentifiering till marknadslansering 
av produkten/tjänsten (Phillips et al, 1999). Produktutvecklingsprocessen utgörs av 
en sekvens steg eller aktiviteter som organisationer utför i syfte att designa och 
marknadslansera en produkt (Narayanan, 2001). Aktiviteterna kan exempelvis 
bestå av den fysiska produktutvecklingen, marknadsföring, produktion och 
försäljning (Phillips et al, 1999). Definitionen av produktutvecklingsprocess 
innefattar med andra ord aktiviteter som ligger utanför det praktiska 
utvecklingsarbetet. Den egentliga produktutvecklingen ingår som ett steg i 
processen och syftar på aktiviteter där till exempel tekniska lösningar utvecklas (se 
till exempel Narayanan, 2001; Cooper, 2001). 

Cooper (2001) menar att begreppet nya produkter, i likhet med Edqvists et al 
(1997) term för produktinnovationer, både kan syfta på att produkten är ny för 
organisationen vilken tillverkar den och/eller är ny för en specifik marknad. 
Edqvist påpekar svårigheten med att bestämma huruvida en produkt är ny eller 
inte, det vill säga att avgöra huruvida den enbart genomgått en kosmetisk 
förändring eller om det verkligen handlar om helt ny funktionell design. Begreppet 
nya produkter förtydligas genom att delas in i ett antal kategorier av övergripande 
produkttyper. Produkttyperna kan exempelvis vara produkter som bidrar till att 
stärka eller skapa ett nytt produktsegment, produkter som utgör förbättringar av 
befintliga produkter eller de som är helt nya för ”världen” (Cooper, 2001; 
Narayanan, 2001).  
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Processen vid utveckling av en ny produkt organiseras ofta i projektform. I den 
behandlade litteraturen har vi inte kunnat finna någon tydlig definition på 
produktutvecklingsprojekt, däremot finns projekt definierat. Enligt Turner (1999) 
kan ett projekt likställs med ett försök att utföra ”unika” arbetsuppgifter där 
mänskliga, finansiella och materiella resurser organiseras på ett, för 
organisationen, otraditionellt sätt. Arbetsuppgifterna genomförs utifrån givna 
specifikationer, tids- och kostnadsramar, i syfte att uppnå förmånliga förändringar 
vilka definieras av kvantitativa och kvalitativa mål (Ibid.). Att bedriva verksamhet 
i projektform kan ses som ett försök att frikoppla vissa aktiviteter från den 
resterande organisationen. En frikoppling av aktiviteterna bidrar till att 
komplexiteten i till exempel produktutvecklingsprocessen kan sänkas, vilket 
möjliggör och underlättar handling. (Lindkvist et al, 2001) I likhet med 
produktutvecklingsprocessen börjar ett produktutvecklingsprojekt med en 
produktidé och/eller behovsidentifiering av ett marknadsbehov och genomgår ett 
antal steg för att avslutas med markandslansering (Engwall et al, 2001). Vi menar 
att termen produktutvecklingsprocess används som en mer övergripande och 
allmän definition av de steg och aktiviteter som innefattas av processen, medan 
termen produktutvecklingsprojekt används för att beskriva det praktiska arbetet 
eller stegen i processen för utveckling av en specifik produkt. Nedan följer en 
generell beskrivning av produktutvecklingsprocessen olika steg.  

3.1.2. Generell modell över produktutvecklingsprocessen 
Vi har studerat ett flertal beskrivningar av generella produktutvecklings-
processmodeller, vilka enligt oss är förhållandevis lika varandra (se till exempel 
Narayanan, 2001; Turner, 1999; Engwall et al, 2001; Cooper, 2001). Narayanan 
(2001) menar att organisationers produktutvecklingsprocesser består av två 
övergripande faser, en strategisk och en operationell fas. Under den strategiska 
fasen fastställs vilka mål den nyutvecklade produkten ska uppnå, exempelvis 
fastställs produktens vinstmarginal samt övergripande riktlinjer och ramar för 
processen. Den strategiska fasen övergår därefter i den operationella fasen där de 
fastställda riktlinjerna etc. översätts till mer operativt produktutvecklingsarbete. 
(Ibid.) Cooper (2001) och Turner (1999), till skillnad från Narayanan (2001), delar 
inte in produktutvecklingsprocessen i en strategisk respektive operationell fas. 
Snarare menar de att organisationer under hela processen bör beakta strategiska 
aspekter i form av riskanalyser, vinstmarginaler etc. 

Den generella modell vi fortsättningsvis bygger beskrivningen på är hämtad från 
Narayanan (2001), då vi anser att hans modellbeskrivning bidrar till en överskådlig 
bild. Dessutom har vi valt att komplettera framställningen av 
produktutvecklingsprocessen med vissa av de aktiviteter som Cooper (2001) anser 
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vara väsentliga i processen, i syfte att erhålla en mer utförlig beskrivning. Figur 1 
syftar till att synliggöra produktutvecklingsprocessens generella steg. I enlighet 
med Narayanan (2001) utgör rutan för strategisk planering den strategiska fasen 
medan de resterande påföljande rutorna i produktutvecklingsprocessen åsyftar den 
operationella fasen. 

Figur 1 Generell modell över produktutvecklingsprocessens steg.  
(Källa: Narayanan, 2001, reviderad bild) 
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I det första steget av produktutvecklingsprocessen, strategisk planering, tar 
organisationen ställning till produktutvecklingsprojektets risker och avkastning. 
Dessutom fastställs omfattningen av hur mycket resurser som ska anslås samt vid 
vilken tidpunkt produkten ska lanseras. (Narayanan, 2001) Cooper (2001) menar 
att en preliminär marknadsundersökning avseende kundkrav, eventuell efterfrågan 
och konkurrenssituation bör genomföras tidigt i produktutvecklingsprojektet i syfte 
att utreda den eventuella markandspotentialen. Dessa aktiviteter kan enligt oss 
sägas ingå i det strategiska planeringssteget.  

Under konceptgenereringssteget beskrivs och matchas produktens funktioner och 
fysiska form till de identifierade kundbehoven. Alternativa lösningsförslag 
utformas och utvärderas mot varandra för att organisationen ska kunna välja ett 
tillfredsställande koncept. (Narayanan, 2001) I syfte att kunna jämföra specifika 
kundbehov med olika produktkoncept anser Cooper (2001) att en mer utförlig och 

 



ABB Gate Model -  
En processledningsmetod för ABB:s produktutveckling 

23 

detaljerad markandsanalys bör genomföras i detta skede i 
produktutvecklingsprocessen. Därmed erbjuds en förbättrad möjlighet att jämföra 
olika produktkoncept mot specifika behov, vilka eventuellt kan skilja sig mellan 
olika marknader. Cooper (2001) påpekar vidare att det är först i detta skede som en 
mer tillförlitlig riskanalys och finansiell analys avseende 
produktutvecklingsprojektet kan genomföras.    

I det tredje steget, pre-teknisk värdering, fastställs produktkonceptets tekniska 
lösning genom att alternativa lösningar testas och utvärderas. Produktens 
utformning i komponenter och subsystem beskrivs i protokoll etc. Dessutom bör 
det kontrolleras att produktkonceptets föreslagna tekniska lösningar kan tillverkas i 
organisationens produktionssystem före det att projektet går vidare till 
nästkommande steg. (Narayanan, 2001)  

Under nästkommande steg, teknisk utveckling, utförs det egentliga 
produktutvecklingsarbetet (Cooper, 2001). Här specificeras produktens 
sammansättning av komponenter, valt material och toleransnivåer. Dessutom ska 
det avgöras vad organisationen utvecklar och tillverkar på egen hand respektive 
köper från andra aktörer. (Narayanan, 2001) I detta steg ingår även tester av 
produkten och såväl den egna organisationen som utvalda kunder bör utföra tester 
(Narayanan, 2001; Cooper, 2001). 

Kommersialisering är det slutliga steget i produktutvecklingsprocessen 
(Narayanan, 2001). Det kan ibland innefattas av att produkten säljs på ”prov” till 
en speciell marknad eller kund före det att fullskalig tillverkningen startas upp och 
markandslanseringen genomförs (Cooper, 2001; Turner, 1999). Narayanan (2001) 
påpekar vikten av att, före marknadslanseringen, genom testkörning etc. synliggöra 
eventuella tillverkningsrelaterade problem som produkten kan bidra med i 
organisationens produktionssystem.  

De författare som förespråkar en stegvis linjär produktutvecklingsprocess verkar 
vara eniga om att organisationers möjlighet att generera fler framgångsrika 
produkter ökar om produktutvecklingsprocessen formaliseras. Formalisering 
refererar till hur graden av regler, skrivna dokument och fördefinierade operativa 
procedurer styr organisationens handlande (Naryanan, 2001). Således anses 
organisationens handlande i produktutvecklingsprocessen kunna styras genom 
fördefinierade regler och riktlinjer. En formaliserande metod/modell som syftar till 
att styra och stödja agerandet i produktutvecklingsprocessen är stage-gate 
metodiken, vilken övergripande förklaras under nästkommande rubrik.  
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3.2. Introduktion till stage-gate metodiken 
Vilket påpekades i uppsatsens inledande kapitel kan stage-gate metodiken ses som 
ett strategiskt verktyg för att styra2 och kontrollera3 organisationers satsningar på 
utveckling av nya produkter. I syfte att skapa en övergripande förståelse för 
metodiken och metodikens eventuella effekter har vi valt att dels historiskt 
beskriva hur den har vuxit fram och utvecklats samt dels redogöra för hur stage-
gate metodiken är tänkt att appliceras på den stegindelade 
produktutvecklingsprocessen som beskrevs under föregående avsnitt. 
Avslutningsvis redogörs för kritik mot metodiken, delvis med avsikten att lyfta 
fram två teoretiska problemområden som kan antas påverka de önskade effekterna 
med införandet av en formaliserande stage-gate metodik. 

3.2.1. Historisk bakgrund 
Under 1950-talet accentuerades problematiken kring att hantera och kontrollera 
komplexa produktutvecklingsprojekt inom vapenindustrin. Detta bidrog till att ett 
flertal administrativa tekniker för hantering av projekten utvecklades. (Engwall, 
2001) Ledare inom privata organisationer uppmärksammade liknande problematik 
och interna brister avseende utveckling av nya produkter under 1960- och 70-talet, 
delvis till följd av den låga graden av framgångsrika nyutvecklade produkter. Ett 
flertal organisationer försökte hantera problematiken genom att formalisera 
produktutvecklingsprocesserna. (Cooper, 1994 [2]) De började bland annat 
använda metoder, modeller och administrativa tekniker som ursprungligen 
utvecklats inom den amerikanska vapen och/eller rymdindustrin i syfte att öka 
styrningen och kontrollen över produktutvecklingsprocessernas resultat (se till 
exempel Engwall, 2001; Cooper, 1994 [2]). 

Engwall et al (2001) menar att den ovan beskrivna stegvisa, linjära synen på 
produktutvecklingsprocessen (se 3.1.2) har dominerat både teori och praktik under 
de senaste fem/sex decennierna. Således har även modeller och metoder för att 
hantera processerna influerats av detta synsätt. En av de första stegvisa mät- och 
kontrollmetoderna för produktutveckling utvecklades av NASA under 1960-talet 
(Cooper, 1994 [2]). Metoden delade in produktutvecklingsprojektet i faser med 
efterföljande utvärderings-/beslutspunkter för att därigenom öka kontrollen av att 

                                           
2 Med styrning avser vi att både i förväg och under processens gång lotsa de operativa aktiviteterna i 
produktutvecklingsprocessen. 

3 Med kontroll avses att i efterhand granska de utförda aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen.  
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projektet fortlöpte enligt plan. Metoden applicerades enbart på det fysiska design- 
och utvecklingsarbetet i syfte att hantera den tekniska risken i projekten. (Ibid.) 

Den första generationens stegvisa styrnings- och kontrollmetoder för 
produktutvecklingsprocesser kritiserades i ett flertal avseenden, bland annat för att 
vara tidskrävande samt för att de enbart fokuserade på det fysiska design- och 
utvecklingsarbetet (Cooper, 1994 [2]). Detta bidrog till att en andra generations 
metoder/modeller utvecklades. Exempelvis inkluderas numera hela 
produktutvecklingsprocessen, från idégenerering till marknadslansering. Cooper 
(1994 [2]) menar att detta medför att flera funktionella enheter/avdelningar, till 
exempel marknads- och tillverkningsenheten, integreras i processen. Därigenom 
framtvingas tvärfunktionella projektgrupper både vid utförandet av parallella 
aktiviteter i de olika stegen samt vid utvärderings-/beslutspunkterna. Dessutom har 
skarpare beslutspunkter införts efter varje steg, vilka fokuserar på både 
affärsmässiga och tekniska aspekter samt risker. (Ibid.) 

Vilket vi påpekade i inledningskapitlet använder sig idag ett flertal organisationer 
av andra generationens stegvisa metoder/modeller i syfte att hantera och 
kontrollera den stegindelade produktutvecklingsprocessen. I den för vår uppsats 
studerade litteraturen förekommer det ett flertal olika benämningar på dessa 
metoder/modeller, exempelvis Stage-Gate Systems, stage-gate process, stage-gate 
model (se till exempel Cooper, 1994 [2]; Buggie, 2002; Engwall et al, 2001). Vi 
har valt att benämna den som stage-gate metodiken då vi ser den som en 
metodlära, och i likhet med andra författare ser dess grundläggande tankegångar 
som både en konceptuell och operationell metod/modell. Metodiken ser 
produktutvecklingen som en process och använder sig av processledningsmetoder i 
syfte att öka kvaliteten i processens output genom att fokusera på processen i sig 
samt utjämna eventuella varianser (Cooper, 1990). ”Med processledning menas att 
organisera, förstå, leda och ständigt förbättra processerna” (Lumsden, 1998 sid. 
629). Processledning fungerar som ett stöd i syfte att öka organisationens förmåga 
att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar, effektivisera 
resursutnyttjandet samt anpassa processen efter kundrelaterade variationer 
(Bergman & Klefsjö, 1995 i Lumsden, 1998).  

Engwall et al (2001) och Phillips et al (1999) skriver i termer av att stage-gate 
metodiken integrerar projektledningsmetoder med produktutvecklingsprocessen, 
och att den används för att övervaka, styra och kontrollera 
produktutvecklingsprojekt. Begreppet projektledning kan i detta sammanhang 
antas referera till hur produktutvecklingsprojekt effektivt kan hanteras och ledas, 
vilket är Christiansens (2000) definition av projektledning. Under rubrik 3.1.1 
redogjorde vi för vad vi anser vara skillnaden mellan process och projekt. Vi 
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menar att vi kan föra ett analogt resonemang även här, det vill säga att 
processledningsbegreppet syftar på en mer övergripande definition på att 
organisera och leda produktutvecklingsprocessen medan projektledning avser ett 
specifikt produktutvecklingsprojekt. Således ser vi stage-gate metodiken, vilken 
kommer att beskrivas under nästkommande rubrik, som både en process- och 
projektledningsmetod.  

3.2.2. Stage-gate metodiken – en process- och projektledningsmetod 
Då varje enskild organisation är unik används ofta en allmän modell för att 
beskriva stage-gate metodiken. Där modellen finns avbildad och beskriven 
refererar flertalet författare till Coopers Stage-Gate Systems (se till exempel Wallin 
et al, 2002; Phillips et al, 1999). Trots detta skiljer sig avbildningarna av modellen 
åt, i form av till exempel olika antal steg och beslutspunkter. Skillnaderna kan 
delvis antas bero på författarnas lite olika fokus i respektive artikel, men de 
grundläggande tankarna bakom modellbeskrivningarna är förhållandevis 
homogena. Nedanstående figur (figur 2) och efterföljande beskrivning är en 
kombination av Wallins et al (2002), Phillips et al (1999) och Coopers (1993) 
modellbeskrivningar, och den syftar till att ge en övergripande förståelse för stage-
gate metodiken.  

Inledningsvis kan det nämnas att varje steg (stage) består av ett antal parallella 
aktiviteter (Wallin et al, 2002), där själva arbetet i produktutvecklingsprocessen 
utförs (Cooper, 1990). Aktiviteterna är utformade för att samla in information, 
vilken används som beslutsunderlag till den efterföljande beslutspunkten (gate) 
(Wallin et al, 2002). I beslutspunkterna, vilka påminner om 
kvalitetskontrollpunkter i en produktionsprocess, kontrolleras och övervakas 
produktutvecklingsprocessen. Vid varje gate utvärderas huruvida den 
fördefinierade kvaliteten i produktutvecklingsprojektet är tillräcklig. Utvärderingen 
resulterar sedermera i ett gatebeslut, vilket bidrar till att projektet antingen passerar 
gaten (Go) eller inte passerar (NoGo). (Cooper, 1990)  
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Figur 2 Coopers Stage-Gate processmodell. 
(Källa: Egen bild) 
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Produktutvecklingsprocessen initieras då organisationen identifierar en ny 
produktidé. Idén uppstår genom att organisationens teknologiska möjligheter 
matchas med marknadens förväntade eller upplevda behov. (Cooper, 1993) Vid 
gate 1 presenteras produktidén för representanter från berörda avdelningar inom 
organisationen, idén utvärderas och därefter beslutas det huruvida ett 
produktutvecklingsprojekt ska startas eller inte (Wallin et al, 2002). Ett Go beslut 
medför start av projekt (Cooper, 1993) och därigenom anslår organisationen 
resurser till det aktuella projektet (Wallin et al, 2002).  

Vid det första processteget, preliminär värdering, genomförs en övergripande 
värdering av marknadens behov och organisationens teknologiska möjligheter i 
syfte att identifiera de främsta kraven på produkten (Wallin et al, 2002). Dessutom 
ska en elementär finansiell värdering av produkten utföras. Vid gate 2 utvärderas 
den insamlade informationen och återigen fattas ett Go/NoGo beslut. Den främsta 
skillnaden mellan gate 1 och gate 2 är att utvärderingen kan genomföras med 
bakgrund av ett bättre beslutsunderlag, då ett mer uttömmande bakgrundarbete har 
genomförts. (Cooper, 1993) 

Det andra processteget utgörs av en mer detaljerad undersökning som tydligare 
definierar: produkten, marknaden, konkurrenterna, den interna organisationen, 
utvecklingsprojektet etc. Undersökningen sammanställs i ett Business case, vilket 
ska åskådliggöra produktens ekonomiska möjligheter samt huruvida den är möjlig 
att fysiskt utveckla. (Wallin et al, 2002) Vid gate 3 analyseras Business caset i 
syfte att jämföra om ”produktkonceptet” överensstämmer med organisationens 
kompetens och mål (Phillips et al, 1999). Gate 3 föregår utvecklingssteget och 
utgör således den sista möjligheten att lägga ned projektet innan organisationen gör 
de stora investeringarna. Ett Go beslut medför att både produktens och projektets 
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kravbild fastslås samt att produktutvecklingsprojektet går vidare till 
utvecklingssteget. (Wallin et al, 2002) 

Under det tredje steget, utveckling, sker produktens fysiska utveckling i enlighet 
med den fastslagna kravbilden för både produkten och projektet (Wallin et al, 
2002). Cooper (1993) förespråkar att flera kunder bör involveras och tillfrågas 
under utvecklingssteget för att därigenom erhålla feedback på tilltänkta tekniska 
lösningar. Utvecklingssteget ska resultera i en produktprototyp som är klar för 
verifiering och validering. Vid gate 4 sker en försäkran om att produkten och 
projektet fortfarande är attraktivt för marknaden och organisationen. Dessutom ska 
det avgöras huruvida produkten är redo för testning och validering. Ett Go beslut 
innebär att beslutsfattarna är överens om planerna för testning, validering samt för 
tillverkning och marknadsföring av produkten. (Wallin et al, 2002) 

Syftet med det fjärde processteget, testning och validering, är att granska och testa 
att den kommersiella produkten samt dess tillverkning och marknadsföring är 
tillförlitlig. Exempel på typiska aktiviteter i detta steg är omfattande användartester 
både inom organisationen och av kunder, tillverkningstester samt finansiell analys. 
Ett Go beslut vid gate 5 innebär att produkten godkänns för marknadslansering, det 
vill säga den kan börja säljas och produceras i full skala. Gate-beslutet grundas på 
resultatet av de tester som genomfördes i föregående processteg. (Cooper, 1993) 
Gate 5 utgör den sista beslutspunkten där produktutvecklingsprojektet kan läggas 
ned (Wallin et al, 2002), det vill säga den sista gate där Go/NoGo beslut tas.  

I det sista processteget implementeras produktens marknadsplan (Cooper, 1993). 
När marknadslanseringen är genomförd startas försäljning, produktion och 
servicefunktioner i full skala (Phillips et al, 1999). Både Cooper (1993) och 
Phillips et al (1999) påpekar vikten av att produktens och projektets utfall/resultat 
måste utvärderas efter en tid på marknaden. De menar att produktens 
försäljningsresultat ska granskas samt att arbetet under projektets livstid avseende 
dess styrkor och svagheter ska utvärderas efter det att produkten har sålts under en 
tid.  

Cooper et al (2002) menar att vissa organisationer har applicerat en standardiserad 
stage-gate process på merparten av produktutvecklingsprojekten. De påpekar 
vikten av flexibla stage-gate processer, vilka kan anpassas till projektens storlek 
och risknivå. Är projekten små och har en förhållandevis låg risknivå bör antalet 
steg och gates minskas medan stora projekt med en hög risknivå bör använda den 
totala stage-gate processen som finns beskriven i figur 2. (Ibid.) I Phillips et al 
(1999) jämförande studie av sex olika organisationers stage-gate processer visade 
det sig att antalet faser i processen, där en fas innefattas av ett steg och en gate, 
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varierade från fyra till tio. I likhet med Cooper et al (2002) menar Phillips et al 
(1999) att valet av antalet faser delvis styrs av affärsmässig risk, dock inte av 
projektets specifika risknivå utan snarare av den affärsmässiga risk som 
organisationen överlag möter till följd av industrins nivå på kostnaden för 
produktutveckling. Författarna menar att organisationer bör/tenderar att utforma 
stage-gate processer med fler faser då de möter en hög affärsmässig risknivå.  

Sammanfattningsvis kan sägas att hela produktutvecklingsprocessen organiseras 
kring ett antal gates/beslutspunkter. Det är under dessa beslutspunkter som 
organisationen beslutar sig för om och hur projektet ska genomföras. (Cooper, 
1993) Denna uppsats fokuserar på metodikens gates/beslutspunkter varför vi valt 
att beskriva dessa mer utförligt under ett separat avsnitt 3.4. 

3.2.3. Kritik mot stage-gate metodiken  
Uppfattningen avseende att stage-gate metodiken bidrar till bättre styrning och 
kontroll av produktutvecklingsprojekt genom framgångsrikt beslutsfattande är, 
enligt Engwall et al (2001), utbredd. Engwall et al kritiserar dock stage-gate 
metodiken för att den grundar sig på antagandet att det finns en rationell och 
standardiserad plan för hur sekventiella produktutvecklingsprocesser kan 
genomföras. Den rationella planen förutsätter att processen är tydligt strukturerad 
och planerad, att projektets mål och riktlinjer är tydligt definierade och antas vara 
förhållandevis stabila samt att de eventuella riskerna och osäkra faktorerna i 
projektet kan brytas ned och isoleras. Metodiken bygger på att planering ska 
komma före handling, det vill säga teori före praktik. (Ibid.)  

Det kan, enligt oss, antas att de som förespråkar stage-gate metodiken anser att 
organisatoriskt beslutsfattande främst styrs av rationella faktorer. Ett rationellt 
antagande är till exempel att väl avvägda beslut föregår handling (Abrahamsson, 
1992), vilket vi menar karaktäriserar stage-gate metodiken. Det finns dock de som 
hävdar att människors handlingar snarare styrs av andra faktorer. Exempelvis finns 
det en gren inom organisationsteorin som menar att beslut är intellektualisering av 
redan genomförda handlingar, och beslutet ses som en produkt av handlingen 
snarare än orsaken till den (Abrahamsson, 1992). Abrahamsson menar vidare att 
detta budskap är förhållandevis vanligt inom den företagsekonomiska litteraturen 
idag, och att ett handlingsperspektiv snarare än ett rationalitetsperspektiv är mer 
fruktbart om vi vill förstå handlandet i organisationer. 

Även Christiansen (2000) menar att en för hög grad av formalisering och 
rationalisering av projektledningsmetoder kan kritiseras, framförallt då projektet 
omges av hög osäkerhet. Kline och Rosenberg (1986) menar att osäkerheten i sig 
bidrar till att organisationen manas till att överplanera och därigenom öka 
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styrningen av och kontrollen i projekten. Exempelvis menar Phillips et al (1999), 
vilka förespråkar stage-gate metodiken, att styrningen av och kontrollen i projekten 
bör öka då osäkerheten ökar. Engwall (2001) samt Kline och Rosenberg (1986) 
påpekar dock att det formaliserade stegindelade tänkandet medför negativa effekter 
på effektiviteten och kreativiteten i utvecklingsarbetet. Vidare kritiserar Engwall 
(2001) de formaliserade projektstyrningsmodellerna för att de fördefinierade 
reglerna och rutinerna ofta tar längre tid i anspråk jämfört med vad projektet har 
till förfogande, framförallt vid mindre projekt, till följd av exempelvis överdriven 
administration. Vilket vi påpekat tidigare anser Cooper (2001) att gate-besluten ska 
fattas av chefer från höga hierarkiska befattningsnivåer. Engwall et al (2001) 
refererar till att stage-gate metodiken har kritiserats även för detta och att den därav 
ses som byråkratisk vad gäller beslutsfattandet.  

Den ovanstående kritiken har fått oss att urskilja två teoretiska problemområden 
som kan antas påverka de önskade effekterna beträffande införandet av en 
formaliserad stage-gate process. Dessa är; Hur och när sker organisatoriskt 
beslutsfattande samt vilka motiv är det som styr beslutsfattandet? I syfte att 
klargöra detta har vi, innan vi redogör för hur besluten ska fattas enligt stage-gate 
metodiken, valt att beskriva olika teorier kring hur organisationer egentligen fattar 
beslut.  

Kritiken mot stage-gate metodiken har även bidragit till att vi funderat över vilka 
effekter formaliseringen får på beslutsfattandet samt om den hierarkiska 
beslutsnivån påverkas. För att åskådliggöra detta har vi valt att föra ett resonemang 
om vilka effekter formalisering får på centralisering, kontroll och kreativitet vid 
utvecklandet av nya produkter. Detta avsnitt har vi valt att redogöra för efter det att 
vi beskrivit stage-gate metodikens syn på beslutsfattande, det vill säga under rubrik 
3.4. 

3.3. Organisatoriskt beslutsfattande  
Med organisatoriskt beslutsfattande avses den process som beskriver hur 
organisationen reagerar på ett problem samt hur den agerar för att försöka lösa 
problemet i syfte att öka organisationens värde. Beslutfattandet kan antingen vara 
repetitiva och strukturerade, så kallade ”planerade beslut”, eller ostrukturerade och 
ovanliga, vilka benämns ”oplanerade beslut”. De ”planerade besluten” hanteras 
med hjälp av regler och standardiserade rutiner medan de ”oplanerade besluten” tas 
när oförutsedda problemen uppstår och kan således inte regleras eller 
standardiseras. Båda typerna av beslutsfattande behövs i en organisation för att 
höja effektiviteten i det operativa arbetet respektive möjliggöra anpassningar till 
oförutsedda händelser. (Jones, 1995) 
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En organisations beslutsfattande kan beskrivas och förstås utifrån olika modeller 
(Gustavsson & Hellgren, 1984). Det som främst skiljer modellerna åt är olika 
grundläggande antagande om vilka faktorer det är som styr människor i deras 
beslutsfattande. Vi har i vår uppsats valt att beskriva två olika organisatoriska 
beslutsmodeller, den Rationella modellen och Carnegie modellen, i syfte att visa 
på två olika perspektiv beträffande hur organisatoriskt beslutsfattande anses ske.  

I den rationella modellen beskrivs beslutsfattandet som en rationell process där 
kompetenta chefer har möjlighet att fatta beslut som möjliggör perfekt anpassning 
till organisationens omgivning. Beslutsfattandet framställs som en trestegsprocess i 
form av identifiering och klargörande av problem, genererande av alternativa 
lösningsförslag samt val och implementering av det mest tillfredsställande 
lösningsförslaget. (Jones, 1995) Modellen förutsätter att beslutsfattarna har 
fullständig kunskap om eller möjlighet att beräkna de alternativ som är förknippade 
med varje alternativ (Gustavsson & Hellgren, 1984). Beslutsfattarna anses ha 
kännedom avseende alla alternativa lösningsförslag, ha möjlighet att värdera alla 
förslag mot samma kriterier samt använda samma beslutsregler i syfte att 
rangordna de olika alternativen (Jones, 1995). Dessutom förutsätts att 
bedömningen av nuvarande och framtida konsekvenser förblir oförändrade. 
(Gustavsson & Hellgren, 1984)  

Den rationella beslutsmodellen har kritiserats för tre antaganden; att beslutsfattarna 
har tillgång till fullständig information, att beslutsfattare anses vara kloka samt att 
alla är överens om vilket som är det mest tillfredsställande lösningsförslaget. 
Kritiken har mynnat ut i Carnegie modellen, vilken har kommit att bygga på andra 
antaganden. I enlighet med denna modell anses beslutsfattare enas om vilket 
kriterium de värderar eventuella lösningsförslag mot, för att därigenom eliminera 
antalet lösningsförslag. Dessutom bedöms beslutsfattarna ha tillgång till begränsad 
information samt begränsad möjlighet att hantera den tillgängliga informationen. 
Förespråkare av Carnegie modellen menar även att mycket av beslutsfattandet är 
subjektivt och grundas på tidigare erfarenheter, värderingar och intuition. (Jones, 
1995) Skillnaderna mellan den Rationella modellen och Carnegiemodellen visas i 
nedanstående figur. 
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Figur 3 Skillnader avseende den Rationella beslutsmodellen och Carnegie 
modellen. (Källa: Jones, 1995, reviderad bild) 

          Rationella modellen 
 
- Fullständig information 
- Objektivitet 
- Tillgång till alla lösningsförslag  
- Total enighet om ”bästa” val 
 

           Carnegie modellen 
 
- Begränsad information 
- Subjektivitet, normer & värderingar 
- Begränsade antal lösningsförslag  
- Val via förhandling & kompromiss 
 

Jones (1995) bedömer att Carnegie modellen utgör en mer korrekt beskrivning av 
organisatoriskt beslutsfattande, då han anser att organisationer omges av osäkerhet 
och inte har tillgång till fullständig information. Han menar vidare att människors 
handlingar snarare styrs av subjektiva intressen och värderingar än av objektiva 
motiv. Under dessa omständigheter kan det, enligt Brunsson (1982), bli svårt att gå 
från beslut till handligt, framförallt då beslutsfattare och utförare är flera till antalet 
samt är skilda personer. Utförarna av handlingarna kommer att undvika osäkerhet 
istället för att analysera den, i form av att till exempel söka efter konsekvenser som 
stödjer deras uppfattning (Ibid.). Brunsson (1982) påpekar bland annat att anställda 
som arbetar i produktutvecklingsprojekt kommer att insamla argument vilka är 
fördelaktiga för ett specifikt projekt. Beslut snarare uppstår och är ett resultat av 
flera relativt oberoende aktiviteter i organisationen och beslutsfattandet i 
organisationer tenderar således att vara irrationellt snarare än rationellt 
(Abrahamsson, 1982). 

Det irrationella beslutsfattandet kan styras med hjälp av organisationsideologier, 
vilka utgör en gemensam referensram för de anställda i organisationen 
(Abrahamsson, 1982). ”Organisationsideologier hänger nära ihop med beslut, 
eftersom de gör det lättare för människor att ha samma uppfattning om vilka mål 
som skall eftersträvas, vilka handlingsalternativ som verkar lovande, och vilka 
resultat som är sannolika” (Brunsson, 1982 i Abrahamsson, 1992 sid. 32). 
Ideologier kan koncentrera de anställdas handlingar till en viss uppgift och 
handlingsrationalitet i stället för beslutsrationalitet uppstår. Därigenom kan 
organisationen erhålla rationell användning av de egna ideologierna, då de kan 
utgöra medvetet skapade medel för att styra de organisatoriska besluten. 
(Abrahamsson, 1992) I nästkommande avsnitt avser vi utveckla diskussionen 
avseende några faktorer som kan påverka styrningen av de organisatoriska besluten 
samt hur aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen utförs. 
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Vilket framgår av den ovanstående framställningen över organisatoriskt 
beslutsfattande påverkas beslutens utfall och beslutsfattandet av flera faktorer. 
Uppsatsen fokuserar på tillvägagångssättet vid beslutsfattandet, vilka det är som 
fattar besluten, utifrån vilka motiv/faktorer besluten fattas samt vad besluten 
resulterar i. Vi menar att det är svårt att strikt särskilja de olika aspekterna på 
beslutsfattandet och beslutens utfall. Därav följer den fortsatta rubriksättningen 
inte till fullo denna indelning, då stage-gate metodikens syn på ovanstående 
aspekter presenteras.  

3.4. Beslutsfattandet och beslutens utfall enligt stage-
gate metodiken  

I detta avsnitt avser vi beskriva vilka syften beslutspunkter har, hur de bör 
utformas samt vad en beslutspunkt kan resultera i. Avsnittet redogör för såväl 
teorier om hur beslutspunkter och beslutsunderlag ska användas som för ytterligare 
studier vilka beskriver hur de praktiskt används i organisationer. Vi kommer även 
visa på vilka olika typer av beslut som förespråkare av stage-gate metodiken anser 
att beslutspunkten ska resultera i.  

3.4.1. Utformningen av en gate 
Cooper (2001) menar att strukturen på en gate och ett gate-möte har betydelse för 
produktutvecklingsprojektets kvalitet samt för beslutfattandets effektivitet. Han 
föreslår att varje gate bör innefattas av tre komponenter; input, kriterier och output. 
Med input avses de ”leveranser” som projektledaren och de övriga 
projektmedlemmarna är föreskrivna att ta med sig till gate-mötet, det vill säga 
resultatet av de aktiviteter som utförts i det föregående steget (Cooper, 1993). För 
varje gate ska det finnas en standardiserad lista vilken specificerar vad som ska 
”levereras” (Cooper, 2001).  

Vid varje gate ska det även finnas ett antal kriterier som 
produktutvecklingsprojektet värderas mot i syfte att genomföra beslutet – Go 
respektive NoGo. Även kriterierna ska finnas nedtecknade i en standardiserad lista, 
vilken bör brytas ned i aspekter/krav som måste uppfyllas respektive är önskvärda 
att få uppfyllda. (Cooper, 2001) När vi i uppsatsen skriver beslutsunderlag avser vi 
såväl den input som de kriterier, vilka organisationen fattar gate-besluten utifrån. 
Varje enskild gate ska också generera en output, det vill säga ett resultat, vilket 
består av dels ett gate-beslut och dels en godkänd projektplan för nästkommande 
steg (Cooper, 2001). Komponenternas inbördes relationer visas i figur 4.  
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Figur 4 Strukturen av en gate. (Källa: Cooper, 1993) 
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Enligt Cooper (2001) ska gate-kriterierna delas in i två olika typer av kriterier, 
”måste-kriterier” och ”bör-kriterier”. Ett ”måste-kriterium” utgörs av en ja/nej 
fråga, och ett nej medför att produktutvecklingsprojektet läggs ned. Dessa frågor 
innefattas vanligen av strategiska aspekter, exempelvis i vilken utsträckning 
produktkonceptet överensstämmer med organisationens strategiska mål och 
riktlinjer, projektets genomförbarhet avseende till exempel tekniska lösningar samt 
tillgänglighet av resurser inom organisationen. Syftet med den här typen av frågor 
är att sortera ut framgångsrika produkter från mindre framgångsrika, det vill säga 
en form av selektering. ”Bör-kriterierna” syftar på att värdera projektets 
attraktivitet, vilket bidrar till att projekten kan jämföras mot varandra och 
därigenom erhålla en inbördes prioritetsordning. Frågorna är av mer betygsättande 
karaktär istället för ja/nej frågor. Exempel på den här typen av frågor är hur 
strategiskt viktig produkten är för organisationen och dess finansiella attraktivitet i 
form av förväntad vinstmarginal och försäljningsvolym etc. (Ibid.) 

Indirekt framgår det av Coopers beskrivningar att ”måste-kriterierna” kan anses 
vara mer betydelsefulla än ”bör-kriterierna”. Han menar dock att båda typerna av 
kriterier behövs för att fatta effektiva gate-beslut. Buggie (2002), i likhet med 
Cooper (1993), menar däremot att gate-kriterierna, utifrån deras inbördes 
betydelse, bör rangordnas genom att delas in i tre kriteriegrupper, de som; måste 
vara uppfyllda, är önskvärda samt bidrar med något extra. Han påpekar vidare att 
kriterierna fungerar som riktlinjer för vad projektet ska uppnå.  
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3.4.2. Olika typer av gate-beslut 
Ett gate-möte är tänkt att utgöra ett forum för att fatta beslut avseende investeringar 
i nya produkter eller tjänster (Dunham, 1999). Det främsta syftet med en gate är att 
den ska bidra till en värdering av produktutvecklingsprojektets kvalitet, genom att 
försäkra att organisationen har valt rätt projekt samt även genomför dem på rätt 
sätt. De två kvalitetsaspekterna är delvis åtskilda. Exempelvis kan aktiviteterna i 
produktutvecklingsprojektet vara genomförda på rätt sätt, men det behöver inte 
betyda att organisationen har valt rätt projekt. Kvalitetsaspekten är uppdelad i tre 
separata komponenter; 

• Har aktiviteterna i det tidigare steget utförts på ett tillfredsställande sätt? 

• Är projektet fortfarande attraktivt utifrån ekonomiska och affärsmässiga 
aspekter?  

• Är den fortsatta projektplanen och de anslagna resurserna fortfarande 
realistiska? (Cooper, 2001) 

Kvalitetsaspektens tre komponenter bidrar till att ett flertal olika beslut kan fattas 
vid en gate. Enligt Cooper (2001) kan det förekomma fyra olika typer av beslut vid 
en gate vilka nedan sammanfattas i punkform. De tre nedersta typerna av gate-
beslut utgör NoGo beslut. 

• Ett Go beslut medför att produktutvecklingsprojektet är värderat och godkänt 
samt att de behövda resurserna är tilldelade projektet. 

• Med Kill beslut avses att projektet läggs ned för gott och inga ytterligare 
resurser satsas. Projektet ska inte återuppväckas igen.   

• Är projektet utfört på rätt sätt och uppfyller gate kriterierna men inte prioriterat 
uppstår ett Hold beslut, vilket medför att projektet ”läggs på is”.  

• Den fjärde formen av beslut namnges Recycle, vilket anger att gatens input inte 
accepteras. Detta medför att projektet måste backa tillbaka och återigen gå 
igenom samma steg.  

Ett gate-beslut kan brytas ned i två delar (Cooper, 1993). Figur 5 syftar till att 
tydliggöra de två delarna. I det första skedet ska produktutvecklingsprojekt 
värderas mot gate-kriterierna. Här ifrågasätts huruvida projektet uppfyller de 
fördefinierade ”måste-kriterierna” samt vilken gradering projektet erhåller 
avseende de fördefinierade ”bör-kriterierna”. Därigenom erhåller organisationen 
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ett svar på frågan: är det ett bra projekt? Är ”måste-kriterierna” uppfyllda samt är 
graderingen av ”bör-kriterierna” tillfredsställande tas ett Go beslut, i annat fall 
läggs projektet ned (Kill). Den första delen av gate-beslutets karaktäriseras av ett 
selekteringsbeslut.  

Den andra delen av gate-beslutet karaktäriseras av ett prioriteringsbeslut. Under 
den andra delen jämförs det aktuella projektet gradering avseende de 
fördefinierade ”bör-kriterierna” med organisationens övriga 
produktutvecklingsprojekt. Detta förutsätter en lista eller liknande på 
organisationens totala projektmängd som det aktuella projektet jämförs mot. 
Prioriteras projektet framför andra tas återigen ett Go beslut och organisationens 
utvecklingsresurser anslås. Skulle projektet inte prioriteras tas ett Hold beslut och 
det får således vänta till dess att det prioriteras framför andra 
produktutvecklingsprojekt. (Cooper, 2001) Dunham (1999) menar dock att Go 
beslut i praktiken ofta tas med vissa förbehåll, då värderingarna sällan resulterar i 
ett enkelt ja eller nej. Vanligen fattas ett Go beslut med rekommendationer 

Figur 5 Gate-beslutets två delar. (Källa: Co

avseende vad som behöver förändras etc. (Ibid.). 

oper, 1993) 

 

Hold/Kill 

Är det  
priori-
terat? 

Är det 
ett bra 

projekt? 
Ja Ja 

Nej 
Kill 

Nej 
Hold 

Go Go Passera 

 



ABB Gate Model -  
En processledningsmetod för ABB:s produktutveckling 

37 

Turner (1999) påpekar att det ofta är otydligt varför ett produktutvecklingsprojekt 
väljs ut framför ett annat. Otydligheten kan delvis orsakas av att organisationen gör 

t al (2002) är det vanligt att organisationer överlag har svårigheter 
med att lägga ned produktutvecklingsprojekt när de väl har startats. Författarna 

jekt inom stage-gate metodiken 
behöver den kompletteras med ett eller flera produktportföljsverktyg, vilka 

ss kunna urskilja olika uppfattningar 
avseende vad stage-gate metodiken främst används/bör användas till. Används 

rationella val utifrån bristande information, det vill säga bristande beslutsunderlag 
(Ibid.). Även Cooper et al (2002) poängterar att det förekommer en otydlighet 
inom flertalet organisationer beträffande varför vissa projekt väljs ut och 
prioriteras framför andra, vilket främst orsakas av dåligt definierade ”måste-” och 
”bör-kriterier”. 

Enligt Cooper e

menar att detta delvis orsakas av att respektive gate-möte används som 
projektmöten där projektets status tydliggörs istället för att utgöra en beslutspunkt 
där Go eller Kill beslut fattas. De refererar till en studie där hälften av de studerade 
organisationerna saknar utarbetade ”måste-kriterier”, vilket behövs för att fatta 
tillfredställande och effektiva selekteringsbeslut.  

För att möjliggöra prioritering mellan olika pro

värderar och prioriterar respektive projekt i syfte att optimera organisationens 
investeringar avseende nya produkter (Cooper, 2001). Vi avser inte beskriva något 
av de olika verktygen, utan snarare konstatera att det förekommer varierande 
utformning och tillämpning av dessa verktyg (se till exempel Cooper, 2001; Curtis 
& Lynn, 1998). Cooper (2001) menar dock att det finns två olika inriktningar 
avseende när prioriteringsbesluten genomförs. Inom den ena inriktningen sker 
prioriteringsbeslut vid varje gate och således utförs det tvådelade gate-beslutet vid 
samtliga gates (se figur 5). Den andra inriktningen genomför prioriteringsbeslut 
vid en specifik gate, det vill säga vid ett tillfälle under produktutvecklingsprojektet, 
vanligen vid gate 2 eller 3 (se figur 2). (Ibid.)  

Under uppsatsens litteraturstudie har vi tyckt o

gate-mötena framförallt till att välja ut produktutvecklingsprojekt samt prioritera 
mellan projekt kan det antas att stage-gate processen främst syftar till att utgöra ett 
kombinerat besluts- och selekterings/prioriteringsverktyg, då gate-besluten 
fokuserar på att välja rätt projekt. Om organisationer använder gate-mötena som 
projektmöten vilket främst syftar till att tydliggöra projektets status, kan det antas 
att stage-gate processen framförallt används som ett kombinerat besluts- och 
styrnings/kontrollverktyg. Vi menar att organisationen därmed främst fokuserar på 
att utföra projekt på rätt sätt, och gate-besluten karaktäriseras av att i efterhand 
kontrollera att projektens riktlinjer efterföljs.  
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Enligt Cooper (2001) syftar metodiken såväl till att välja rätt projekt som att 
genomföra projekten på rätt sätt. Vi menar dock att Cooper (2001), i likhet med 
Cohen et al (1998), snarare anser att metodiken bör användas för att fokusera att 

ragande orsak till att Go/Kill beslut inte fattas är att chefer 
på högre hierarkiska befattningsnivåer inte till fullo förstår den centrala roll de har 

Här avser vi kortfattat redogöra för hur ett gate-möte i praktiken bör gå till samt 
ra på mötet. Vi 

ämnar även redogöra för vilka ansvarsområden de olika grupperna och 

representanter från 
produktutvecklingsprojektet medan den andra gruppen består av, för projektet 

rätt projekt väljs ut istället för att fokusera genomförandet av projekten. Däremot 
verkar Phillips et al (1999) samt Curtis och Ellis (1998) anse att stage-gate 
metodiken bör användas i syfte att styra, övervaka och kontrollera 
produktutvecklingsprocessen. Således kan organisationer ha olika syften med gate-
mötena och/eller använda dem på olika sätt, som ett kombinerat besluts- och 
selekterings/prioriteringsbeslut eller ett besluts- och styrnings/kontrollverktyg. Vi 
menar dessutom att denna åtskillnad får betydelse för vilken typ av gate-beslut 
organisationen fattar, framförallt vad gäller NoGo beslut. Används stage-gate 
metodiken som ett kombinerat besluts- och styrnings/kontrollverktyg kan det antas 
att Kill beslut sällan förekommer, delvis till följd av organisationen inte har 
definierat eller inte använder de fördefinierade ”måste-kriterierna” på ett 
tillfredsställande sätt.  

Förutom avsaknaden av eller dåligt definierade gate-kriterier menar Cooper et al 
(2002) att en annan bid

vid utveckling av nya produkter. Detta konstaterande leder oss vidare till 
nästkommande avsnitt där vi avser att förtydliga vilka det är som fattar besluten 
samt även vilka roller olika personer/grupper innehar.  

3.4.3. Gate-mötets praktiska utformning och dess deltagare 

beskriva vilka grupper av personer och befattningar som bör närva

befattningarna kan antas inneha inför och vid gate-mötet.  

Dunham (1999) ser gate-mötet som ett tillfälle där information utbytes mellan två 
olika grupper, där en grupp utgörs av 

viktiga, chefer. Projektgruppen innefattas av representanter från olika funktioner 
inom organisationen och ansvarar för gate-mötets input. Chefsgruppen ansvarar för 
selekterings- och prioriteringsbeslut, och har som uppgift att fatta relevanta beslut 
avseende utvecklingsverksamhetens investeringar utifrån projektgruppens input. 
Projektgruppen kommer med en rekommendation avseende investeringsbeslutet, 
vilken diskuteras under gate-mötet, och gate-beslutet fattas gemensamt av de 
närvarande på gate-mötet. (Ibid.) 
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I praktiken är det projektgruppen och projektledaren som skapar respektive gates 
input. Vanligen överlämnas ”leveranserna” flera dagar före gate-mötet till 
chefsgruppen. Chefsgruppen, så kallade ”gatekeepers”, ges därmed en möjlighet 

uppen som fattar gate-besluten. De roller och befattningar som bör ingå i 
chefsgruppen kan skilja sig åt mellan olika organisationer och olika gates. Däremot 

ad av formalisering, vilket kan resultera i överdriven administration och 
sänkt kreativitet. Då organisationer omges av osäkerhet förekommer det skilda 

att granska dokumenten och förbereda sig inför mötet. Under mötet är det ofta 
projektgruppen och projektledaren som presenterar det aktuella 
produktutvecklingsprojektet för chefsgruppen. Därefter värderas den erhållna 
informationen utifrån beslutspunktens fördefinierade kriterier. Den enskilda 
medlemmen av chefsgruppen bör värdera respektive kriterium utan inverkan av de 
övriga deltagarna i syfte att undvika grupptänkande. Diskussionerna som därefter 
följer kring varje kriterium bör ledas av chefsgruppens ordförande och det är under 
dessa diskussioner som gate-besluten fattas. Dessutom ska även den fortsatta 
planen och riktlinjerna för projektet fastslås innan gate-mötet avslutas. (Cooper, 
1993)  

Till skillnad från Dunham (1999) anser Cooper (2001) att det främst är 
chefsgr

ska de chefer som deltar i chefsgruppen ha auktoritet att tilldela projektet resurser, 
de ska med andra ord äga de behövda resurserna samt representera olika 
funktionella avdelningar inom organisationen. (Ibid.) I likhet med Cooper (2001) 
påpekar Turner (1999) att cheferna bör representera flera funktionella avdelningar, 
till exempel från forsknings- och utvecklings-, marknads- och sälj- samt 
tillverkningsavdelningen. Enligt Cooper et al (2002) kan behovet på chefsgruppens 
hierarkiska befattningsnivå variera till följd av projektets storlek och risknivå. Vid 
stora projekt med hög risknivå bör chefsgruppen tillsättas med chefer från högre 
hierarkiska befattningsnivåer. Dessutom menar författarna att cheferna med högre 
hierarkiska befattningsnivåer framförallt ska närvara vid gate 3, 4 och 5 (se figur 
2), då dessa gates kan anses vara viktigare än de övriga. Cooper et al påpekar 
dessutom att förutom antalet gates bör organisationen anpassa vilka deltagare det 
är som ska närvara på gate-mötena beroende på projektets storlek, betydelse och 
risknivå.  

Vilket tidigare nämnts kritiseras stage-gate metodiken för att den bidrar till en 
förhöjd gr

åsikter huruvida formaliseringsgraden bör höjas eller inte. Det kan antas att 
utveckling av nya produkter innefattar en förhållandevis hög grad av osäkerhet. 
Därav finner vi det intressant att redogöra för olika författares åsikter avseende i 
vilken utsträckning formaliseringsgraden påverkar organisatoriskt beslutsfattande 
vid utveckling av nya produkter.  
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3.5. Formaliseringens effekter på beslutsfattandet  
Jones (1995) menar att en hög grad av formalisering ofta medför centralisering av 

ering är 
uttryck för vilka det är som fattar besluten i organisationen (Narayanan, 2001). Då 

ngar fungerar som ett stöd vid styrning och 
lutsfattande. Med normer avses en viss typ av 

troll i organisationen, vilket medför att övervakningen av det 
operativa arbetet kan minskas. Både formaliserade regler och rutiner samt normer 

organisationens beslutsfattande. Centralisering respektive decentralis

ansvaret för viktiga beslut innehas av chefer på höga hierarkiska befattningsnivåer 
likställs detta med en hög grad av centralisering. Motsatsen är hög decentralisering, 
vilket karaktäriseras av att ansvaret för beslut avseende initiering av nya projekt 
samt tilldelning av resurser innehas av chefer på samtliga hierarkiska 
befattningsnivåer. (Jones, 1995) En hög centraliseringsnivå har enligt Narayanan 
(2001) en kvävande effekt på utveckling av nya produkter. Däremot kan en för hög 
grad av decentralisering medföra att planering och koordinering av aktiviteter kan 
försvåras och organisationen kan förlora kontrollen över beslutsfattandet. 
Utmaningen ligger i att balansera det organisatoriska beslutsfattandet. Chefer från 
mellan och lägre hierarkiska befattningsnivåer bör fatta de operativa besluten 
medan långsiktigt strategiska beslut bör fattas av chefer på högre hierarkiska 
befattningsnivåer, med andra ord bör respektive nivå fatta beslut avseende det de 
har det formella ansvaret för. Resultatet är en tillfredsställande balans mellan 
strategiska aspekter samt erhållen flexibilitet, anpassnings- och 
innovationsförmåga. (Jones, 1995)  

Formalisering av regler och standardiserade tillvägagångssätt i kombination med 
organisatoriska normer och värderi
kontrollering av organisatoriskt bes
beteende som är gemensamt för en grupp människor, vilka uppstår då människor 
har arbetat tillsammans under en tid. (Jones, 1995) En norm kan, enligt oss, utgöra 
en komponent i en organisationsideologi. Normer är förhållandevis svåra att 
förändra vilket utgör ett problem när de har en negativ effekt på organisationens 
prestationer (Ibid.).  

Centralisering av beslutsfattande och formalisering av regler och rutiner bidrar till 
en ökad grad av kon

specificerar hur olika arbetsuppgifter ska utföras samt vilken organisatorisk roll 
den anställde har. Flertalet organisationer påpekar tendensen av att anställda i för 
stor utsträckning följer skrivna och oskrivna regler, vilket sänker 
anpassningsförmågan och kreativiteten. (Jones, 1995) Även Narayanan (2001) 
anser att en hög grad av fördefinierade regler och rutiner har en kvävande effekt på 
utveckling av nya produkter. Organisationen bör därmed försöka hitta ett sätt att 
använda både regler och normer i syfte att standardisera de anställdas beteende 
(Jones, 1995). 
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Den hierarkiska lokaliseringen av makt visas ofta av organisationens 
centraliseringsgrad (Christiansen, 2000). Enligt Christiansen (2000) är det ett 
vanligt förekommande att decentralisering framför centralisering förordas. Han 
menar dock att chefer från högre befattningsnivåer bör involveras i 

sering av beslutsfattandet samt förhöjd kontroll av det operativa arbetet. 
Därav har vi reflekterat över detta då information till den empiriska studien har 

produktutvecklingsprocessen, framförallt vid strategiska beslut i form av till 
exempel stora investeringsbeslut. Det förekommer dock att dessa chefer även 
involveras i andra beslut av till exempel mer grundläggande operativ karaktär, 
vilket inte är att föredra. Christiansen (2000) menar vidare att de organisationer 
vilka framgångsrikt utvecklar nya produkter ofta har sammanfört makten över 
produktutvecklingens input med ansvaret för dess output. Han menar dock att det 
är vanligt att makten över resurserna, det vill säga produktutvecklingens input, 
innehas av de enheter/funktioner som har flest deltagare i 
produktutvecklingsprojektet vilket ofta är forsknings- och utvecklingsenheter. 
(Ibid.) 

Vi menar att stage-gate metodiken kan antas bidra till en ökad formaliseringsgrad 
och således skulle eventuellt stage-gate metodiken kunna bidra till en ökad 
centrali

samlats in avseende; tillvägagångssättet vid beslutsfattandet, vilka det är som fattar 
besluten, utifrån vilka aspekter besluten fattas samt vad besluten resulterar i. En 
fortsatt diskussion kring dessa aspekter förs i uppsatsens avslutande kapitel. 
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4. ABB och ABB Gate Model 

4.1. Företagsbeskrivning 
ABB är en ledande organisation inom kraft och automationsteknik och koncernen 
har ungefär 146 000 medarbetare världen över och verkar i mer än 120 länder. 
Sverige är ett av ABB:s viktigaste verksamhetsländer och organisationen finns 
etablerad på ett tiotal platser i landet. Framförallt Ludvika och Västerås är stora 
verksamhetsorter i Sverige, men organisationen finns dessutom representerad på 
ett ytterligare hundratal orter i landet. Sammanlagt finns ungefär 15 000 
medarbetare i landet. Under 2001 hade ABB en omsättning på ca 24 000 MUSD. 
(http://www.abb.com) 

ABB är indelat i fyra divisioner; Kraftteknik, Automationsteknik, Financial 
services och Olja, gas och petrokemi. Divisionen Kraftteknik erbjuder ett brett 
utbud av produkter, tjänster och lösningar för kraftöverföring och kraftdistribution, 
såsom transformatorer, ställverk, brytare, kondensatorer och ytterligare produkter 
och tekniker för hög- och mellanspänningsapplikationer. 
Automationsteknikdivisionen vänder sig bland annat till kunder inom industrier 
och branscher som kemi, fordon, konsumentvaror, läkemedel, tillverkning och 
energi. (http://www.abb.com)  

Divisionen Olja, gas och petrokemi har ett omfattande utbud av produkter, tjänster 
och system som levereras till den globala olje-, gas- och petrokemiska industrin. 
Produkterna innefattar allt från tekniker för utvinning till konstruktion av 
produktionsanläggningar, raffinaderier och petrokemiska anläggningar. Syftet med 
divisionen Financial Services är att stödja ABB-koncernens verksamheter och 
kunder med innovativa finansiella lösningar inom såväl strukturerad finansiering, 
leasing, projektutveckling, ägarskap, finansiell rådgivning, försäkring som 
internbanksverksamhet. (http://www.abb.com) ABB står idag inför en 
förhållandevis omvälvande omstrukturering. Bland annat avser organisationen att 
sälja av hela eller delar av de två sistnämnda divisionerna i syfte att ytterligare 
fokusera på kärnverksamheten (Larsson). Omstruktureringen bidrar till att vi har 
valt att inte mer ingående beskriva hur organisationen är strukturerad. Det kan 
dock nämnas att varje division innefattas av flertalet relativt fristående enheter, 
exempelvis ingår Robotics och ATCE/CS i divisionen Automationsteknik. 
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Forskning och utveckling anses vara avgörande för ABB:s framgång. Inom 
organisationen är snabbhet och effektivitet det centrala vid utvecklande av nya 
produkter och vid skyddande av dessa. (http://www.abb.com) Det bedrivs inom 
organisationen forskning och utveckling på såväl central nivå som enhetsnivå. 
ABB Corporate Research utgör ABB:s största forsknings- och utvecklingsenhet 
och ska främja den långsiktiga teknikutvecklingen inom ABB-koncernen (Ibid.). 
Uppsatsens kontaktpersoner på CR ingår i en grupp som ansvarar för 
koncernövergripande verksamhetsprocesser där bland annat utveckling och 
implementering av ABB Gate Model ingår.  

4.1.1. Beskrivning av enheten Robotics 
Robotics är en världsledare inom robottillverkning med över 100 000 robotar 
installerade världen över. Enheten har cirka 650 anställda och finns placerad i 
Västerås med filialer i både Stockholm och Göteborg. Enheten utvecklar och 
producerar industrirobotar som framförallt säljs till bilindustrins underleverantörer 
och livsmedelsindustrin samt till andra branscher som är stora användare av 
robotbaserad automation. Till de vanligaste tillämpningarna hör svetsning, 
paketering, slipning, maskinbetjäning, materialhantering och montering. 
Utvecklingsavdelningen i Robotics är mycket omfattande och utvecklar såväl den 
mekaniska enheten som hård- och mjukvara till industrirobotens styrsystem. 
(http://www.abb.com) 

Produktutvecklingen initieras av Product Management, vilka agerar beställare av 
nya produkter. Därefter överlämnas beställningen till utförarna, det vill säga 
linjeorganisationen, vilken till exempel innefattas av funktionerna; Utveckling, 
Försäljning och Tillverkning. Utvecklingen av nya produkter sker i projektform 
och då linjeorganisationen mottagit beställningen tillsätts en projektledare från 
Utvecklingsfunktionen. (Källman) 

4.1.2. Beskrivning av enheten ATCE 
ATCE har i stor utsträckning en utvecklingsfokuserad verksamhet, då de utvecklar 
automationstekniska mjukvarulösningar för styrning och kontroll av ABB:s 
produkter för till exempel drivsystem, lågspänningsprodukter och kraftelektronik 
(Lindberg). Således utgörs deras främsta kunder av ABB-interna kunder. 
Mjukvarulösningarna innefattas övergripande av tre olika systemnivåer och 
utvecklingen av dessa är geografiskt uppdelade i Sverige, USA och Tyskland 
(Ibid.). Den studerade enheten i Västerås benämns ATCE/CS (Automation 
Technology Control-platform and Enterprise-products/Control and Safety) och har 
cirka 400 anställda.  
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ATCE/CS är organiserad utifrån åtta linjeorganisationer/funktioner; Product 
Management, Utveckling, Försäljning, Marknad, Tillverkning, Underhåll, Kvalitet 
samt Utbildning. Utvecklingsarbetet organiseras i projektform, så kallade 
produktutvecklingsprogram, vilka koordineras och övervakas av 
affärsområdesenheter i syfte att integrera de tre olika systemnivåerna. 
(http://inside.abb.com) Affärsområdesenheterna har dessutom det övergripande 
ansvaret för att skapa och säkerställa ATCE:s mål och riktlinjer. Under de två 
nästkommande avsnitten, 4.2 och 4.3, är samtlig information hämtad från ABB:s 
intranät där inte annat anges.  

4.2. Bakgrund till ABB Gate Model 
Genom att successivt förbättra organisationens produkter, påbörjas kontinuerligt 
ett stort antal utvecklingsprojekt inom ABB. Trots att flertalet av dessa är 
framgångsrika ansågs frekvensen av framgångsrika produktutvecklingsprojekt 
kunna ökas genom en högre formaliseringsgrad avseende utvecklingsarbetet. Med 
anledning av detta utvecklades ABB Gate Model, i syfte att säkerställa att 
projekten är förenade med företagets mål och att de utförs med större möjlighet till 
styrning och kontroll. Utvecklingen av grunderna för metodiken startade 1993-
1994, då ATCE/CS var en av flera enheter som upplevde ett behov av att 
formalisera sina produktutvecklingsprocesser. ATCE/CS skulle vid denna tidpunkt 
utveckla föregående plattform och utvecklingen medförde en del problem. Enheten 
fick kritik från näst högsta ledningen inom ABB, vilken påpekade att arbetet måste 
skötas betydligt mer strukturerat i framtiden med till exempel större fokus på 
slutkunderna. Lindberg och Moberg menar att problemen främst utgjordes av att 
enheten släppte ut produkter med ofärdiga detaljer.  

Som ett resultat på att flera enheter hade problem med produktutvecklingen kom 
det en checklista från högre nivå, med punkter som skulle vara kontrollerade innan 
nästa nyutvecklade produkt lanserades. Jönsson påpekade att listan var 
ostrukturerad, vilket medförde att programledaren (läs projektledaren) för 
nästkommande stora projekt strukturerade listan och dess punkter. Han menar att 
detta var starten till att checklistor för olika funktioner började växa fram och 
respektive funktion lade till ytterligare relevanta punkter för att erhålla mer 
kompletta checklistor. Efter det att samtliga checklistor ansågs mer eller mindre 
kompletta togs ett beslut att hela enheten globalt skulle använda metoden med 
checklistor. Stage-gate metodiken introducerades 1996 på ATCE/CS i syfte att 
ytterligare öka kontrollen i produktutvecklingsprojekten. Metodiken utvecklades 
successivt och resulterade slutligen i en generell modell år 2000 – ABB Gate 
Model. 
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ABB Gate Model strukturerar produktutvecklingsprocessen utifrån beslutspunkter, 
så kallade gates, där beslut fattas för att minimera risken för att projekten ska 
misslyckas. Gate-modellen synliggör projektets status och säkerställer relevant 
input för affärsmässiga beslut. Modellen har till syfte att bland annat svara på om 
det är strategiskt och ekonomiskt rimligt att låta ett visst projekt fortleva. 
Resultatet av att använda modellen är högre transparens och synlighet av projekten 
inom organisationen samt att produkterna levereras med såväl förväntade som 
utlovade fördelar. Syftet med ABB Gate Model avseende produktutveckling är att 
säkerställa att organisationen vid Gate 5 kan lansera en produkt för försäljning. 
ABB Gate Model är ett besluts- och selekteringsverktyg som är applicerbart på 
samtliga produktutvecklingsprojekt inom ABB. I en förlängning menar Larsson att 
gate-modellen dessutom är tänkt att utgöra ett prioriteringsverktyg med syfte att 
prioritera mellan olika projekt. Larsson menar dock att organisationen i nuläget 
inte är mogen för denna vidareutveckling av modellen, då användarna av gate-
modellen ska ges möjlighet att successivt applicera och tillägna sig modellen.  

4.3. Beskrivning av ABB Gate Model 
De projekt vilka förekommer inom ABB kan se olika ut, både vad gäller respektive 
projekts utformning och syfte. Trots detta är behovet att använda en besluts- och 
selekteringsmodell, vilken möjliggör affärsmässiga beslut samt minimerar risker 
för felaktiga beslut, detsamma för samtliga av ABB:s tre övergripande 
projekttyper. Produktutvecklingsprojekt utvecklar standardiserade produkter som 
ska lanseras på den externa marknaden. Teknikutvecklingsprojekten säkerställer 
eller producerar teknologi som ingår i existerande eller kommer att ingå i framtida 
produkter eller system inom ABB. Processförbättringsprojekten förbättrar 
organisationens effektivitet genom att utveckla och implementera processer. ABB 
Gate Model har tagit hänsyn till projektens olikheter och har utvecklats för att 
passa såväl Produktutvecklingsprojekt, Teknikutvecklingsprojekt som 
Processförbättringsprojekt. Det förekommer därav tre varianter av ABB Gate 
Model och den stora skillnaden vid användandet av gate-modellen för olika 
projekttyper är framförallt vilka frågor som bör ställas vid varje gate under 
projektens livstid. Trots att både Robotics och ATCE/CS är teknikfokuserade 
enheter används sällan den gate-modell som hanterar teknikutvecklingsprojekt, 
utan enheterna använder främst gate-modellen som hanterar 
produktutvecklingsprojekt. Vi har i vår uppsats därför valt att enbart studera gate-
modellen för produktutvecklingsprojekt. 
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Modellens gates ska användas som beslutspunkter där en utvärdering ligger till 
grund för ett affärsmässigt beslut och oberoende av vilken gate-modell som 
används ska rollerna gate-owner, gate-assessor och projektledare tillsättas för varje 
produktutvecklingsprojekt. Gate-owner ansvarar för att beslut fattas och att ABB 
Gate Model tillämpas korrekt inom projektet. En gate-owners roll är att kontrollera 
projektet utifrån en affärsmässig synvinkel, vilket innebär att kontrollera huruvida 
projektet fortlöper enligt organisationens affärsmässiga strategi samt att alla 
befattningar inom projektet är tillsatta av kompetent personal. När väl ett projekt 
har påbörjats beslutar gate-owner över dess framtid, och denne har befogenhet att 
starta och avsluta ett projekt samt förändra projektets omfattning och mål. Utifrån 
till exempel gate-assessments, resurs- och risksituation och marknadsutvärdering 
avgör gate-owner, vid respektive gate, om projektet ska fortleva eller avslutas. En 
gate-owner kan komma från olika nivåer inom organisationen beroende på 
projektets storlek strategisk betydelse. Vid produktutvecklingsprojekt är gate-
owner vanligen produktchefen.  

Gate-assessorn har det övergripande ansvaret för att rapportera projektets status, 
vilken indikerar om projektet är redo att passera en gate eller inte. Assessorns 
uppgift är att se till att nödvändig information finns tillgänglig för beslutsfattarna 
när gate-möten ska hållas. Denne utför en utvärdering utifrån ett förhållandevis 
omfattande frågedokument, vilket benämns ”checklistor”. Frågeområdena 
inkluderar till exempel projektets resursbehov, status, fördelar och risk. Utifrån 
denna information sammanställer assessorn en rapport, viken innehåller en 
rekommendation huruvida projektet bör passera en gate eller inte. Rapporten ska 
distribueras till mötesdeltagarna fem dagar före gate-mötet och rapporten 
presenteras slutligen på gate-mötet. En assessor är ofta en extern person i den 
bemärkelse att han är projektextern. Det är en nödvändighet för att uppnå 
objektivitet. Det krävs dock att assessorn är insatt i den verksamhet som denne är 
assessor i samt är familjär med ABB Gate Model. Vanligen tillsätts assessor-rollen 
av en projektledare för ett annat projekt, en kvalitetschef eller en produktchef för 
en produkt, vilken inte är involverad i projektet.  

Projektledaren har det övergripande ansvaret för hela projektet och driver det, 
utifrån kvalitets-, kostnads- och tidsaspekter, mot dess mål. Utifrån dessa aspekter 
rapporterar projektledaren projektets utveckling till dess intressenter. 
Projektledarens ansvar innefattar bland annat att planera projektet, att styra 
projektet utifrån uppsatt budget samt att kontinuerligt rapportera projektets 
resurssituation, finansiella situation, kvalitetsstatus samt produktionskostnad till 
intressenter. Projektledaren ansvarar även för kommunikationen mellan projektets 
aktörer, vilket bland annat innebär att relevant information ska finnas tillgänglig 
för den som är i behov av sådan. Ytterligare ett ansvar för projektledaren är att 
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bistå assessorn med hjälp att förbereda sig inför gate-möten. Projektledaren 
befogenhet, såsom att bestämma resursbehovet inom produktutvecklingsprojektet, 
definieras av gate-owner och begränsas av projektets omfattning och mål.  

Enligt ABB Gate Model förekommer det två typer av forum, gate-möten och 
styrgruppsmöten, där projekten värderas respektive vägleds. Ett gate-möte är ett 
beslutsmöte med syfte att, med bakgrund från en assessment-rapport, värdera 
projektet utifrån exempelvis resursbehov, status, fördelar och risk. Enligt 
Westblom är värderingen tänkt att utföras mot ett antal kriterier, vilka ska 
definieras av gate-modellens användare. Dock framgår inte detta i beskrivningen 
av den generella modellen. Westblom menar vidare att gate-mötet syftar till att 
utgöra ett mer strategiskt forum till skillnad från styrgruppsmötena som är tänkta 
att hantera mer operativa aspekter. 

I likhet med den allmänna modell vi beskrivit i referensramen fattas ett Go/NoGo 
beslut under gate-mötet. I ABB:s generella modell framgår det inte tydligt vad som 
egentligen avses med ett Go respektive ett NoGo beslut. Westblom menar dock att 
ett Go beslut innebär att projektet passerar gaten och att eventuella förändringar 
avseende projektets inriktning ska vara fastställda vid beslutet. Ett NoGo omtalas 
som ”Cancel” och dess innebörd kan, enligt oss, likställs med att lägga ned 
projektet (Kill). Gate-mötena hålls vid bestämda tillfällen under projektets livstid 
och är, till skillnad från styrgruppsmötena, mer händelsedrivna. Obligatoriska 
deltagare på gate-mötet är gate-owner, gate-assessorn och projektledaren. 
Ytterligare intressenter kan inbjudas av gate-owner och valet av deltagare ska 
baseras på deltagarnas inflytande vid respektive gatepassage. Dessa kan utgöras av 
representanter från Product Management och utvecklingsenheten, kvalitetschefer, 
samt representanter från såväl försäljning, marknad, tillverkning som underhåll. 
Respektive deltagares inflytande på gate-beslutet är beroende av inflytandet i deras 
ordinarie yrkesroll, men det är gate-owner som har den avgörande rösten vid 
eventuella meningsskiljaktigheter. Vid implementering och utbildning av ABB 
Gate Model påpekas att modellen är tänkt att vara flexibel och anpassningsbar 
utifrån exempelvis projektens risk, storlek och omfattning (Larsson & Westblom). 

Styrgruppsmötena ska hållas kontinuerligt under projektets livslängd och syftet är 
att vägleda projektet samt lösa problem som eventuellt kan hindra projektets 
utveckling. Ytterligare syften är att granska projektets resurser och finansiella 
situation, säkerställa att projektet följer uttalad plan samt når uppsatta mål. 
Deltagarna kan i stort sett vara desamma som vid ett gate-möte, med undantag för 
gate-assessorn. Deltagarna bör, förutom projektledaren, utgöras av chefer, vilka 
ansvarar för och kan bidra med resurser som är avgörande för projektets output. 
Vid behov av expertis eller speciell kompetens kan ytterligare personer inbjudas. 
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Även styrgruppens inflytande är beroende av det inflytande som respektive 
deltagare innehar.  

ATCE/CS har en delvis egenutvecklad version av stage-gate metodiken och har 
valt att inte till fullo applicera ABB Gate Model, exempelvis använder de sig inte 
av begreppen gate-assessor och gate-owner. Vi menar dock att beskrivningen 
nedan överensstämmer med ATCE/CS:s gate-modell, varför en jämförelse är 
genomförbar. När vi fortsättningsvis pratar om den generella modellen åsyftas 
ABB Gate Model och avser vi att klargöra eventuella skillnader mellan modellerna 
förtydligas detta. 

ABB Gate Model består av 8 gates där gate 0-5 är beslutspunkter som ska 
användas för att besluta om projektet ska fortleva eller inte. Gate 6 och 7 är till för 
att stänga projektet samt insamla erfarenheter. I följande avsnitt kommer vi 
kortfattat att redogöra för modellen och i den löpande texten nedan kommer Gate 0 
till och med Gate 7 att förkortas med G0, G1, G2 etc. ABB Gate Models 
utformning synliggörs i nedanstående figur, vilken förtydligas i den efterföljande 
texten. När begreppet projekt används i beskrivningen åsyftas 

Figur 6 ABB Gate M

produktutvecklingsprojekt.  

odel. (Källa: http://abb.inside.com, reviderad version) 
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G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G0 

 Starta Projektet 

inkluderar bland annat först
specifika projektet och att tillhandahålla input till G0 mötet. G0-mötet synliggör 
projektet i organisationen under utvecklingsprojektets början samt säkerställer att 
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alla projektets kända aspekter är beaktade. Gate-owner tar initiativ till ett gate 
möte, där det främsta målet är att starta projektet. Under mötet ska även beslut 
fattas om vilken typ av ABB Gate Model som ska användas för det aktuella 
projektet. Resultatet av G0 mötet ska vara huruvida projektet ska starta, om dess 
omfattning bör förändras eller om projektet inte ska starta över huvud taget. Om 
mötet resulterar i att projektet ska passera allokeras resurser och datum för G1 och 
G2 fastställs. 

Gate 1 – Starta projektplaneringen 
till en överenskommelse om projektets 

Gate 2 – Starta verkställandet av projektet 
eende projektets plan samt erhålla 

Gate 3 – Bekräfta verksställandet 
ets mål och planer. Vid denna tidpunkt ska 

Gate 4 – Starta introduktionen  
ch produkten framgångsrikt har verifierats, för 

Målet med G1 är att komma fram 
utformning och innehåll. De kravspecifikationer som förbereds innan G1 
innehåller projektets kravbild, och specifikationen utgör en detaljerad definition av 
vad som ska implementeras i projektet. Denna överenskommelse ska nås som ett 
resultat av en dialog, vilken resulterar i att leverera högsta kundvärde i relation till 
utvecklingssatsningarna inom den givna tidsramen.  

G2 syftar till att erhålla en överenskommelse avs
möjlighet att implementera kraven med hjälp av vald teknologi. För att fullborda 
såväl projektdefinitionerna som dess planering måste implementationen 
tydliggöras för att minimera eventuella risker då de uppsatta målen ska nås. 
Resultatet av G2-mötet är antingen ett beslut att verkställa projektet utifrån 
kravspecifikationer, valt produktkoncept, projektbeskrivning, projektplan eller att 
helt lägga ner projektet. Om beslutet är att låta projektet passera fastställs datum 
för resterande gates. Att passera G2 är en förbindelse för alla involverade parter att 
fullfölja implementeringen utifrån uttalad plan. 

Målet med G3 är att fastställa projekt
det vara möjligt att rapportera eventuella svårigheter med att uppnå de fastställda 
målen för projektet samt ändra projektets omfattning och plan om så är 
nödvändigt. För de projekt som använder en successiv och förhållandevis långsam 
utvecklingsmodell är det möjligt att upprepa G3 och dessa gates kallas då G3a, 
G3b etc. G3-mötet ska resultera i ett beslut om projektet ska passera eller inte, 
vilket innebär en bekräftelse på att framtida datum kan följas och att projektet 
verkställs enligt projektplan. 

När implementeringen är komplett o
att säkerställa att den produkt som tagits fram överensstämmer med 
kravspecifikationen, kan datum för marknadslansering bekräftas. Därefter kan 
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introduktionsaktiviteterna avseende lanseringen tillkännages, och vid detta tillfälle 
hålls ett G4-möte. Målet med G4-mötet är att säkerställa att det uppsatta 
lanseringsdatumet och övriga mål är bekräftade och att aktiviteter för att 
introducera produkten kan påbörjas i full skala. I vissa fall är det dock nödvändigt 
att besluta om vissa förändringar som att lägga till ytterligare restriktioner eller 
planera tilläggsaktiviteter för att lyckas möta det uppsatta laseringsdatumet. 

Gate 5 – Lansera produkten 
officiella datum då offerering, försäljning och 

Gate 6 – Stäng projektet  
s att bekräfta att linjeorganisationen har erhållit alla 

Gate 7 – Retrospektiv utredning av projektet  
der, försäljningsenheter och 

  

Lansering definieras som det 
leverans av produkten kan inledas. Målet med G5-mötet är att fastställa att 
produkten är redo för lansering. När godkännandet av produkten är komplett och 
alla förberedelser för att lansera produkten är genomförda hålls ett G5-möte. Vid 
G5-mötet ska det bekräftas att produkten är godkänd i enlighet med uppsatta krav 
samt att organisationen är redo att hantera den nya produkten. Resultatet av G5-
mötet är ett beslut att antingen avsluta projektet och ställa in lanseringen eller att 
lansera produkten. 

Målet med G6-mötet är del
förväntade resultat, och dels att stänga projektet. När projektet är färdigställt hålls 
G6-mötet och mötet ska resultera i ett beslut att stänga projektet samt ett definitivt 
datum för G7. 

När tillräcklig feedback från bland annat kun
tillverkningsenheter finns tillgänglig krävs det att en utredning genomförs för att 
samla in erfarenheter från projektet. Perioden mellan G6 och G7 varierar från 
produkt till produkt, men vanligen infaller G7 mellan sex och tolv månader efter 
G6. Målet med G7 är att utreda projektresultatet, vilket innebär att kontrollera om 
resultatet överensstämmer med vad som utlovades vid G2 och G5 samt hantera 
erfarenheter från projektet. Resultatet av G7-mötet är en godkänd rapport till 
linjeorganisationen, och rapporten ska användas för att förbättra 
utvecklingsprocessen avseende produktens framtid. Under de två nästkommande 
avsnitten kommer vi att beskriva hur enheterna Robotics och ATCE/CS applicerar 
och operativt använder gate-modellen. 
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5. Användandet av gate-modellen 

5.1. Enheten Robotics  
ABB Gate Model implementerades i enheten hösten 2001 och användes initialt på 
ett par stora pilotprojekt. Det kan påpekas att Robotics själva har valt att 
implementera modellen. Källman hävdar att det, innan modellen implementerades, 
fanns ett behov av tydligare styrning och kontroll över projekten. Numera ska 
modellen, utan undantag, användas i samtliga projekt. 

På Robotics finns ett forum som kallas PMF (Product Management Forum), vilket 
är ett planeringsforum för hela utvecklingsverksamheten och beslutet om vad som 
ska göras och när fattas vid detta forum. När PMF har gett sitt godkännande 
avseende ett projekt startar projektet och det är först då gate-modellen börjar 
användas. Sedan hålls ett G0-möte, varpå den formella bekräftelsen att starta 
projektet sker. Det hålls alltid ett G0-möte, oavsett om det kommer att hållas fler 
gate-möten eller inte. Detta görs för att de vill ha det formella projektavlämnandet 
till forsknings- och utvecklingsavdelningen. PMF balanserar resurserna mellan 
samtliga projekt, vilket sker innan G0 och PMF är ett beslutsinstrument som 
används före gate-modellen i syfte att säkerställa balanserade resurser. Likaså 
beskrivningen av den generella modellen ställer krav på ett visst förarbete innan ett 
projekt kan tas upp till G0. 

5.1.1. Besluts- och styrnings/kontrollverktyg 
Enligt den generella beskrivningen av ABB Gate Model är det tänkt att modellen 
främst ska användas som ett besluts- och selekteringsverktyg. Dock anser samtliga 
respondenter på Robotics att modellen främst används som styrnings- och 
kontrollverktyg istället för ett besluts- och selekteringsverktyg. Exempelvis 
poängterar Forssander att modellen definitivt är tänkt att vara ett besluts- och 
selekteringsverktyg, men att den också kan ses som ett kontrollverktyg, då den 
synliggör projektets delar och underlättar projektets uppföljning: ”Jag utnyttjar det 
kanske som ett kontrollverktyg i syfte att kunna rätta till bristerna inför gate 2.” 
Även Myhr hävdar att modellen i första hand är ett styrnings/kontrollverktyg, i den 
meningen att enheten aldrig tagit ett beslut att lägga ner ett projekt. Enligt Norefors 
används modellen som ett uppföljningsverktyg samt ett kontrollverktyg, med syfte 
att bedöma ett projekts risker. Källman menar att modellen tvingar aktiva 
projektdeltagare att stanna upp och ”ta tempen” på projektet, och kan således mer 
ses som ett kontrollverktyg. 
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5.1.2. Olika typer av gate-beslut på Robotics 
Det är tänkt att det vid modellens samtliga gates ska fattas ett beslut huruvida 
projektet ska fortleva eller helt läggas ner, ett så kallat Go/NoGo beslut. 
Majoriteten av de tillfrågade hävdar dock att det aldrig förekommit att enheten lagt 
ner några projekt. ”Ett NoGo beslut innebär sällan att projekt läggs ned, utan 
snarare får man hemläxa och kör samma gate igen” (Johnsson). Myhr påpekar 
dock att det förekommit att ett projekt, där enheten använt gate-modellen, lagts ner. 
Nedläggningen av projektet var ett resultat av konjunkturläget och IT-kraschen. 
Han menar dock vidare, att enheten inte lade ned det totala projektet utan vissa 
delar av det, och att resterande delar ”lades på is”. Myhr tror inte att 
nedläggningsfrekvensen och orsakerna till nedläggningarna har förändrats i och 
med införandet av ABB Gate Model. Det finns historiskt sett utvecklingsprojekt 
som borde ha lagts ned tidigare, då de visade sig bli mindre lönsamma än planerat. 
Detta talar, enligt Myhr, för att det är bra att formalisera 
produktutvecklingsprocesserna, då projekt som visar sig vara olönsamma 
eventuellt kan läggas ned innan de kostar för mycket.  

Istället för att helt lägga ned projekt menar Källman att de snarare försenar 
lanseringen. Han ser det som ett bekymmer, då han menar att de borde vara lite 
vassare och besluta att projekt ibland ska läggas ned, trots att det på kort sikt kan 
bli kostsamt. Även Norefors hävdar att de fortsätter köra de projekt som väl 
påbörjats. Han är osäker på om det beror på att de är mindre benägna att sätta igång 
riskfyllda projekt som sedan läggs ned eller om det beror på något annat. Han anser 
att det har väldigt lite att göra med gate-modellen, utan att det snarare handlar om 
organisationens kultur. Däremot menar han att de projekt som stoppas i praktiken 
redan är ”döda” på grund av resursbrist. Projekten stannas upp och resurserna ses 
över varefter projekten startas upp igen. Enligt Källman är det, i beskrivningen av 
den generella modellen, för stort fokus på Go/NoGo vid respektive gate. Han 
menar att även om de inte är riktigt klara vid en viss gate så vill de gärna fortsätta 
processen.  

Det förekommer ofta att projekt passerar en gate utan att samtliga checkpunkter är 
behandlade. Enligt den generella modellen ska då projekten egentligen inte passera 
en gate, vilket dock sker i verkligheten. Projektet får då restpunkter som behandlas 
vid ett senare uppföljningsmöte. Myhr anser att den generella modellen kan 
kritiseras i det här sammanhanget. Han menar att modellvärlden och verkligheten 
inte ser lika ut och att den generella modellen inte tar hänsyn till att det måste 
finnas utrymme för att vissa saker görs i efterhand. Det händer ofta att de får 
genomföra saker i efterhand för att sedan följa upp detta och vid ett senare tillfälle 
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konstatera att gällande gate är passerad. Vissa mindre tunga restpunkter kräver 
inget uppföljningsmöte utan restpunkterna följs upp vid nästkommande gate.  

Majoriteten av de tillfrågade anser att anledningar till att projekt läggs ned helt 
skulle kunna vara att omvärlden radikalt förändras, stora tekniska problem, att 
ingen vill ha produkten, det vill säga att en affär inte går igenom eller att projektets 
risk ökar markant. Exempelvis menar Myhr att ett projekt aldrig skulle läggas ned 
för att till exempel alla checkpunkter inte var OK, utan det måste ske något mer 
radikalt.  

5.1.3. Gate-mötet och dess deltagare  
Majoriteten av de tillfrågade gör ingen tydlig åtskillnad mellan gate-mötet och 
styrgruppsmötet, utan menar att gate-mötet är en del av styrgruppsmötet. Enligt 
Norefors innebär ett gate-möte att gate-assessorn rapporterar till styrgruppen vad 
denne funnit i sin assessor-undersökning: ”Styrgruppen plockar in en gate-
assessor och har ett möte som vi kallar gate-möte, en inte särskilt komplicerad 
process.” Assessorn gör en rekommendation, huruvida projektet ska passera en 
gate eller inte, som denne har kommit fram till gemensamt med projektledaren och 
gate-owner under tiden som rapporten tagits fram. Rapporten distribueras sällan 
fem dagar innan till mötesdeltagarna, något som beskrivningen av den generella 
modellen rekommenderar. Det formella beslutet fattas sedan av dem som sitter 
med på gate-mötet. Gate-mötet är, enligt Norefors, till för att gate-assessorn ska ge 
styrgruppen en riskbedömning av projektets läge ur marknads-, teknik- och 
ekonomisynpunkt.  

Det formella beslutet tas på gate-mötena, men vanligen har man redan tidigare 
informerat deltagarna om projektets status samt fört en dialog om vilket beslut som 
troligen kommer fattas på gate-mötet. Enligt Källman tas besluten om Go/NoGo på 
styrgruppsnivå, vilket han anser vara ett gammaldags tänkande och han menar 
vidare att den formella nivån borde höjas på gate-mötena. Nu ligger den formella 
makten mer på styrgruppen istället för på gate-gruppen. Det är dock, enligt den 
generella modellen tänkt att besluten ska fattas på gate-mötena och inte på 
styrgruppsmötena. 

Det finns vissa personer på gate-mötena som har större möjlighet att påverka gate-
besluten och här spelar framförallt pondus och erfarenhet en stor roll. De personer 
som har större mandat än andra skiljer sig åt vid olika gates, beroende på vad 
respektive gate fokuserar. Forssander menar dock att olika grad av 
påverkansmöjlighet inte borde förekomma: ”En situation där någon eller några 
personer har mer tyngd än andra borde inte uppstå, eftersom projektet då inte är 
bra förankrat.” 
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I den generella beskrivningen av gate-modellen framkommer det inte hur oenighet 
på mötena ska lösas. Bland annat har det, på Robotics, förekommit att assessorn 
och styrgruppen varit oense avseende gatepassage. Exempelvis har Norefors inte, i 
det projekt han varit assessor, i något fall rekommenderat gate passage, vilket 
främst har berott på att han har bedömt risknivån i projektet som högre än de 
direktiv styrgruppen givit. Projektledaren och Norefors har tillsammans gått 
igenom checklistan och försökt värdera projektläget mot styrgruppens kriterier. 
Trots detta har styrgruppen kommit överens om att projektet ska passera gaten. 
Även om assessorn anser att projektet inte är redo att passera en gate kan 
styrgruppen ta ett beslut att passera. Besluten blir då någon form av Go i 
kombination med en rekommendation om eventuella kompletteringar, vilken 
baseras på en riskbedömning. Dessa kompletteringar ska, vid ett senare tillfälle, 
följas upp.  

Deltagarna på gate-mötena varierar från projekt till projekt, men oberoende av 
vilket projekt som mötet gäller så ska såväl beställar- (Product management) som 
utförarsidan (till exempel F&U-avdelningen) finnas representerad. Deltagarna 
behöver inte heller vara desamma vid ett projekts samtliga gate-möten, utan 
deltagarna kan under ett och samma projekt variera vid olika gates. Vanligen har 
deltagarna på ett gate-möte en mer operativ roll jämfört med deltagarna på 
styrgruppsmötet. I mindre projekt närvarar vanligen produktchefen, projektledaren 
och projektledarens närmaste linjechef. Mötet blir då förhållandevis kort och det 
viktiga är att de närvarande synkroniseras för att hela projektet på ett bättre sätt ska 
gå vidare. 

Vid större projekt ska styrgruppen, assessorn samt projektledaren delta. Det 
förekommer i större projekt att linjen, vid ytterligare tillfällen än gate-mötena, går 
igenom med assessorn var projektet befinner sig. Det förekommer, inom Robotics, 
meningsskiljaktigheter avseende vem som kallar till gate-mötet. Källman menar att 
det är styrgruppens ordförande som kallar till gate-möte och som även beslutar 
vilka som ska närvara. Ordföranden har dock inte all makt, utan besluten fattas ofta 
i konsensus. Forssander menar att assessorn, genom att prata ihop sig med 
projektledaren, kommer med förslag om vilka som ska delta på gate-mötena. Vissa 
bör närvara för att de innehar viss kompetens och vissa bör delta med tanke på 
projektets förankring. Vanligen deltar sex till sju personer och Forssander menar 
att tio personer nog är max. Enligt den generella gate-modellen ska gate-owner, 
gate-assessor och projektledare närvara samt representanter från exempelvis 
Product Management och utvecklingsenheten, kvalitetschefer, och representanter 
från såväl försäljning, marknad, tillverkning som underhåll.  
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En vanlig förekommande uppfattning är att det är samma personer idag som fattar 
besluten som innan gate-modellen infördes. Den främsta skillnaden är att det idag 
finns bättre beslutsunderlag. Produktutvecklingsprocessen i sig har inte förändrats 
utan den har snarare formaliserats i högre grad. Vissa respondenter uppfattar det 
ibland som att lite för mycket tid läggs ned inför respektive gate, framförallt vad 
gäller de stora projekten. Myhr menar att den tid som läggs ned måste hållas på en 
balanserad nivå så att samtliga involverade orkar igenom processen: ”Det tar nog 
ett till två år innan vi känner att vi hanterar den (läs modellen) på ett bra sätt.”  

5.1.4. Betydelsefulla kriterier 
Betydelsen av de kriterier som bedöms när gate-besluten ska fattas varierar mellan 
olika projekt. Även kriteriernas inbördes betydelse under projektets olika gates 
förändras. Det kan dock påpekas att Robotics inte har några tydligt definierade 
kriterier som projektet värderas emot. Enligt Johnsson och Myhr väger ofta 
kvalitet, resurstilldelning, produktkostnad och tidsplaner tungt vid beslutsfattandet. 
Myhr påpekar även att marknadskriterierna är viktiga, men menar att de inte 
förändras mycket under projektets gång. Norefors menar att det i början av ett 
projekt handlar mycket om business case och att projektet är affärsmässigt sunt. 
Exempelvis görs en bedömning avseende tänkt försäljning och marginal etc. i 
början av projektet. Dessa bedömningar kan, enligt Myhr, vara felaktiga men det är 
inget som uppdagas under projektets gång, utan det märks först när produkten har 
lanserats och sålts en period.  

Vid G3, G4 och G5 handlar det om huruvida kvalitetsfrågorna är på plats. Från G4 
och framåt handlar det mycket om ifall de får med sig hela organisationen i 
processen och att introduktionen är gjord. Fokus förskjuts under projektets livstid 
och till exempel är inte kvalitetsfrågor av lika stor vikt då inte projektet har 
kommit igång ordentligt. Norefors menar att det ligger på styrgruppens ansvar att 
ta den affärsmässigt minsta risken i de fall då kriterierna inte är uppfyllda.  

5.1.5. Beslutsfattarnas olika roller i gate-modellen 
Enligt den generella beskrivningen av ABB Gate Model ska det i samtliga projekt 
ingå en assessor, vars uppgift är att sammanställa en gate-assessment. Källman 
påpekar dock att det i en del mindre projekt inte finns någon uttalad assessor, då 
processerna lätt tenderar att bli för byråkratiska. Vid mindre projekt behöver 
processen inte vara lika uppstyrd. Dessutom anser Myhr att det inte är nödvändigt 
att ta fram en assessment-rapport till samtliga gates, men att det alltid tas fram en 
rapport till alla viktiga gates. Han menar vidare att om en rapport tas fram eller inte 
är beroende på om det finns någon formellt utsedd assessor eller inte. Han tror att 
om det finns en formell assessor för projektet så görs nog en assessment-rapport 

 



ABB Gate Model -  
En processledningsmetod för ABB:s produktutveckling 

56 

oberoende av vilken gate som projektet passerar. Däremot kan storleken och 
utformningen på rapporten variera mycket mellan respektive gate. 

Enligt beskrivningen av den generella gate-modellen ska assessorn vara 
projektextern, för att ha en objektiv syn på projektet. Den rekommendationen har 
Robotics tagit till sig och Källman ser det som positivt att ”få in en tredje part” i 
projekten. Norefors upplevde i början att rollen som assessor var otydlig och han 
var osäker på maktfördelningen mellan assessorn och styrgruppen.  

Flertalet respondenter hävdar att det är gate-owner som är ansvarig för respektive 
gate, vilket överensstämmer med den generella beskrivningen av vem som bär 
ansvar för respektive gate. Däremot förekommer det skilda uppfattningar om 
vilken organisatorisk befattning som innehar rollen som gate-owner. I enlighet 
med beskrivningen av den generella modellen är det produktchefen som ansvarar 
för gate 0, då denne har ett intresse av att ett projekt startar upp och resulterar i en 
aktivitet. Däremot menar Forssander att utvecklingschefen vanligen har rollen som 
gate-owner.  

Styrgruppen har ansvaret över projektet medan projektet drivs. Styrgruppen för ett 
projekt är den grupp som projektledaren är ytterst ansvarig inför. I stora projekt 
består styrgruppen av delar från organisationens ledningsgrupp. Styrgruppens roll 
är att se till att projektet lyckas och styrgruppen ansvarar för projektets resurser, 
inriktning, direktiv, återkoppling samt kontroll- och förankringspunkter, för att 
projektet ska rulla vidare. Norefors menar: ”Ett projekt som inte lyckas är minst 
lika mycket ett bekymmer för styrgruppen som för projektledaren.” Styrgruppens 
ordförande ska vara projektets viktigaste resursägare och kan till exempel, för 
riktigt stora projekt, utgöras av VD:n. Enligt Myhr är det styrgruppens ordförande 
som även tillsätter assessorn. 

I enlighet med den generella modellen anser flertalet respondenter att 
styrgruppsmötena fokuserar mer operativa frågor nu jämfört med innan gate-
modellen infördes. Vanligen deltar hela eller delar av styrgruppen även på gate-
möten och därmed tenderar gate-mötena att bli ett specialfall av styrgruppsmöten 
med extra personer inkallade. Styrgruppen har förutom gate-mötena mer täta och 
kontinuerliga möten, vilka följer upp mer operativa frågor kontinuerligt i projektet 
och gate-mötena anses till viss del underlätta styrgruppens arbete. På gate-mötet 
tas beslutet om Go/NoGo och deltagarna tänker samtidigt igenom om det är rätt 
projekt att driva, medan deltagarna på styrgruppsmötena inte funderar på om det är 
rätt projekt utan mer fungerar som ett stöd för projektledaren. Sammanfattningsvis 
kan sägas att gate-mötena behandlar projektet ur en mer affärsmässig och 
strategisk synvinkel, medan styrgruppsmötena är mer operativa.  
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Forssander tror inte att styrgruppen upplever det som att de har blivit fråntagna 
något inflytande över beslutsfattandet i produktutvecklingen, eftersom det är 
många som sitter med i styrgruppen som också sitter med på gate-mötena. De som 
har mest makt i styrgruppen är enligt Forssander gate-owner samt beställaren eller 
dennes företrädare, och dessa finns vanligen representerade även på gate-mötena. 
Han tror vidare att det är ungefär samma personer som sitter med i styrgrupperna 
idag som det var innan gate-modellen infördes. Enligt den generella modellen 
framhävs framförallt gate-owner som den person som har mest mandat vid såväl 
gate-mötena som styrgruppsmötena. 

5.1.6. Gate-modellens effekter 
Innan gate-modellen infördes gjordes det inför samtliga projekt en förstudie, det 
fanns även en projektbeskrivning och i vissa fall ett business case. Det fanns 
däremot inga tydliga checklistor att följa, vilket enligt Myhr kunde leda till att 
projektet blev lite löst i kanterna. Vid sidan av produktutvecklingsprojektet fanns 
styrgruppen, vilken hade till uppgift att kontrollera att inget gått så pass snett att 
projektet skulle bli tvunget att läggas ned. Enligt Myhr har det numera blivit 
mycket tydligare och drivs hårdare till sin spets. De tillfrågade menar att gate-
modellen tvingar alla inblandade att verkligen tänka efter att rätt projekt startas, för 
att slippa starta något projekt som kostar mycket pengar och som sedan måste 
läggas ned. Flertalet respondenter framhöll önskemål om förbättrad överblick över 
enhetens totala projektportfölj, något de ansåg att gate-modellen ännu inte bidragit 
till.  

Flertalet av respondenterna upplever att gate-modellen är en hjälp i arbetet. Det har 
blivit en skarpare diskussion och en större medvetenhet om risker och 
konsekvenser, vilket gate-modellen hjälp till med. Enligt Myhr har det, efter 
införandet av gate-modellen, blivit fler möten till antalet. Han ser det dock inte 
som något negativt då han menar att mötena i och med implementeringen av gate-
modellen har medfört att de slipper hålla katastrofmöten i slutet av projektets 
livstid. Innan gate-modellen implementerades upplevde vissa av de tillfrågade att 
inte lika många personer var involverade i beslutsprocessen, vilket till exempel 
innebar att projektet inte hade samma förankring hos dess deltagare. Norefors 
menar att modellen samtidigt har bidragit till att förtydliga vilka det är som 
medverkar vid beslutsfattandet, vilket även det har bidragit till att förankringen 
förstärkts. Till skillnad från Norefors anser Forssander att beslutsfattandet numera 
har blivit mer formellt.  
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Källman och Myhr påpekar att beslutsunderlagen definitivt har blivit bättre efter 
införandet av gate-modellen. Myhr tycker dessutom att kvaliteten på besluten 
höjts. Han fortsätter: ”Man måste ju väga nyttan mot kostnaden som uppstår med 
att ta fram beslutsunderlagen och tro på att vi får ut någonting bättre i slutändan.” 
Johnsson tror däremot inte att besluten blivit mer effektiva efter införandet av gate-
modellen utan att gate-modellen snarare inneburit att fler personer lägger sig i 
besluten, vilket han ser som negativt. Däremot tycker han att användandet av 
checklistorna är positivt, då det bidrar till att alla viktiga aspekter beaktas. 

Johnsson menar dock att gate-modellen har bidragit till att processerna i sig 
fokuseras istället för projektets mål. Han menar vidare att fokuseringen på 
processen har gått för långt och att enheten missar fokus på målet och de utsatta 
ramarna för projektet samt att det förekommer att projekten fördyras och förskjuts i 
tiden. Johnsson påpekar: ”Används modellen nitiskt, så finns risken att fokus 
endast ligger på att göra vad som står i gate-modellen istället för att fokusera på 
projektets mål, vilket kan leda till att enheten inte når de uppsatta målen och 
därför inte heller förstår varför målen inte uppnås.”  

Myhr anser att arbetsbördan och formaliseringsgraden i arbetet har ökat i och med 
införandet av gate-modellen, till exempel genom att mer tid läggs ned på att ta 
fram assessment-rapporter. Han menar vidare att effektiviteten på arbetet 
förmodligen kommer förbättras när de väl arbetat ett tag med modellen samt att 
enheten totalt sett kommer tjäna såväl tid som pengar på att använda modellen. 

Samtliga respondenter hävdar att gate-modellen hjälper till att synliggöra en 
mängd viktiga aspekter inom projektet och Norefors påpekar att modellen är ett 
klokt sätt att tidsindela utvecklingsprojekt och säkerställa att rätt saker utförs. 
Norefors tycker dock att modellen i teorin är onödigt formell och byråkratisk. Han 
menar vidare att besluten nog inte alltid fattas så formellt som man normalt kan tro 
utan att det också bygger på ”hur det känns i magen”. Johnsson påpekar: 
”Anpassar man inte gate-modellen till situationen blir den byråkratisk.” 
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5.2. Enheten ATCE/CS 
Vilket vi tidigare nämnt började en tidig version av enhetens gate-modell användas 
1996 inom enheten ATCE/CS. Den första versionen av gate-modellen innehöll fem 
gates. Ytterligare gates lades till för att få bättre projektavslut och enhetens gate-
modell innehåller numera, liksom ABB Gate Model, åtta gates. G7 hämtades från 
ABB Gate Model, för att följa upp vad som sker på marknaden. Ännu har inget 
program/projekt passerat G7, då den fortfarande är förhållandevis ny. Den främsta 
avvikelsen från ABB Gate Model är att enheten har behållit sina tidigare 
utvecklade checklistor, vilka har kopplats till enhetens modell. Det kan dock 
påpekas att enheten dessutom har lyft över i princip alla checklistefrågor/kriterier 
från den generella modellen, men att vissa har omformulerats. Checklistorna 
används för att få jämn kvalitet i de projekt som enheten driver och handlar således 
om kvalitetssäkring. Vi vill dock påpeka att ATCE/CS inte fullständigt har 
implementerat ABB Gate Model, utan enheten har i viss utsträckning behållit 
tankar och användande från den egenutvecklade gate-modellen. 

Gate-modellen ska användas av alla avdelningar/funktioner inom enheten, såväl 
lokalt som globalt. Det förekommer dock att vissa definitioner i modellen och att 
vissa formuleringar i checklistorna inte är homogeniserade globalt. Enhetens 
geografiska spridning i kombination med projektens komplexa systemnivåer och 
karaktär bidrar till att gate-modellen är viktig för att hålla ihop 
produktutvecklingsprojekten. Modellen är viktig för dem som arbetar operativt 
med utvecklingsarbetet, såväl som för dem som arbetar på en högre hierarkisk nivå 
i organisationen. Lindberg och Rosén anser att modellen behövs för att koordinera 
och integrera produktutvecklingsprojekten, inte minst med tanke på enhetens 
geografiska spridning.  

Numera är enheten väldig restriktiv vad gäller användandet av gate-modellen och 
samtliga projekt på produktnivå måste köras enligt gate-modellen annars startas 
inte projekten. G0 innehåller checklistor för utvecklingsenheten och Product 
Management och således är det de som beslutar huruvida ett projekt ska passera 
G0, och därmed initieras gate-modellen. 

Inom enheten kallas ett projekt övergripande för program och en programledare 
tillsätts vid G0 för att ha huvudansvar över programmet. Inom respektive program 
finns det projekt, vilka vanligen är indelade utifrån olika funktioner/avdelningar. 
Varje projekt har en projektledare och vid mindre program kan programledare och 
projektledare vara samma person. I vår uppsats studeras produktutveckling på 
programnivå, vilket medför att vi kommer använda termen projekt istället för 
program, för att enheterna begreppsmässigt ska vara jämförbara. 
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5.2.1. Besluts- och styrnings/kontrollverktyg  
Under de första intervjutillfällena framkom det indirekt att enheten inte använder 
gate-modellen som ett selekteringsverktyg och därav valde vi att fortsättningsvis 
fråga respondenterna om de främst anser att modellen är ett verktyg för att 
underlätta beslutsfattandet eller underlätta styrningen och kontrollen av projekten. 
Inom ATCE/CS förekommer det något varierande åsikter om i vilken utsträckning 
modellen främst är ett styrnings/kontroll- respektive beslutsverktyg. Både Delbom, 
Kettis och Österlund anser att gate-modellen är såväl ett styrnings/kontrollverktyg 
som ett beslutsverktyg. Enligt Jönsson är ATCE:s checklistor ett betydligt tyngre 
beslutsunderlag än den generella gate-modellens checklistor, i och med att ATCE 
har bakat in mycket mer kontrollpunkter. Jönsson anser därmed att modellen är ett 
beslutsverktyg, eftersom en gate inte passeras om det som står i checklistorna inte 
är klart. Han menar vidare att kontrollen av projekten kan utföras utan hjälp av 
modellen.  

Lundmark hävdar dock att de strategiskt viktiga besluten ligger utanför gate-
modellen och att modellen därmed mer blir ett styrnings/kontrollverktyg som ser 
till att enheten jobbar på rätt sätt med det som redan är beslutat. Flertalet av 
respondenterna anser att det är svårt att använda gate-modellen för att fatta beslut, 
då dessa beslut redan är tagna i ett tidigare stadium, på en högre hierarkisk nivå 
och utifrån andra kriterier. 

Majoriteten av de tillfrågade menar att modellen är för omfattande för att ha som 
beslutsverktyg och att den är för tung rent administrativt. De tillfrågade anser att 
det framförallt är checklistornas omfattning som bidrar till att den upplevs vara 
tung administrativt, då det krävs mycket förstudier och underlag för att 
genomarbeta en checklista.  Checklistorna blir ännu tyngre då det kontinuerligt 
läggs till ytterligare punkter. Anledningen till att det läggs till fler punkter är att få 
det operativa arbetet att fungera i de olika stegen, inte för att få en bättre 
beslutsprocess eller ett bättre beslutsinstrument. Flertalet av de tillfrågade anser att 
flera punkter i checklistorna är väsentliga och majoriteten av respondenterna anser 
att de har möjlighet att påverka checklistorna. Det är framförallt 
kvalitetsavdelningen som önskar lägga på fler punkter till checklistorna, men det är 
sällan som några punkter tas bort. Rosén menar: ”Ibland händer det att 
checklistefrågorna är så krångliga att checklisteägarna inte vet vad som förväntas 
av dem.”  

”Gate-modellen i sig är till för att vi ska fatta bättre beslut, men programmen 
använder den som en administrationsmodell ofta” (Moberg). Det finns en risk att 
projekten överadministreras genom att många följer checklistan slaviskt. 
Checkpunkterna bockas av, men ingen värderar vad som framtagits. Enheten tittar i 
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liten utsträckning på punkternas innehåll, utan det viktiga är att alla punkter har 
bockats av, vilket i vissa lägen går ut över innehållet. Att den administrativa delen 
är så tungrodd tror Moberg kan bero på att gate-modellen inte talar om hur man ska 
göra, utan bara talar om att man ska göra vissa saker. Moberg menar: ”Många 
följer checklistorna överdrivet slaviskt och tänker inte själva på vad som är bra och 
mindre bra, vilket i ett litet projekt kan innebära att man kan administrerar ihjäl 
sig.” Det är, enligt Moberg, framförallt kvalitetsavdelningen som trycker på vad 
gäller administration. Enligt Limmerfelt är gate-mötet endast till för att se vad som 
inte fungerar med projektet. Ett problem med gate-modellen är att det ofta blir för 
stort fokus på att göra dokumenten till gate-mötena och inte lika stort fokus på 
dokumentens innehåll. Gate-mötet handlar således inte om att presentera punkterna 
i checklistorna utan endast att checka av att allt är gjort.  

Även Jönsson menar att enheten varit för styrd av checklistorna och använt de mer 
som ett instrument för avbockning, vilket kan ha lett till att diskussioner kring till 
exempel huruvida produkten håller på marknaden samt om produkten är rätt 
positionerad har kommit i skymundan. Lindberg menar vidare att gate-modellen 
mer fungerar som ett verktyg som påminner användarna om vad som ska beaktas 
istället för att fungera som ett verktyg för att fatta Go/NoGo beslut, vilket den 
egentligen är tänkt att användas till.  

Enheten driver för tillfället så stora projekt att modellen blir svår att använda som 
ett beslutsverktyg, men när projekten bryts ner i mindre projekt kommer gate-
modellen att kunna appliceras bättre och mer användas som ett beslutsverktyg, tror 
Lundmark. Vidare menar Lundmark att ABB Gate Model bättre används som 
beslutsverktyg på Robotics, men påpekar att det är organisatoriska olikheter som 
medför att gate-modellen används olika. Det är dock, enligt den generella 
beskrivningen, tänkt att gate-modellen ska användas som ett beslutsverktyg, vilket 
delvis ska underlätta att ta fram bättre beslutsunderlag. Majoriteten av de 
tillfrågade anser att modellen bör användas som ett beslutsverktyg i högre 
utsträckning jämfört med vad som görs idag. 

5.2.2. Olika typer av gate-beslut på ATCE/CS 
Inom ATCE/CS tas NoGo beslut, med betydelsen lägga ned, på en högre 
hierarkisk nivå än vad gate-mötena innehar. Ska ett projekt avslutas helt måste 
beslutet upp på affärsenhetsnivå eftersom produkten redan kan vara såld eller för 
att projekt i andra länder kan påverkas av en nedläggning. Kettis menar dock att 
definitionen på NoGo är inte passera och ett NoGo innebär inte enbart att ett 
projekt helt avslutas och läggs ned, vilket NoGo enligt den generella beskrivningen 
indikerar. För att det ska fattas ett NoGo beslut, med betydelsen inte passera, krävs 
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det enligt Limmerfelt och Lundmark att PRS:en (Product Requirement 
Specification) inte kan godkännas, och det är framförallt den tekniska 
funktionaliteten som då väger tyngst.  

Majoriteten av de tillfrågade menar att det är vanligt att det förekommer 
restpunkter vid gate-mötena och att det i dessa situationer uppstår 
uppföljningsmöten. Restpunkter kan uppkomma till följd av brister i en aktivitet 
som, trots allt, inte behöver stoppa upp hela projektet. Saknas det beslutsunderlag i 
form av att vissa punkter i checklistan inte är uppfyllda, men som ändå inte är 
stoppande för projektet, kan projektet trots allt passera en gate. Uppföljningsmötet 
syftar till att skriva protokoll på att projektet har passerat aktuell gate. Jönsson 
menar: ”En orsak till att projektet passerar en gate trots att inte checklistan är 
påskriven är att människor annars skulle sitta sysslolösa och vänta på att få köra 
projektet vidare. Det krävs att man gör en samlad bedömning. Handlar det om 
tyngre frågor låter man inte projektet passera en gate, utan håller då vid ett senare 
tillfälle ett ytterligare gate-möte för aktuell gate. Det är ju lätt att beskriva en 
modell och göra instruktioner, men i den praktiska verkligheten måste man ju 
använda det sunda förnuftet.” 

Trots att projekt i stort sett nästan aldrig läggs ned så förekommer det att enheten 
ändrar inriktning på flertalet projekt. Vissa projekt har ändrat inriktning så kraftigt 
att enheten har funderat på att starta om projekten från G2, det har dock inte varit 
på tal att starta om dem från G0. Det förekommer även att det ursprungliga 
projektet har delats upp i två olika projekt med två skiljda lanseringar där G4 och 
G5 hanterats separat för respektive projekt.  

Lindberg menar att den främsta anledningen till att ett projekt skulle kunna läggas 
ned beror på resursbrist. Ytterligare anledningar är, enligt Jönsson att den tekniska 
funktionaliteten inte kan lösas eller att enheten helt har missbedömt 
konkurrenternas produkter vilket leder till att de inte kan konkurrera med sina 
produkter i det befintliga skicket. Det behöver dock inte innebära att de släpper 
marknaden helt, utan de försöker snarare förändra produkten på något sätt.  

5.2.3. Gate-mötet och dess deltagare  
Lindberg menar att modellvärlden och verkligheten skiljer sig åt vad gäller vem 
som fattar besluten och var i organisationen de fattas. Majoriteten av de tillfrågade 
anser att gate-mötet är ett avstämningsmöte, där enheten kontrollerar var projekten 
befinner sig i utvecklingsprocessen. Innan gate-mötet hålls gås samtliga punkter på 
checklistan igenom av respektive funktion/avdelning, vilket utmynnar i ett eller 
flera dokument. Vissa av dessa dokument utgör input till gate-mötet och ska 
distribueras till mötesdeltagarna minst en vecka i förväg, vilket sällan sker. Dessa 
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dokument värderas sällan gemensamt av flera funktioner utan utgör snarare 
kontrolldokument för det operativa arbetet än som ett gemensamt beslutsunderlag 
under gate-mötet. Det kan hända att någon punkt inte är applicerbar eller inte så 
viktig för ett visst projekt och i dessa fall görs en kommentar i checklistan. När 
samtliga punkter är genomgångna ska funktionen/avdelningen enas om i fall 
projektet är tillräckligt redo att passera aktuell gate. Om så är fallet är det 
linjechefen, vilken är ansvarig för listan, som signerar listan och när listan är 
signerad anser sig funktionen/avdelningen vara redo för gate-mötet. Varje 
checklisteägare har dock rätt att neka ett projekt att passera respektive gate, och 
behöver således inte signera checklistan även om ovanstående representanter anser 
att ett projekt är redo att passera en gate. När sedan gate-mötet ska hållas 
medverkar två personer per checklista, vanligen linjechefen (checklisteägare) samt 
den som operativt arbetat mest med listan. Förutom de funktioner/avdelningar som 
är ålagda att lägga fram dokument till det aktuella gate-mötet medverkar även 
styrgruppen. Styrgruppen har på ett styrgruppsmöte, en vecka innan gate-mötet, 
informerats om projektets status. Om det anses vara nödvändigt inkallas personer 
med viss expertis till gate-mötena.  

Kettis tycker att det är alldeles för många som deltar på gate-mötena, då det 
vanligen förekommer att det är fler än tio som deltar. Han menar vidare att det 
deltar fler personer ju närmare slutet projektet kommer. Det är gruppen på mötet 
som tillsammans fattar besluten och förekommer det oenighet handlar det om att 
diskutera och komprommissa fram en lösning. Vanligen är det dock de personer, 
vilka innehar roller högt upp i linjeorganisationen vars röster väger tyngst vid gate-
mötena. Gate-owner ansvaret läggs så högt upp i organisationen som möjligt (till 
exempel divisionschefen), så att denne har de andra cheferna och 
funktionerna/avdelningarna under sig. Ytterligare en befattning vilken deltar på 
gate-mötet är produktansvarig chef, eftersom det är denne som ska ta över ansvaret 
över produkten då den är färdigutvecklad. Lindberg anser dock att även de som 
inte ska delta bör informeras och kallas till mötet, vilket Rosén inte anser vara 
nödvändigt.  

Tidigare fanns en regel som innebar att deltagarna på gate-mötet skulle ge en 
rekommendation avseende gate-beslutet, men att det slutgiltiga beslutet skulle tas 
vid styrgruppsmötet eller ännu högre upp i hierarkin. Jönsson menar dock att 
styrgruppen numera finns representerad på gate-mötet varför man i praktiken kan 
fatta ett sådant beslut på lägre hierarkisk nivå. 
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Bland respondenterna förekommer det olika uppfattningar avseende vem/vilken 
funktion/avdelning det är som har störst inflytande vid gate-besluten. Jönsson 
anser att det är de vilka agerar beställare, det vill säga Product Management eller 
annan produktägare, som har de avgörande rösterna vid ett gate-möte. Han menar 
även att säljsidans och kvalitetssidans åsikter väger tungt vid ett gate-möte samt att 
kvalitetsavdelningen övervakar hela projektet, varför det i slutändan till stor del 
handlar om deras åsikter när ett gate-beslut ska fattas.  

5.2.4. Betydelsefulla kriterier 
G3 är, enligt flera respondenter, processens otydligaste gate och där finns inga 
externa intressenter. Alla funktionsspecifikationer ska vara klara och egentligen 
även formellt godkända vid G3. Det är dock förhållandevis vanligt att dessa 
dokument inte är helt klara och således inte heller formellt godkända förrän vid 
produktens lansering. Lindberg och Rosén menar att produktens funktionalitet inte 
alltid är fullt fastställd förrän den har testats och är färdig för lansering.  

I likhet med Robotics finns inga tydligt fördefinierade kriterier som projektet ska 
ställas emot på gate-mötet och respondenterna menar att kriterierna som projektet 
ställs emot vid gate-mötet skiljer sig åt beroende på var i processen projektet 
befinner sig. Moberg menar att kvalitetskriterierna är av stor vikt vid G5 medan det 
viktigaste kriteriet vid G2 är att produktens kravbild är helt klar. Förutom 
kvaliteten anser Kettis att även marknadens krav väger tungt för att ett projekt ska 
passera en gate. Delbom och Österlund menar däremot att ROI och produktens 
funktionalitet är de viktigaste kriterierna vid samtliga gates och en gate passeras 
inte, enligt Österlund, om betydelsefull funktionalitet saknas. 

Ytterligare ett kriterium som väger tungt är tidsaspekten. Lundmark menar att 
projekten är väldigt tidsstyrda, vilket resulterar i att det inte finns så mycket 
beslutsutrymme utifrån kommersiella aspekter under projektets fortlevnad. Trots 
att det till exempel finns en aspekt som skulle generera ytterligare marknadsandelar 
finns det ingen möjlighet att beakta denna, då projektet enligt Lundmark måste 
klara den utsatta tidsramen.  

5.2.5. Beslutsfattarnas roller i gate-modellen 
Inledningsvis kan nämnas att ATCE/CS inte använder de rolldefinitioner som den 
generella modellen föreskriver, vilket medför att beskrivningen nedan inte 
innefattas av begreppen gate-owner, gate-assessor etc. Det kan även påpekas att det 
på ATCE/CS inte förekommer någon motsvarande roll till den generella modellens 
gate-assessor.   
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Det är styrgruppen och styrgruppens ordförande som hanterar det formella 
beslutsfattandet på gate-mötet. Styrgruppen ska enligt Lindberg innefattas av de 
personer som sitter på resurserna, det vill säga de som har resursansvar. Inom 
ATCE/CS är det personer från linjeorganisationerna som sitter med i styrgruppen 
och styrgruppens ordförande kommer ofta från utvecklingsavdelningen. 
Styrgruppen ska vara en mindre grupp som innehar det ekonomiska ansvaret och 
ska således ansvara för projektets resurser. Under de senare åren har antalet 
deltagare i styrgruppen reducerats i syfte att göra den mer flexibel. De personer 
som alltid deltar på dessa möten är chefen för Product Management, 
utvecklingschefen, programkoordinatorn om sådan finns, samt kontorschefen som 
ansvarar för produkten när den väl färdigutvecklats. Styrgruppsmedlemmarna är i 
regel alltid med på gate-mötena och på dessa ska problem och risker med 
respektive projekt beaktas. Styrgruppen ska, tillsammans med projektledaren och 
programledaren, fatta beslut och följa upp projektet. De kan sägas följa 
checkpunkter på en högre nivå. 

Ofta förändras styrgruppens sammansättning efter G2 och således anpassas 
styrgruppens deltagare efter var i processen projektet befinner sig. 
Styrgruppsmötena sker en gång i månaden. Styrgruppsmötena ska, framförallt vid 
stora projekt, ske innan gate-mötena. På styrgruppsmötena visas projektets status 
och förslag på om projektet bör passera aktuell gate eller inte. Det slutgiltiga 
beslutet avseende om projektet bör passera en gate eller inte tas dock på gate-
mötet. Moberg menar dock att Go/NoGo beslutet inte fattas på gate-mötena, utan 
han menar att när väl ett gate-möte ska hållas vet de flesta redan vilket beslut som 
kommer att fattas.  

Jönsson påpekar att det finns styrgrupper på olika nivåer inom organisationen: ”I 
de styrgrupper som finns för respektive projekt sitter ju linjecheferna med. Till 
exempel säljchefen för marknads- och säljprojektet.” Han menar vidare att det är 
positivt med styrgrupper på flera hierarkiska nivåer i organisationen, då 
styrgrupper på lägre nivåer snabbt kan fatta relevanta beslut eftersom inte lika 
många deltar på dessa möten. Mellan respektive styrgruppsmöte på lägre hierarkisk 
nivå hålls så kallade programmöten, vars syfte är att deltagarna ska gå igenom 
produkten i sin helhet, utan fokus på just utveckling. Dessa möten hålls 
kontinuerligt varannan vecka. 

Vilket tidigare påpekats är det Product Management som gör kravspecifikationen 
på den produkt som ska utvecklas och agerar således beställare. 
Utvecklingsavdelningen tillsammans med Product Management har, enligt 
Lindberg och Rosén, definitivt de tyngsta rollerna i gate-modellen. Moberg anser 
dock att det är kvalitetsansvarig som tillsammans med Product Management har de 
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tyngsta rollerna. På frågan vem det är som innehar rollen som kan likställas med 
gate-owner svarade Lindberg programledaren medan Rosén snarare ansåg att gate-
owner kan likställas med den person som skriver under checklistorna. För de 
globala programmen finns det en programkoordinator som ansvarar för lanseringen 
för programmet och koordinatorn deltar också på de enskilda programmens 
styrgruppsmöten.  

5.2.6. Gate-modellens effekter  
Innan gate-modellen infördes fattades gate-besluten på liknande sätt, men 
respondenterna anser att besluten numera har blivit mer strukturerade. Tidigare var 
det fler möten och fler ostrukturerade diskussioner. Under 
produktutvecklingsprocesserna kom det upp aspekter som inte var beaktade, vilket 
medförde att processerna inte flöt på lika bra. Till exempel kunde det innan 
införandet av gate-modellen vara svårt att få en samlad bild över flera relaterade 
projekt, då de inblandade inte hade stämt av med varandra mellan de olika 
projekten. Tidigare fanns inga utsedda delprojektledare som ansvarade för att 
aktiviteterna på respektive avdelning genomfördes, vilket ofta ledde till att 
projekten inte blev klara i tid. Nu kräver enheten att linjecheferna utser en 
delprojektledare för respektive avdelnings delprojekt och denna person är ansvarig 
mot det övergripande projektet.  

Den tydligaste förtjänsten med användandet av gate-modellen är, enligt Kettis, att 
den synliggör produktutvecklingsprocessen för hela organisationen. Jönsson anser 
att kvaliteten på besluten definitivt har förbättrats. Han menar vidare att orsaken till 
den förbättrade kvaliteten är de förändrade checklistorna som numera verkligen tar 
upp relevanta frågor samt att de innan respektive gate arbetats igenom ordentligt. 
Dock påpekar Jönsson att det egentligen är beslutsunderlaget som har förbättrats 
och att det har blivit enklare att fatta snabba beslut eftersom modellen medför att 
enheten ställer de rätta frågorna.  

Enligt Limmerfelt är gate-modellen väldigt bra som kontrollinstrument för det 
operativa arbetet. Limmerfelt och Österlund påpekar att det, innan gate-modellen 
implementerades, ofta i slutskedet upptäcktes att de olika funktionerna inte hade 
koordinerats på ett tillfredställande sätt. Numera menar de att gate-modellen håller 
ihop funktionerna bra inom det operativa arbetet samt att tydligheten i projekten 
förbättrats i och med den detaljerade kravspecifikationen. Österlund tror dock att 
andra avdelningar, förutom sälj- och marknadsavdelningarna styrs mer operativt av 
checklistorna. Varken Limmerfelt eller Lundmark tror att modellen påverkat det 
strategiska arbetet, avseende till exempel hur projekt prioriteras. Limmerfelt menar 
att gate-modellen inte är strategisk utan modellen arbetar väldigt produktorienterat, 
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och de strategiska aspekterna ligger på en högre nivå i organisationen. Hon menar 
vidare att de affärsmässiga besluten inte har påverkats av modellen.  

Lundmark hävdar att modellen är ett bra verktyg som är svårt att arbeta utan, men 
menar vidare att den kan förenklas och inte vara lika administrativt omfattande. 
Även Lindberg och Rosén menar att gate-modellen har medfört en överdrivet tung 
administration och dokumentation. En nackdel med gate-modellen är, enligt 
Österlund att den inte fokuserar marknadsplan och marknadskommunikationsplan i 
tillräckligt hög utsträckning: ”Hela gate-modellen och dess tillhörande processer 
ska hela tiden vara en hjälp för att vi ska få fram rätt produkter på marknaden till 
rätt pris… vi måste vara mycket mer marknadsorienterade.” Jönssons uppfattning 
överensstämmer inte med Österlunds, utan han menar att gate-modellen har lett till 
att enheten blivit mer kundanpassad mot såväl slutkund som intern ABB-kund. En 
ytterligare nackdel med modellen är, enligt Österlund, att det inte finns några 
uttalade arbetssätt och processer för hur checklistorna ska genomföras: ”Våra 
projekt kommer inte fram i rätt tid och vi gör inte på rätt sätt även om vi har en 
bra gate-modell, förrän vi har processer som stödjer gate-modellen.”  

ATCE/CS:s gate-modell borde, enligt Moberg, i större utsträckning anpassa till 
den generella modellen och påpekar att det förekommer en diskussion avseende 
detta såväl inom som mellan olika funktioner i enheten. Framförallt anser han att 
enhetens gate-modell måste bli tydligare vad gäller ansvarsfördelning: ”De som 
ansvarar för ett visst område borde även ansvara för innehållet i, de för området, 
relevanta checklistorna, vilket inte är tydligt i ATCE:s gate-modell.” Dessutom har 
det, jämfört med den generella modellen, lagts på fler checkpunkter, vilket enligt 
Moberg borde ifrågasättas: ”Det är framförallt kvalitetsansvarig som har drivit på 
denna utveckling.”  

Under intervjutillfällena har respondenterna tillfrågats huruvida införandet av gate-
modellen har medfört en förbättrad överblick över enhetens totala projektmängd. 
Ingen av respondenterna ansåg att modellen har bidragit till detta, men det 
framkom dock önskemål om en förbättrad överblick.  
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6. Reflektioner & rekommendationer 

6.1. Beslutsunderlag samt olika typer av gate-beslut 
I vår undersökning har vi haft för avsikt att studera vilken typ av gate-beslut 
ATCE/CS och Robotics fattar samt om det förekommer några kriterier/faktorer 
som har större betydelse för en viss typ av beslut. I enlighet med Cooper delar 
ABB Gate Model övergripande in gate-beslutet i Go respektive NoGo. I både 
Coopers beskrivning av stage-gate metodiken och ABB:s generella gate-modell 
innebär ett Go beslut att produktutvecklingsprojektet är värderat och godkänt för 
gate-passage samt att behövda resurser är tilldelade. Vi anser att Cooper, till 
skillnad från ABB Gate Model, tydligt har definierat vad som avses med NoGo. 
Vår tolkning av ABB:s gate-modell är att ett NoGo främst syftar på att helt lägga 
ned ett projekt, medan Coopers NoGo kan innefattas av såväl lägga ned (Kill), 
lägga på is (Hold) som omarbeta (Recycle). Vi anser att denna åtskillnad bidrar till 
att skillnaden avseende vad besluten Go respektive NoGo egentligen innebär blir 
förhållandevis stor, det vill säga att det i formuleringarna av beslutens betydelse 
föreligger stora kontraster. Vi vill även här påpeka en ytterligare skillnad mellan 
Cooper och ABB Gate Model är att ABB:s gate-modell inte är tänkt att användas 
som ett prioriteringsverktyg, utan modellen är snarare tänkt att användas för 
selekteringsbeslut. 

Vilket kan utläsas i den empiriska beskrivningen förekommer det olika 
uppfattningar inom enheterna vad den egentliga betydelsen av ett NoGo innebär. I 
likhet med vad Dunham säger fattar Robotics och ATCE/CS ofta Go beslut med 
vissa förbehåll samt med rekommendationer om vad som behöver förbättras. På 
båda enheterna förekommer det i vissa fall uppföljningsmöten i syfte att behandla 
eventuella restpunkter. Formaliseringsgraden av uppföljningsmötet tenderar att 
bero på restpunkternas betydelse och omfattning. Uppföljningsmötet kan ibland, på 
båda enheterna, ses som ett extra gate-möte. I de fall då ett ytterligare gate-möte 
hålls, till följd av att projektet måste omarbetas, anser Cooper att beslutet 
karakteriseras av ett NoGo (Recycle) istället för ett Go. Denna åtskillnad, tror vi, 
kan bero på att NoGo i form av Recycle inte är definierad i ABB Gate Model. 
Enligt oss fattas således NoGo beslut trots att respondenterna på enheterna inte 
verkar anse att så är fallet. Det kan dock påpekas att ATCE/CS vid något enskilt 
tillfälle övervägt att omarbeta flera processsteg i gate-modellen, vilket eventuellt 
skulle kunna ses som ett NoGo i form av Recycle. 
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Trots att flera respondenter på Robotics har angivit att enheten vid flera tillfällen 
har fattat Hold beslut, verkar dessa inte heller här anse att ett NoGo beslut har 
fattats. Majoriteten av de tillfrågade på båda enheterna menar att det i stort sett 
aldrig förekommer att projekt helt läggs ned. Cooper menar att det är vanligt att 
organisationer har svårigheter med att lägga ned produktutvecklingsprojekt när de 
väl har startas på grund av att gate-mötena tenderar att användas som projektmöten 
där projektets status tydliggörs istället för att utgöra en beslutspunkt där Go eller 
Kill beslut fattas. Vår studie visar på att detta fenomen förekommer, då de projekt 
som väl påbörjats tenderar att fortsätta. Detta kan, enligt Cooper, bero på att det 
inte finns uttalade kriterier för när ett projekt bör läggas ned. Varken Robotics eller 
ATCE/CS verkar ha tydligt definierade kriterier för när projekt bör läggas ned. Vi 
håller med Cooper om att avsaknaden av tydligt uttalade kriterier skulle kunna vara 
en orsak till att projekt inte läggs ned. Dessutom tror vi att det även skulle kunna 
bero på att enheterna eventuellt är benägna att utsätta sig för större risk jämfört 
med vad utvecklarna av gate-modellen förespråkar samt att de verkar anse att det 
är kostsamt att lägga ned projekt. Eventuellt skulle detta även kunna bero på att 
enheterna driver förhållandevis stora projekt som även kan vara ömsesidigt 
beroende av andra projekt, vilket framförallt är fallet på ATCE/CS. 

På båda enheterna har det förekommit kommentarer vilka kritiserar gate-modellens 
fokus på Go/NoGo vid respektive gate. Kritiken syftar till att enheterna vill 
fortsätta processen trots att det förekommer restpunkter vid gate-mötet. Vår 
tolkning är att kritiken har uppkommit till följd av att de främst ser NoGo som 
nedläggning av projekt. Hade alternativen Recycle och Hold funnits definierat i 
beskrivningen av ABB Gate Model kan det antas att den här formen av kritik 
kunde ha eliminerats. Vi ställer oss frågande till varför Go/NoGo, i den generella 
modellen, inte är tydligt definierade då det kan antas att otydligheten eventuellt har 
resulterat i olika uppfattningar avseende beslutens betydelse och därmed bidragit 
till kritiken. Vilket vi tidigare nämnt förekommer det förhållandevis stora 
kontraster mellan Go respektive NoGo, och vi menar att kontrasten dem emellan 
skulle kunna minskas om definitionen av NoGo tillät ytterligare alternativ än 
enbart Kill.  

På ATCE/CS har det framkommit att G3 anses vara en otydlig gate. Detta kan 
eventuellt bero på att det är otydligt vad som ska vara klart, eventuellt värderas och 
godkännas vid denna gate eller att de definierade kriterierna inte är praktiskt 
applicerbara vid den specifika gaten. Möjligen orsakas detta, enligt oss, av att vissa 
av G3:s checklistefrågor är oklart formulerade eller felplacerade och mer 
applicerbara vid en senare gate. Vi ställer oss frågande till varför ATCE/CS 
tenderar att ha punkter i checklistorna som inte är möjliga att genomföra vid en 
specifik gate. En ytterligare reflektion från vår sida är att enheten verkar vara 
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förhållandevis obenägen att förändra, i form av exempelvis plocka bort eller 
omplacera, checklistefrågor något som kan bidra till denna otydlighet.  

Trots att ingen av enheterna har valt att definiera tydliga kriterier, som projekten 
ska värderas emot vid gate-mötena, har vi ändock valt att fråga respondenterna 
vilka kriterier/faktorer de anser vara mest betydelsefulla vid ett gate-möte och en 
eventuell projektvärdering. Respondenterna på båda enheterna menar att fokus på 
vilka kriterier som väger tyngst förskjuts allt eftersom 
produktutvecklingsprocessen fortskrider, vilket vi ser som logiskt då fasernas 
fokus under produktutvecklingsprocessen förändras, något som överensstämmer 
med Narayanans åsikter. Vilket framgår av vår empiriska beskrivning varierar 
uppfattningarna om vilka kriterier som är mest väsentliga vid gate-beslut. En 
reflektion, från vår sida, är att uppfattningarna delvis tycks variera utifrån 
respektive respondents funktionella tillhörighet. Vi menar att medarbetare inom 
exempelvis marknadsfunktionen tenderar att fokusera marknadskriterier etc. 
Eventuellt skulle denna variation av uppfattningar kunna kringgås om gate-
modellen hade en tydligare indelning av ”måste-” respektive ”bör-kriterier” eller 
liknande. Vi anser att värderingarna av projekten kan försvåras och eventuellt 
försämras, då det inte förekommer en gemensam uppfattning om vilka kriterier 
eller andra faktorer som är viktigast vid respektive gate-möte. Cooper, i likhet med 
oss, anser att en förhållandevis enhetlig uppfattning avseende vad projektet ska 
uppnå är en förutsättning för att projekt-gemensamma selekteringsbeslut ska kunna 
fattas. Vi vill dock påpeka att det kan vara svårt att göra specifika definitioner av 
till exempel ”måste-kriterier” i beskrivningen av den generella modellen, utan de 
bör kanske snarare förtydligas och/eller rangordnas inom respektive enhet, vilket 
även CR anser.  

Enligt oss verkar det vanligaste förekommande beslutet, oberoende enhet, vara Go. 
Vi tror att det beror på att båda enheterna verkar förutsätta att Go beslut ska fattas 
och besluten styrs således inte av några tydligt uttalade kriterier. Dessutom skulle 
en anledning till att Go förutsätts kunna vara att NoGo beslutets betydelse är 
förhållandevis drastiskt då det likställs med Kill. Eventuellt skulle detta 
förutsättande kunna bero på att enheterna tidigare har förutsatt denna beslutsform, 
och att det tidigare tankesättet ännu inte har förändrats. Snarare anser vi att 
respondenternas uttalanden om betydelsefulla kriterier främst avser aspekter som 
skulle kunna ligga till grund för ett NoGo beslut. Kill beslut verkar endast fattas 
om några väsentliga aspekter inte är uppfyllda, i form av exempelvis en felaktig 
bedömning av konkurrenternas produkter eller stora tekniska problem. I enlighet 
med Cooper fattas, på båda enheterna, Hold beslut till följd av resursbrist och 
således verkar detta, enligt oss, vara det viktigaste kriteriet vid denna form av gate-
beslut. Vilket vi tidigare påpekat anser vi att det förekommer Recycle beslut inom 
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båda enheterna. Vi anser att det inom enheterna inte finns några framträdande 
kriterier för att ett Recycle beslut ska fattas, utan det tycks snarare ske vid tillfällen 
då viktiga aspekter ytterligare måste bearbetas. Vi menar att Limmerfelt och 
Lundmarks uttalande om att projekten inte passerar då de specificerade 
produktkraven inte kan godkännas kan vara ett exempel på detta.   

ABB Gate Model är tänkt att användas som ett besluts- och selekteringsverktyg 
och således innefattas ABB:s gate-beslut av Coopers första del i figur 5 som 
åsyftar selekteringsbeslut. Vi menar dock att ingen av de studerade enheterna till 
fullo använder gate-modellen som ett selekteringsverktyg, då de under gate-mötena 
inte fattar beslut om att lägga ned projekt. Snarare anser vi att modellen, på 
enheterna, främst utgör ett verktyg som möjliggör styrning och kontroll över 
aktiviteterna inom projekten, vilket Phillips samt Curtis och Ellis förespråkar. 
Därav används gate-modellen, enligt oss, som ett kombinerat besluts- och 
styrnings/kontrollverktyg. Således menar vi att de fokuserar på att genomföra 
projekten på rätt sätt framför att välja rätt projekt.  

Införandet av gate-modellen verkar inte ha påverkat nedläggningsfrekvensen eller 
orsaken till eventuella nedläggningar av projekt. Respondenter på Robotics, i likhet 
med CR, anser att det dock borde förekomma fler NoGo beslut som ett resultat av 
att fler projekt startas upp och förhållandevis tidigt läggs ned innan några större 
investeringar har gjorts, något som överensstämmer med vår uppfattning. Vi menar 
att om enheterna startar upp fler projekt, värderar dem under G1 och eventuellt G2, 
och därefter väljer de mest lönsamma projekten kan det eventuellt antas att 
enheterna kan erhålla större vinster totalt sett. Om ABB Gate Model i en 
förlängning dessutom ska användas som ett prioriteringsverktyg tror vi att fler 
projekt måste startas upp i syftet att kunna värdera dem mot varandra.  

Vi ställer oss frågande till varför enheterna inte i någon större utsträckning har valt 
att utnyttja modellen som ett selekteringsverktyg, trots att det är ett av modellens 
tilltänkta syften. Eventuellt skulle detta kunna bero på att det inte finns några 
definierade kriterier att värdera projekten emot under gate-mötena eller att 
enheterna ännu inte har börjat använda modellen ”korrekt”. Enligt oss skulle det 
vara fördelaktigt om enheter definierar kriterier och i större utsträckning använder 
modellen som ett selekteringsverktyg, då vi tror att det skulle kunna resultera i att 
de på ett mer tillförlitligt sätt väljer ut de mest lönsamma projekten. I enlighet med 
Cooper anser vi att selekteringsbeslut fattas då organisationen ställer sig frågande 
inför huruvida det är ett bra projekt. En mer uttalad värdering av projekten tror vi 
skulle kunna resultera i att fler olönsamma projekt synliggörs, vilket i sin tur bidrar 
till att frekvensen av Kill beslut troligen skulle öka. 
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Vi vill dock påpeka att det kanske inte alltid är möjligt att använda modellen som 
ett selekteringsverktyg, då produkterna till exempel redan kan vara sålda under ett 
tidigt skede av produktutvecklingsprojektet. Däremot ställer vi oss lite frågande till 
Lundmarks uttalande om att gate-modellen inte på ett effektivt sätt kan generera 
beslutsunderlag vid större projekt. Vi tror att ATCE, oberoende av projektens 
storlek och geografiska spridning, skulle kunna erhålla beslutsunderlag som 
synliggör risker med och brister inom projekten även för stora projekt. Således, 
tror vi, att ATCE skulle kunna erhålla tillräckligt bra beslutsunderlag för att gate-
modellen även i dessa fall skulle kunna användas som ett selekteringsverktyg, trots 
att besluten eventuellt fattas på en högre hierarkisk nivå.  

Vår uppfattning är att respondenterna på Robotics anser att gate-modellen kan och 
borde användas som ett selekteringsverktyg. Vi funderar över varför detta inte är 
fallet då det kan antas vara troligt att det är genomförbart. Anledningen till att vi 
tror att det är genomförbart är att stora delar av Robotics verksamhet är lokaliserad 
i Västerås, vilket kan antas ge en helhetsbild över dess utvecklingsverksamhet. Vi 
tror att en helhetsbild kan underlätta de selekteringsbeslut som ABB Gate Model 
förespråkar.  

Vår uppfattning är att gate-modellen inom ATCE/CS i stor utsträckning används 
som ett styrnings- och kontrollverktyg. Vi menar att ett styrningsverktyg syftar till 
att i förväg styra produktutvecklingsprocessen medan ett kontrollverktyg snarare 
syftar till att i efterhand kontrollera utförda aktiviteter. En orsak till att vi anser att 
ATCE/CS delvis använder gate-modellen som ett kontrollverktyg är att de främst 
utnyttjar gate-mötena till att kontrollera huruvida frågorna i checklistorna är 
utförda och besvarade. Detta kan främst antas bero på att checklistorna är 
förhållandevis omfattande för att tillfredsställande kunna användas som ett 
beslutsverktyg. Flertalet respondenter på ATCE/CS menar att de som använder 
modellen inte fokuserar på checklistefrågornas innehåll utan istället på att ta fram 
dokument till gate-mötena, vilket resulterar i att den mer används som en 
administrationsmodell. Vi ifrågasätter därmed om modellen överhuvudtaget 
används i syfte att fatta beslut avseende gatepassage, då innehållet i checklistorna 
inte tycks värderas i någon större utsträckning. Enligt oss verkar ett Go beslut 
fattas i och med att alla väsentliga checklistefrågor är utförda och besvarade, men 
om gate-mötet framförallt syftar till att kontrollera att allting har genomförts i 
enlighet med checklistorna undrar vi om ATCE/CS ens använder modellen som ett 
beslutsverktyg i dess rätta bemärkelse. En bidragande orsak skulle kunna vara att 
den egenutvecklade gate-modellen eventuellt förordade detta arbetssätt. Eventuellt 
tror vi att detta även kan bero på att enheten inte använder sig av assessor-rollen 
vars uppgift är att med checklistorna som utgångspunkt värdera projektet med 
avseende på resursbehov, status, fördelar och risk, ett värderingsförfarande som 
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även överensstämmer med vad Cooper anser att gate-mötet åsyftar. Vi menar att 
enheten skulle dra nytta av att i större utsträckning värdera innehållet i dokumenten 
samt eventuellt införa en extern part som är delaktig i värderingen. Därigenom kan 
det antas att gate-modellen bättre kan utnyttjas som det beslutsverktyg som den 
egentligen är tänkt att utgöra, något som även efterfrågas av de intervjuade.  

Till skillnad från ATCE/CS tillsätter Robotics en extern part vars uppgift är att, 
tillsammans med vissa av projektets aktörer, värdera projektet och sammanställa en 
assessment-rapport. Därav tror vi att Robotics mer korrekt använder modellen som 
det beslutsverktyg den är tänkt att användas som, enligt beskrivningen av den 
generella modellen. I likhet med ATCE/CS använder Robotics gate-modellen som 
ett styrnings- och kontrollverktyg i den bemärkelsen att den synliggör projektets 
delar samt underlättar projektuppföljning. Däremot anser vi att graden av kontroll 
inte är lika hög på Robotics då det snarare handlar om att stanna upp och ”ta 
tempen” på projektet. Detta kan, enligt oss, antas bero på att checklistorna används 
för att underlätta assessorns arbete istället för framtagning av beslutsunderlag på 
funktionsnivå, vilket sker på ATCE/CS. Vi ser även detta som en anledning till 
varför respondenterna på Robotics inte upplever gate-modellen som lika 
betungande, då den inte uppfattas vara en administrationsmodell. 

Vilket vi påpekat i beskrivningen av ABB:s generella modell är modellen inte 
tänkt att utgöra ett verktyg för prioritering till följd av att organisationen inte 
ansetts vara mogen för detta. Under intervjuerna har det framkommit att 
respondenterna anser det föreligga ett behov av att i större utsträckning synliggöra 
den totala projektportföljen. Vi menar att dessa uttalanden eventuellt kan visa på 
att organisationen är mogen för att införa ett prioriteringsverktyg, då ett sådant 
förutom att värdera olika projekt mot varandra även syftar till att synliggöra den 
totala projektmängden. Vi vill dock påpeka vikten av att de först bör använda 
modellen som ett selekteringsverktyg innan den vidareutvecklas till ett 
prioriteringsverktyg, då vi i likhet med CR tror att det är positivt att successivt 
implementera den här typen av projektledningsmetod. 

6.2. Vem fattar besluten samt hur och när fattas de?  
Enligt Dunham fattas gate-beslut i samråd mellan en operativ grupp och en 
chefsgrupp. Han menar att den operativa gruppen utgörs av representanter från 
produktutvecklingsprojektet, medan chefsgruppen består av chefer, vilka är 
betydelsefulla för projektet. Cooper däremot anser att besluten främst ska fattas av 
chefer utifrån den input som skapas av projektgruppen och projektledaren. Vår 
uppfattning är att ABB Gate Model:s och Robotics tillvägagångssätt vid 
beslutsfattandet mer överensstämmer med Dunhams synsätt, då såväl chefsgrupp 
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som operativ grupp tenderar att medverka vid beslutsfattandet och i samråd fatta 
beslut. Detta motiverar vi med att representanter från produktutvecklingsprojektet, 
till exempel projektledaren, medverkar i beslutsfattandet och således anser vi det 
inte vara enbart chefsgruppen som fattar besluten. Vi anser däremot att ATCE/CS:s 
beslutsfattande mer överensstämmer med hur Cooper att besluten bör fattas. Vi 
anser att det, i denna enhet, framförallt är chefer från högre hierarkiska 
befattningsnivåer som fattar de avgörande besluten, då den operativa gruppens roll 
snarare blir att ta fram samt presentera underlag inför beslut. Trots att det i den 
empiriska beskrivningen av ATCE/CS framgår att deltagarna på gate-mötet 
tillsammans kompromissar fram en lösning verkar dock de högre hierarkiska 
befattningsnivåerna fatta de avgörande besluten. Vi tror att en bidragande orsak till 
detta förekommande är att högre grad av formalisering även kan leda till högre 
centraliseringsgrad. Att ATCE/CS har en förhållandevis hög grad av formalisering 
motiverar vi bland annat med att checklistorna i hög grad styr och reglerar vad som 
måste tas fram till respektive gate-möte samt att linjechefen måste signera 
checklistan innan denna presenteras. Däremot menar vi inte att ABB Gate Model 
har bidragit till högre centraliseringsgrad utan att det snarare handlar om den 
inneboende beslutsstrukturen inom respektive enhet. 

Trots att den generella modellen anser att gate-mötet är ett beslutsmöte där 
Go/NoGo beslut ska fattas menar vi att det inom ATCE/CS utgör ett 
avstämningsmöte snarare än ett beslutsmöte. En orsak till att gate-mötet ses som 
ett avstämningsmöte kan enligt oss vara att granskningen av gatens input kanske 
först sker i samband med gate-mötet, vilket resulterar i att deltagarna stämmer av 
huruvida allt är på plats. Därmed finns det en risk att det egentliga gate-beslutet 
inte fattas på gate-mötet utan att det handlar om att enheten kontrollerar var 
projektet befinner sig i utvecklingsprocessen. Vi menar att det egentliga gate-
beslutet troligen fattas av styrgruppen på styrgruppsmötet, vilket hålls före gate-
mötet, men att det formella beslutet fastställs på gate-mötet. Vi håller inte med 
Jönsson i hans påpekande avseende att den hierarkiska nivån på gate-beslutet har 
sänkts, då styrgruppen finns representerad på gate-mötet. Vi menar att den 
hierarkiska nivån fortfarande är densamma, då beslutsfattarna fortfarande befinner 
sig på samma hierarkiska nivå.  

Vi anser att Robotics har ett liknande tillvägagångssätt vad gäller beslutsfattandet 
vid gate-beslut. Det egentliga gate-beslutet fattas i förväg, det vill säga innan gate-
mötet hålls. Eventuellt kan det antas att det egentliga gate-beslutet, även på 
Robotics, fattas på ett styrgruppsmöte, vilka kontinuerligt hålls under projektets 
livstid. Vi anser dock att en skillnad mellan Robotics och ATCE/CS är att gate-
beslutet är bättre förankrat hos flertalet av projektets intressenter inom Robotics, 
delvis till följd av att Robotics har assessor-rollen. Assessorn har under sin 
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informationsinhämtning och sammanställning beaktat såväl strategiska som 
operativa frågor, vilket kan bidra till bättre helhetssyn över projektet. Vi menar att 
assessorn indirekt har en informativ roll under sammanställningen av assessor-
rapporten, då denne innan gate-mötet hålls är i kontakt med olika intressenter i 
projektet. Enligt oss kan detta eventuellt bidra till att samtliga är mer eller mindre 
införstådda med vilket formellt beslut som kommer fattas då gate-mötet hålls. 
Detta är, enligt oss, positivt då det förmodligen leder till ökad tydlighet inom 
enheten avseende gate-beslutet och projektets status. 

Respondenterna på båda enheterna anser att tidigare beslut vilka kan likställas med 
gate-beslut fortfarande fattas på liknande tillvägagångssätt och av samma personer, 
men att gate-mötena efter att modellens implementerades blivit mer strukturerade 
samt att viktiga aspekter bättre beaktas. Detta kan, enligt oss, ses som en 
förskjutning mot att det idag är fler beslut som är planerade, till skillnad från 
tidigare då det på båda enheterna verkar ha förekommit att vissa aspekter inte 
beaktats, vilket bidrog till att oplanerade möten tvingades hållas och oplanerade 
beslut fattas. Respondenter från båda enheterna har påpekat att mötena har blivit 
fler till antalet, vilket dock inte uppfattas som något negativt. Vi tror att 
anledningen till respondenternas positiva kommentarer grundar sig på att det 
tidigare förelegat ett behov av ökad struktur inom såväl 
produktutvecklingsprocessen som beslutsfattandet. Det kan således antas att 
respondenterna upplever att ABB Gate Model har medfört en ökad balans mellan 
de ”planerade” respektive ”oplanerade” mötena, något som Jones förespråkar i 
syfte att öka effektiviteten och möjliggöra anpassningar till oförutsedda händelser. 
Om ABB Gate Model har bidragit till ökad balans mellan planerade och 
oplanerade beslut anser vi det vara positivt, då vi tror att det behöver förekomma 
en balans mellan struktur och flexibilitet i beslutsfattandet vid utveckling av nya 
produkter. 

I likhet med vad som framgår i beskrivningen av den generella modellen menar 
Cooper att beslutsunderlaget inför gate-beslutet ska distribueras flera dagar före 
gate-mötet samt att underlaget ska presenteras av den operativa projektgruppen. 
Här anser vi att teorin skiljer sig från verkligheten, då Robotics och ATCE/CS 
sällan distribuerar beslutsunderlagen förrän i direkt anslutning till gate-mötet. 
Eventuellt kan detta bero på att enheterna redan anser att projektet är tillräckligt 
förankrat innan gate-mötet eller till följd av tidsbrist för dem som genererar gate-
mötets input. Enligt Cooper resulterar försenad distribution till sämre kvalitet på 
besluten, vilket enligt oss är ett rationellt antagande avseende organisatoriskt 
beslutsfattande. Vi anser till skillnad från Cooper att detta inte behöver leda till 
sämre kvalitet på besluten, då beslutsfattarna på enheterna, innan beslut fattas, 
ändock verkar ha förhållandevis stor kännedom om innehållet i beslutsunderlagen. 
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Respondenterna på båda enheterna verkar anse att implementeringen av gate-
modellen har bidragit till ökad förankring av projektet, och vi tror att beslutet 
snarare uppstår som ett resultat av förankringen än som ett resultat av gate-mötet. 
Vår uppfattning om hur beslut uppstår ligger därmed närmare Brunssons 
resonemang jämfört med Cooper och Turners resonemang. Vi anser inte att 
beslutens kvalitet avgörs av att beslutsfattarna erhåller beslutsunderlaget i förväg 
och att projektgruppen presenterar det aktuella projektet på gate-mötet, utan att 
kvaliteten i besluten påverkas av att det under förankringen av projektet pågår en 
dialog mellan berörda operativa och strategiska aktörer.  

Enligt ABB:s generella modell kan deltagare på gate-mötet komma från såväl 
Product Management, utvecklings-, kvalitets-, försäljnings-, marknads- som 
tillverkningsfunktionen. Indirekt framgår det, i vår beskrivning av en generell 
modell över produktutvecklingsprocessen, att dessa funktioner utgör intressenter i 
produktutvecklingsprojektet. Vi tror att tvärfunktionalitet är att föredra för att 
viktiga aspekter i produktutvecklingsprocessens olika steg ska kunna beaktas och 
belysas, vilket vi anser att både den generella gate-modellen såväl som Robotics 
och ATCE/CS har förmått uppnå. Inom såväl Robotics som ATCE/CS 
förekommer det tvärfunktionella beslutsfattande grupper, vilket både Cooper och 
Turner förespråkar. 

Vilket framgår i den empiriska beskrivningen kommer representanterna vid gate-
mötet, på båda enheterna, från olika funktioner. Vi menar dock att det föreligger en 
skillnad dem emellan då det på Robotics förekommer en större variation avseende 
vilka funktioner som deltar vid respektive gate-möte, medan det på ATCE/CS 
redan i förväg är mer förutbestämt vilka funktioner som ska närvara. Eventuellt 
skulle detta kunna bero på en högre grad av formalisering på ATCE/CS, då vi 
menar att enheten i förväg i relativt hög utsträckning reglerar vilka som ska delta 
på mötet. Tillvägagångssättet på Robotics kan anses vara positivt i den bemärkelse 
att det kan uppfattas flexibelt, men däremot upplever vi att respondenterna på 
Robotics, i vissa fall, erfar det vara otydligt vilka som ska närvara. Ett motsatt 
resonemang kan föras för ATCE/CS, det vill säga att respondenterna upplever 
avsaknad av flexibilitet, men däremot en högre grad av tydlighet. Vi tror att 
flexibilitet i de flesta fall är att föredra framför en hög formaliseringsgrad, eftersom 
det föreligger en risk att de som enbart är ålagda att delta inbjuds till besluts-mötet 
medan andra intressenter i projektet eventuellt inte uppmärksammas. Detta kan 
medföra att viktiga aspekter inte beaktas samt att informationsspridningen 
försämras.  
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6.3. Beslutsfattarnas roller  
Vilket framgår vid beskrivningen av den generella modellen syftar gate-mötet till 
att värdera projektet samt utgöra ett beslutsmöte avseende Go/NoGo till skillnad 
från styrgruppsmötet som operativt ska stödja projektet. Det är således tänkt att 
gate-mötet ska hantera frågor av mer strategisk karaktär i form av; är det rätt 
projekt som utvecklas, vilket överensstämmer med Coopers uppfattning.  

Vi menar att respondenternas beskrivningar avseende styrgruppens kontra gate-
gruppens roller är otydliga, vilket vi tror orsakas av att det förekommer en 
otydlighet inom båda enheterna beträffande respektive grupps ansvarsområde. 
Delvis kan detta antas bero på att flertalet medlemmar från styrgruppen även deltar 
på gate-mötena, vilket enligt oss inte nödvändigtvis är negativt. Snarare menar vi 
att båda enheterna tydligare behöver definiera var de strategiska respektive 
operativa besluten ska fattas. På ATCE/CS kan det antas att de har haft för avsikt 
att kringgå denna problematik genom att införa styrgrupper på flera hierarkiska 
nivåer, men vi ställer oss frågande inför om ytterligare styrgrupper och dokument 
som reglerar detta har resulterat i ökad tydlighet. Trots att vi under intervjuerna på 
ATCE/CS försökt reda ut förhållandena mellan olika grupper och deras 
ansvarsområden har vi inte lyckats erhålla en enhetlig bild.  

Vi anser att det förekommer en liknande otydlighet även på Robotics. Enligt oss 
har denna enhet till skillnad från ATCE/CS inte lika tydligt försökt reglera vilka 
ansvarsområden olika grupper besitter. Respondenterna ser gate-mötet som ett 
specialfall av styrgruppsmötet, då hela eller delar av styrgruppen närvarar på gate-
mötet. Även på Robotics har vi försökt att reda ut förhållandena avseende 
grupperna och deras inbördes ansvarsförhållanden, men inte heller här har en 
enhetlig bild framkommit. Detta kan delvis förklaras av att enheten inte under 
någon längre tid har arbetat med indelningen styrgrupp kontra gate-grupp, då de 
förhållandevis nyligen har implementerat gate-modellen. En annan bidragande 
orsak skulle kunna vara att ABB Gate Model inte i tillräckligt stor utsträckning har 
förtydligat förhållandet dem emellan.  

På Robotics har de försökt ta till sig rekommendationen att gate-mötet ska beakta 
frågor av strategisk karaktär, vilket förespråkas i den generella modellen. Detta 
motiverar vi med att beslutsfattarna på gate-mötet delvis beaktar huruvida det är 
rätt projekt som genomförs. Enligt oss har de dock ännu inte i full utsträckning 
applicerat detta tankesätt, eftersom det trots allt förekommer en otydlighet inom 
enheten beträffande respektive grupps ansvarsområden. På ATCE/CS anser vi att 
de strategiska aspekterna vad gäller att värdera och välja rätt projekt behandlas av 
styrgruppen eller på en ännu högre hierarkisk nivå, medan det på gate-mötena 
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tenderar att handla om mer operativa aspekter. Vi tror att detta bland annat kan 
bero på enhetens tidigare sätt att arbeta med gate-modellen samt att enheten i 
dagsläget handhar förhållandevis stora och enhetsövergripande projekt, vilket vi 
menar kan försvåra beslut av strategisk karaktär på lägre hierarkisk nivå.  

Vår tolkning av Cooper är att gate-beslutet ska beakta både rätt sätt och rätt 
projekt i syfte att svara på om det är ett bra projekt. Vi håller med Cooper då han 
menar att dessa kvalitetsaspekter är delvis åtskilda. Vi anser att ABB Gate Model 
delvis har försökt särskilja Coopers tre separerade komponenter vilka ingår i de två 
kvalitetsaspekterna genom att låta styrgruppen ansvara för om aktiviteterna i det 
tidigare steget har utförts på ett tillfredsställande sätt, vilket är en av de tre 
komponenterna. Enligt oss avser ABB Gate Model att de två resterande 
komponenterna däremot ska behandlas på gate-mötet, det vill säga om projektet 
fortfarande är attraktivt och om projektplanen är realistisk. Vi tror denna indelning 
är fördelaktig för att bibehålla fokus på rätt projekt och vi tror vidare att rätt sätt är 
en förutsättning för ett Go beslut och därav anser vi det vara bra att styrgruppen 
redan före gate-mötet har beaktat huruvida projektet är utfört på rätt sätt. Det finns 
annars en risk, enligt oss, att gate-mötet, likt ATCE/CS:s gate-möte, mer påminner 
om ett avstämningsmöte med fokus på kontroll.  

Vi anser däremot att Robotics på ett bättre sätt har lyckats bibehålla fokus på rätt 
projekt, vilket vi tror förstärks av att de åtskilt beställare och utförare av 
produktutvecklingsprojekt. Christiansen menar att organisationer bör sammanföra 
makten över resurserna i projekten med ansvaret för det som projektet resulterar i, 
vilket vi anser att utförarna på Robotics har. Vi tror därmed att beställarna delvis 
har större möjlighet att fokusera på rätt projekt, medan utförarna i högre 
utsträckning tillåts fokusera på rätt sätt. Därmed inte sagt att de två 
kvalitetsaspekterna enbart ska beaktas av den ena eller den andra parten, utan vi 
tror att det kan vara fördelaktigt med en dialog dem emellan i syfte att uppnå 
förankring samt beakta väsentliga aspekter. 

Brunsson menar att människor söker efter konsekvenser som stödjer den egna 
uppfattningen i syfte att undvika osäkerhet, i form av att exempelvis samla in 
argument som är fördelaktiga för ett specifikt produktutvecklingsprojekt. Vi tror 
att detta skulle kunna vara ett argument för att ABB Gate Model har infört rollen 
som assessor, då denne är projektextern och kan antas vara mindre benägen att 
enbart insamla fördelaktiga argument. Detta skulle, enligt oss, eventuellt kunna 
minska risken för att organisationen startar och driver olönsamma projekt, varför vi 
anser att användandet av assessor-rollen är positivt för beslutsfattandet avseende 
produktutvecklingsprojekt. Om orsaken till varför ATCE/CS inte har assessor-
rollen beror på att enheten inte finner den värdefull eller om det beror på andra 
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aspekter vill vi hålla osagt. Däremot ser vi ingen tydlig anledning till varför de inte 
skulle kunna införa den och vår rekommendation är att ATCE/CS bör överväga att 
införa projektexterna utvärderare. På Robotics har det framförts positiva 
kommentarer beträffande assessorns bidrag vid utvärdering av projektet och därav 
finner vi det troligt att denne även på ATCE/CS skulle kunna ha en positiv 
inverkan på beslutsfattandet i gate-modellen. Eventuellt skulle det kunna antas att 
även andra organisationer som använder stage-gate metodiken kan vinna på att 
införa en extern utvärderare likt assessor-rollen.  

Vår uppfattning är att ATCE/CS, jämfört med Robotics, har en högre grad av 
formalisering. Vi tror, i likhet med Jones, att detta eventuellt kan bidra till att 
ATCE/CS även har en högre centraliseringsgrad, det vill säga att besluten fattas på 
högre hierarkiska befattningsnivåer. Under intervjuerna på ATCE/CS har det 
framkommit kommentarer vilka indikerar att gate-besluten fattas av styrgruppen 
eller om så är nödvändigt ännu högre upp i hierarkin, vilket delvis motiverar varför 
vi anser att de har en förhållandevis hög grad av centralisering. På Robotics 
däremot upplever vi inte beslutsfattandet vara formaliserat i lika hög utsträckning, 
utan inflytandet vid beslutsfattandet tenderar snarare att bero på pondus och 
erfarenhet. Vi vill dock påpeka att de med pondus och erfarenhet kan vara samma 
personer vilka innehar den befattning/roll som i enlighet med beskrivningen ska 
fatta besluten. Centraliseringsgraden på Robotics verkar ha en tendens att bero på 
vilken typ av projekt som drivs. Vår uppfattning är att enheten är mer flexibel 
beträffande centraliseringsgrad jämfört med ATCE/CS.  Vi vill dock påpeka att 
ATCE/CS eventuellt kan vara mindre flexibel till följd av enhetens struktur, 
geografiska spridning samt komplexiteten i projekten. Likt Christiansen och Jones 
anser vi att chefer från högre hierarkiska befattningsnivåer ska involveras i 
beslutsfattandet, men vi menar vidare att enheterna bör försöka öka flexibiliteten 
beträffande centraliseringen framförallt vid mindre projekt, i syfte att erhålla en 
ökad balans beträffande beslutsfattandet. Det är möjligt att enheten vid mindre 
projekt med lägre risknivå beaktar detta i högre utsträckning, vilket inte 
framkommit under intervjutillfällena. 

Cooper menar att beslutfattandet kan underlättas av att organisationen anpassar 
stage-gate modellen avseende till exempel antal gates och vilken hierarkisk nivå 
besluten ska fattas på. Vi anser att Robotics, till skillnad från ATCE/CS, har en 
mer flexibel applicering av modellen avseende såväl antal gates som hierarkisk 
beslutsnivå. CR förespråkar att gate-modellen ska vara anpassningsbar utifrån 
projektens storlek och risknivå, något som även Cooper framhåller. Trots att 
ATCE/CS har en geografisk spridning samt driver förhållandevis komplexa projekt 
anser vi att enheten i större utsträckning skulle kunna anpassa modellen mer, vilket 
det även framkommit önskemål om under intervjutillfällena. Vi tror att ökad 
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anpassningsbarhet skulle kunna bidra till att de som operativt arbetar i projektet 
kan erhålla en lägre administrativ belastning samt känner sig mer delaktiga i 
beslutsfattandet. Vi ställer oss frågande till varför ATCE/CS verkar ha svårt att 
anpassa gate-modellen, trots att de jämfört med Robotics har använt sig av den 
egenutvecklade modellen under en förhållandevis lång period. 

6.4. Formaliseringens effekter på organisatoriskt 
beslutsfattande 

Vi ser stage-gate metodiken som ett sätt att formalisera 
produktutvecklingsprocesser och vi tror att graden av formalisering kan variera 
beroende på hur organisationen implementerar metodiken. Enligt oss bidrar ABB 
Gate Model till formalisering beträffande beslutsfattandet i form av; När – var i 
produktutvecklingsprocessen beslutspunkterna ska förläggas, Hur – 
tillvägagångssättet inför och vid gate-möten, Vem – de personer/roller vilka ska 
delta på gate-mötet samt Output – vilken typ av beslut mötet kan resultera i samt 
att projektplanen ska vara godkänd före gate-passage. Vi menar att det som ABB 
Gate Model avser att formalisera vad gäller beslutsfattandet i stora drag 
överensstämmer med Coopers syn på vad stage-gate metodiken ska reglera. Den 
främsta skillnaden är att ABB Gate Model:s beskrivning inte innefattar eller 
föreskriver några tydligt definierade kriterier.  

En reflektion från vår sida är att respondenterna på ATCE/CS anser att gate-
modellen har bidragit till förhållandevis hög grad av formalisering, då 
checklistorna verkar bidra till standardiserade och reglerade arbetssätt. Vi ställer 
oss frågande till om det egentligen är stage-gate metodiken som bidragit till 
formaliseringen. Vi menar snarare att det är de tunga checklistorna som styr arbetet 
för att generera input till gate-mötet som bidrar till att respondenterna upplever 
gate-modellen som en administrationsmodell. Engwall har kritiserat den här typen 
av projektledningsmetoder för att de kan bidra till överdriven administration, vilket 
vi tror är fallet på ATCE/CS. I likhet med Jones menar vi att det föreligger en risk 
att anställda i för stor utsträckning kan följa den här typen av regler, vilket kan 
sänka anpassningsförmågan och kreativiteten. ATCE/CS:s checklistor kan enligt 
oss inte ses som en del av ABB Gate Model, utan ligger ”utanför” gate-modellen i 
den bemärkelse att de styr de anställda för att frambringa dokument inför 
respektive gate. ABB Gate Model syftar inte till att styra arbetssättet med att 
plocka fram dokumenten, utan syftar till att värdera dem. Vi anser att det föreligger 
en risk att kreativiteten såväl som anpassningsförmågan eventuellt sänks till följd 
av för hög grad av formalisering samt att de fördefinierade reglerna och rutinerna 
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kan ha en kvävande effekt på utvecklingen av nya produkter, vilket Narayanan 
påpekar.  

Vi menar att majoriteten av respondenterna på Robotics upplever att 
formaliseringen av deras produktutvecklingsprocesser har bidragit till övervägande 
positiva effekter, i form av exempelvis ökad struktur avseende det organisatoriska 
beslutsfattandet. Vilket vi påpekat tidigare ser vi detta som ett tecken på att det har 
förelegat ett behov av att formalisera processerna. En negativ aspekt av att 
formalisera processerna skulle, enligt oss, kunna vara att modellen i för hög 
utsträckning styr och reglerar aktiviteterna i processen, vilket skulle kunna medföra 
att aktörerna i projektet förlorar fokus på ”målet” och på rätt projekt, vilket delvis 
framkommit under intervjutillfällena. Vi menar vidare att när de anställda har blivit 
mer familjära med modellen kan det antas att modellen blir lättare att anpassa och 
att formaliseringsgraden eventuellt upplevs som lägre. Vår uppfattning är dock att 
inställningen till formalisering är individuell och att vissa ser formalisering som en 
möjlighet medan andra ser den som en begränsning i arbetet, och därav kan det 
vara svår att erhålla en enhetlig bild huruvida formalisering upplevs vara positivt 
eller negativt. 

Jones menar att en hög grad av formalisering ofta bidrar till hög grad av 
centralisering avseende organisatoriskt beslutsfattande. Trots att vi anser att 
modellen är ett formaliserande verktyg verkar respondenterna inte anse att 
centraliseringsgraden har ökat, utan besluten fattas fortfarande av samma individer. 
Detta kan eventuellt bero på att ABB Gate Model inte är tänkt att påverka på 
vilken hierarkisk befattningsnivå besluten i produktutvecklingsprojekten ska fattas, 
utan snarare reglerar att beslut ska fattas. ABB Gate Model reglerar inte vilken 
hierarkisk befattningsnivå som ska fatta besluten, utan det är upp till användarna av 
gate-modellen att själva avgöra. Eventuellt skulle den oförändrade 
centraliseringsgraden kunna bero på att den redan före införandet av ABB Gate 
Model var förhållandevis hög och således inte påverkades av en förhöjd 
formalisering av beslutsfattandet. 

Enligt oss har gate-modellen på både ATCE/CS och Robotics medfört en ökad 
grad av kontroll, till följd av att aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen i 
efterhand kan kontrolleras i större utsträckning. Enligt Jones kan formaliseringen i 
form av regler och rutiner, vilket vi ser som en form av styrning av aktiviteterna, 
bidra till ökad kontroll. Vi tror att formaliseringen som stage-gate metodiken 
medför, resulterar i att det finns något att kontrollera. Jones menar att formalisering 
kan medverka till att övervakningen av aktiviteterna kan minskas. 
Rekommendationen från ABB:s ledning beträffande att införa ABB Gate Model 
kan vara ett svar på att de anser att kontrollen i produktutvecklingsprocesserna 
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behöver ökas samt att de eventuellt inte behöver övervaka produktutvecklingen i 
lika stor utsträckning. Vi ställer oss dock frågande till om den ökade kontrollen har 
genererat fler lönsamma produkter, något som inte belyses i denna studie. Däremot 
tror vi att införandet att ABB Gate Model kan ha bidragit till att beslutsfattandet 
och besluten har förbättrats, till följd av ökad struktur och att fler väsentliga 
aspekter i produktutvecklingsprojekten belyses.  

Det kan antas att förespråkare av stage-gate metodiken tenderar att se på 
organisatoriskt beslutsfattande som en rationell process, där objektiva beslut kan 
fattas till följd av bra beslutsunderlag och att de alternativa lösningsförslagen kan 
värderas mot samma kriterier. Med detta inte sagt att förespråkarna av stage-gate 
metodiken enbart ser organisatoriskt beslutsfattande som den Rationella modell vi 
beskrivit i uppsatsens referensram. Vi finner det exempelvis inte troligt att 
förespråkarna anser att organisationer har tillgång till all information och kan göra 
perfekta anpassningar till omgivningen, då vi anser detta vara ett extremt sätt att se 
på organisationens omvärld. Ändock anser vi att stage-gate metodiken ligger 
närmare den Rationella modellen jämfört med Carnegie modellen, då den bygger 
på en rationell plan över hur saker och ting ska utföras samt i vilken ordning. Vår 
uppfattning beträffande hur beslut fattas i organisationer överensstämmer med 
Jones, då vi menar att Carnegie modellen är en bättre beskrivning av 
organisatoriskt beslutsfattande. Exempelvis anser vi att organisationen har 
begränsad information och begränsade antal lösningsförslag samt att det är 
subjektiva beslut som fattas genom förhandling och kompromiss. Trots att CR 
förordar stage-gate metodiken har vi inte erhållit någon tydlig bild över hur de 
anser att organisatoriskt beslutsfattande går till. Däremot tror vi inte att de ser på 
beslutsfattande som det beskrivs i den Rationella modellen, utan att även deras 
uppfattningar kanske mer överensstämmer med Carnegie modellen. De verkar inte 
anse att beslutsfattandet enbart styrs och regleras av fulländade beslutsunderlag 
etc., utan de ger intryck av att det även påverkas av mänskliga, subjektiva motiv.  

Cooper menar att stage-gate processen ska vara flexibel, men påpekar vidare att 
flera organisationer har applicerat stage-gate metodiken på ett standardiserat vis. 
Eventuellt kan det vara denna form av applicering som Engwall syftar på då han 
kritiserar metodiken för att den grundar sig på antaganden om att det finns en 
rationell och standardiserad plan för hur stegvisa produktutvecklingsprocesser kan 
genomföras. Vi håller dock med Engwall om att den kan kritiseras avseende att 
planering ska komma före handling, då vi i vissa fall tror att det omvända 
förhållandet kan råda. Vi menar i likhet med Kline och Rosenberg att osäkerheten i 
produktutvecklingsprojekten kan bidra till att organisationen manas till att 
överplanera och därigenom försöka öka styrningen och kontrollen. Vi tror med 
andra ord att allt i produktutvecklingsprocessen inte kan planeras till följd av den 
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osäkerhet som omger produktutvecklingsprocesser. Dessutom anser vi att beslut 
ibland kan uppstå som ett resultat av flera relativt oberoende aktiviteter, i form av 
till exempel informella möten eller diskussioner, något som överensstämmer med 
Abrahamsson. Vi ställer oss frågande till om inte ABB Gate Model i vissa 
avseenden kan anses vara överdrivet rationell trots att den appliceras flexibelt. 
Ändock tror vi att modellen kan utgöra ett bra verktyg för att tydliggöra processen 
och belysa väsentliga aspekter i produktutvecklingsprocessen. Vi menar att ABB 
Gate Model kan utgöra en gemensam referensram för produktutvecklingsprojektets 
aktörer, vilket i enlighet med Abrahamsson skulle kunna likställas med en 
ideologi. Dessutom tror vi att modellen skulle kunna förena människorna i 
processen samt bidra till en enhetlig terminologi och förståelse, vilket är ett av 
modellens syften. Vi menar vidare att ABB därigenom skulle kunna erhålla ett 
rationellt användande av ABB Gate Model i syfte att skapa medel för att styra de 
organisatoriska besluten.  

6.5. Övergripande diskussion kring ABB Gate Models 
effekter 

Det främsta syftet med ABB Gate Model är att säkerställa att nyutvecklade 
produkter, vid en viss kontrollpunkt, är färdiga för lansering. Ytterligare ett syfte är 
att synliggöra projektens tidsplaner och resursbehov. Ovanstående kan till viss del 
likställas med vad Cooper menar att metodiken ska bidra till; att öka kvaliteten i 
processens output genom att dels fokusera processen i sig och dels utjämna 
varianser i processen. Cooper ser metodiken som ett effektivt verktyg för att 
vägleda och kontrollera organisationers satsningar på utveckling av nya produkter. 
Fungerar modellen som en gemensam referensram tror även vi att den kan verka 
som ett effektivt verktyg för att vägleda och kontrollera dessa satsningar. 

Båda enheterna anser att gate-modellen har hjälpt till att synliggöra en mängd 
viktiga aspekter inom produktutvecklingsprojekten, såsom att säkerställa att rätt 
saker utförs. Det föreligger dock en skillnad avseende hur respondenterna på de 
båda enheterna anser att de affärsmässiga besluten har förändrats, det vill säga om 
det är rätt projekt som drivs. De tillfrågade på Robotics anser att gate-modellen 
bidragit till att aktörerna i projekten tvingats reflektera över huruvida det är ett bra 
projekt, vilket den generella modellen har för avsikt att möjliggöra. Däremot 
verkar inte respondenterna på ATCE/CS i lika stor utsträckning anse att detta är en 
av effekterna av gate-modellens implementering. Denna åtskillnad kan, enligt oss, 
eventuellt bero på att ABB Gate Model på Robotics har bidragit till att det blivit en 
skarpare diskussion och en större medvetenhet om risker och konsekvenser, vilket 
inte verkar vara fallet på ATCE/CS. 
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Båda enheterna anser att gate-modellen har bidragit till ökad struktur i 
produktutvecklingsprocesserna, ökad tydlighet, förbättrad koordinering samt att 
den fungerar som ett bra stöd i det operativa arbetet. Trots att modellen inte 
används som ett selekteringsverktyg kan det ändock antas att modellen har bidragit 
till vissa av de effekter som CR önskat och eventuellt ABB-ledningen efterfrågat. I 
likhet med Jones tror vi att formalisering av standardiserade tillvägagångssätt i 
kombination med organisatoriska normer och värderingar fungerar som ett stöd vid 
styrning och kontrollering av organisatoriskt beslutsfattande. Vi tror att delar av 
ABB Gate Model, till exempel att viktiga aspekter i checklistorna beaktas, kan bli 
en norm/ideologi inom ABB när modellen väl har förankrats och inarbetats, trots 
att det fortfarande är ett formaliserande verktyg. 
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7. Slutsatser 

7.1. Studiens resultat 
Nedan presenteras studiens resultat i punktform. Vi avser här att besvara studiens 
frågeställningar.  

• Studien har visat att det på Robotics och ATCE/CS i mycket stor utsträckning 
förekommer Go beslut och det är med andra ord mycket sällan som gate-
mötena resulterar i ett NoGo (Kill) beslut. Vi menar att detta främst beror på att 
båda enheterna vid gate-mötet förutsätter Go beslut till följd av att selektering 
av produktutvecklingsprojekten inte sker i direkt anslutning till gate-mötet. En 
bidragande orsak till att framförallt Go beslut fattas kan, enligt oss, även vara 
att det i ABB Gate Model inte förekommer några definierade varianter av 
NoGo förutom Kill. Vi anser dock att det, under gate-mötena, trots allt fattas 
NoGo beslut, i form av Recycle och Hold, trots att respondenterna likställer 
dessa beslutstyper med Go. 

• I beskrivningen av ABB Gate Model framhålls det att gate-besluten ska fattas 
på gate-mötet. Vi menar däremot att de egentliga besluten, på båda enheterna, 
fattas innan gate-mötet hålls, under tiden som produktutvecklingsprojektet 
granskas och förankras av projektets aktörer. I enlighet med ABB Gate Model 
ska en projektextern person förbereda och framställa ett beslutsunderlag inför 
gate-mötet. Underlaget ska senare ligga till grund för gate-mötets värdering av 
projektet. ATCE/CS, till skillnad från Robotics, använder inte detta 
tillvägagångssätt i någon större utsträckning, då ett enhetligt beslutsunderlag 
inte framställs av någon projektextern person. På ATCE/CS är det snarare under 
det faktiska gate-mötet som den enhetliga bilden över projektet framkommer 
och förmedlas till projektets aktörer. Vår uppfattning är att den projektexterna 
personen har en positiv inverkan på det organisatoriska beslutsfattandet, då 
denne synar projektet samt bidrar till att det förankras.  

• CR som utvecklat och stödjer implementeringen av ABB Gate Model menar att 
respektive enhet på egen hand ska upparbeta kriterier, vilka projekten ska 
värderas emot på gate-mötet. Varken ATCE/CS eller Robotics har utformat 
några tydliga kriterier, utan besluten fattas snarare utifrån den information som 
gate-mötets input genererar. Projekten värderas således inte emot några, för 
respektive enhet, gemensamma kriterier. Vi anser att detta kan bidra till 
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avsaknad av en tydlig och enhetlig bild avseende produktutvecklingsprojektens 
strategiska mål, något som eventuellt kan försvåra den affärsmässiga 
värderingen av projektet. 

• Vi menar att det, efter införandet av ABB Gate Model, är samma personer som 
deltar i beslutsfattandet. Dessutom menar vi att besluten fortfarande tas i samma 
beslutsfattande forum, det vill säga styrgruppen. Enligt modellen ska de 
strategiska besluten (rätt projekt) fattas på gate-mötet medan de av mer operativ 
karaktär (rätt sätt) ska fattas i styrgruppen. På Robotics och ATCE/CS 
föreligger det en otydlighet på vilket forum (gate-mötet eller styrgruppsmötet) 
de olika beslutsformerna ska fattas, delvis till följd av att medlemmar av 
styrgruppen även sitter med på gate-mötet. Vi menar att både enheterna bör 
förtydliga respektive forums ansvarsområden, i syfte att synliggöra vilka 
beslutsformer som ska fattas var och av vilka personer. 

• De främsta effekterna som ABB Gate Model har bidragit med på enheterna är; 
förhöjd struktur i produktutvecklingsprocesserna, ökad tydlighet och ökat stöd i 
det operativa arbetet samt förbättrad koordinering mellan enheternas olika 
funktionella avdelningar. Dessutom anser majoriteten av respondenterna på 
båda enheterna att modellen har bidragit till synliggörande och beaktande av 
väsentliga aspekter inom produktutvecklingsprojekten. 

7.2. Slutliga kommentarer 
En eventuell bidragande orsak till att vi erhållit olika uppfattningar om hur ABB 
Gate Model har implementerats på de båda enheterna kan vara att ATCE/CS ännu 
inte har implementerat modellen till fullo. Vår rekommendation är att enheten ser 
över hur modellen har implementerats, då vi tror att den kritik som under studien 
framkommit på ATCE/CS skulle kunna minskas om vissa av ABB Gate Models 
rekommendationer beaktades.  

Under studiens framväxt har en vidareutveckling av ABB Gate Model pågått, i 
syfte att förbättra modellen. Vår förhoppning är att CR kan dra nytta av våra 
rekommendationer och därigenom kunna förbättra ABB Gate Model ytterligare. 
Vilket vi tidigare nämnt visar vår studie på skillnader mellan referensramens och 
ABB:s modellvärld samt mellan modellvärlden och verkligheten. Därav förordar vi 
vidare studier inom området för att därigenom kunna vidareutveckla modellvärlden 
ytterligare.  
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Huruvida stage-gate metodiken resulterar i att fler lönsamma produkter utvecklas 
tror vi skulle vara ett intressant område för fortsatta studier. Under vår 
litteraturstudie har vi funnit förhållandevis få studier, vilka visar på metodikens 
effekter på produktutvecklingens lönsamhet. Dessutom anser vi att det vore 
intressant att jämföra ABB Gate Model med någon annan likvärdig modell, i syfte 
att erhålla ytterligare förbättringsförslag. Avslutningsvis anser vi att det dessutom 
vore värdefullt att genomföra en liknande studie på de båda enheterna, när 
metodiken kan antas vara bättre förankrad, då det är möjligt att ett annat resultat 
skulle erhållas. 
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Bilaga 1 – Diskussionsunderlag 

• Vilken variant av ABB Gate Model använder ni? 

• Använder ni ABB Gate Model på alla produktutvecklingsprojekt?  

• Om inte, vilka och varför dessa? 

• Hur många projekt har ni använt modellen på? 

• Hur många Go/NoGo? 

• Hur sker Go/NoGo besluten? 

• Hur går ni tillväga när ni använder modellen? 

• Vad gör ni vid respektive gate? 

• Vad är syftet med respektive gate? 

• Vad är resultatet vid respektive gate? 

• Vilka aktiviteter utförs inför och vid respektive gate? 

• Vilken status har projekten vid respektive gate? 

• Vilka frågor ställer ni vid respektive gate? 

• Använder ni den generella gate-modellens checklistor? 

• Anser ni att dessa är relevanta och applicerbara för er verksamhet?  

• Följer ni några andra fördefinierade frågor/listor? (improvisation) 

• Har ni utvecklat egna/anpassat frågorna till er verksamhet? 

• Vilka faktorer är mest avgörande när projektet värderas? 

• Vad är avgörande för att ni ska gå vidare till nästkommande stage? 

• Vid vilken gate läggs de flesta projekten ned? Varför läggs de ned? 

 



  

• Är värderingarna avseende tid, kostnader, kvalitet, affärsmässiga möjligheter, 
risk och resursåtgång tillförlitliga? 

• Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att produktutvecklingsprojektet ska gå 
vidare vid respektive gate? Skiljer sig kriterierna åt jämfört med före införandet 
av ABB Gate Model? 

• Från vilka avdelningar/funktioner finns det representanter under projektets 
gång? 

• Vilka personer/roller deltar vid respektive gate? 

• Vem fattar besluten? 

• Har ni samma roller vid alla gates?  

• Vilka hierarkiska nivåer tillsätter de olika rollerna? 

• Vilka är motiven till att dessa personer deltar i beslusfattandet? 

• Tycker ni att modellen är applicerbar på er verksamhet? 

• Används modellen som ett selekteringsverktyg eller styrnings/kontrollverktyg? 

• Anser ni att modellen fungerar tillfredsställande? 

• Hur väl vedertagen är modellen och hur många, i enheten, har kunskap om den? 

• Vad är för- respektive nackdelarna med modellen? Förtjänsterna?  

• Vad är enligt er de kritiska faktorerna till att projekten eventuellt inte fungerar? 

• Anser ni att beslutsfattandet och beslutets kvalitet har förbättrats eller 
försämrats efter införandet av ABB Gate Model? 

 


