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Sammanfattning 
Vid utveckling av en ny produkt eller tjänst medföljer alltid en beslutsfattande process. 
Oavsett om det handlar om ett äldre företag med väl etablerade processer eller ett yngre 
nystartat företag så är denna process ofta en utmaning med många kritiska punkter. Det finns 
många olika varianter av modeller för hantering och underlättande av beslutsfattande i 
utvecklingsprojekt, men också kritik riktad mot sådana modeller.   

Rapportens syfte är att kartlägga hur beslut i produktutvecklingsprocessen hanteras inom olika 
etablerade företag, inkubatorer och uppstartsföretag (motsvarande engelskans startup 
company). För att sedan jämföra likheter och skillnader mellan dessa kategorier av företag.  

För att besvara frågeställningen genomfördes en litteraturstudie samt en kvalitativ 
undersökning i form av intervjuer med tolv företag. 

Intervjuerna utfördes med en respondent per företag varav sex respondenter var från 
etablerade företag, fem från uppstartsföretag och en som var från en inkubator. Alla 
undersökta företag, med undantag för inkubatorn, hanterar någon form av egen 
produktutvecklingsprocess. 

Resultatet av intervjuerna visade att de större företagen förlitade sig mer på en strukturerad 
modell för att hantera beslut i utvecklingsprocessen. Uppstartsföretagen däremot tenderade till 
att arbeta med beslut på ett mer flexibelt sätt och förlitade sig mer på de anställdas kompetens 
och expertis än formella metoder. Resultatet visade även att många av de etablerade företagen 
har utvecklat en egen version av standardiserade produktutvecklingsmetoder. Gemensamt för 
de flesta av företagen var att en av de viktigaste punkterna i beslutsfattandet i någon mening 
handlade om syftet bakom produktens utveckling.  

https://bilda.kth.se/courseId/12244/projectGroup/862982/personalDetailPopup.do?id=115353_kth


Abstract 
During the development of a new product or service there will always be a presence of a 
process of decision making. Regardless of whether it is concerning companies that has existed 
for a longer time or a startup company, the process of making the correct choices is often a 
challenge accompanied with several key criteria. Many models with various properties exist 
to manage as well as facilitate the process of decision making, however that does not mean 
they are without flaws. 

The purpose of this paper is to investigate how the decision making, during the product 
development, is being processed within different established companies, incubators and 
startup companies. The results from this investigation will then be used to compare the 
various companies to find similarities and differences between them. 

The conclusion of this study is based on various sources of literature along a qualitative 
investigation in form of interviews with twelve companies 

The interviews were performed by having one respondent presenting for each company, 
whereof six of them represented the established companies, five represented their startups and 
one incubator. All of the companies, with the exception of the incubator, had some form of 
product developing process. 

The results from the interviews revealed that the bigger companies untrusted themselves more 
on a structured model to handle decisions during the development process. Startups on the 
other hand, had a tendency to process their decision on a more flexible level, relying more on 
the competence and expertise of each employer than formal models. The results also showed 
that many companies had developed their own method through natural occurrences based on 
standard product development methods. While something that most companies had in 
common was how the concept of purpose had a major effect on their decisions.  



Förord 
Denna rapport är ett resultat av ett kandidatexamensarbete på 16 veckor som utförts under 
vårterminen 2015 på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Kandidatexamensarbetet ingår 
som ett större moment inom kursen Integrerad Produktutveckling (IPU) på KTH och utfördes 
delvis individuellt och delvis i grupp. 

Å gruppens vägnar vill jag tacka alla de företag, uppstartsföretag och inkubatorn som har 
ställt upp i undersökningen och jag vill ge mina förhoppningar om att respondenterna på varje 
fann det lika givande som vi i kandidatgruppen gjorde. 

Jag vill först personligen tacka Ernst från Propellerhead, Maria från Sanitec och Rebecka från 
Tempus Fugit för intressanta och givande intervjuer.  

Jag vill fortsätta med att tacka vår handledare, Anders Berglund, för hans tid och engagemang 
i detta kandidatexamensarbete. 

Jag vill slutligen ge ett stort tack till Eugene Chan, Hamza Qadoumi, Sofi Stahring & Gustaf 
Silfwerbrand för att jag fick genomföra detta mycket intressanta och lärorika 
kandidatexamensarbete tillsammans med er! 
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1. Inledning 
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till frågeställningen samt syftet med arbetet. Vidare 
innehåller kapitlet även en beskrivning av de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
För att ett företag ska skapa en ny innovativ produkt eller tjänst med framgång i marknaden är 
det viktigt att de bästa och mest lönsamma besluten fattas. Detta är en typisk svår uppgift då 
studier tyder på att enbart en bråkdel av alla nya idéer för olika produkter faktiskt leder till en 
marknadsförd produkt (Chan & Ip, 2010). Konsekvent blir det stora förluster för företaget 
som investerar i produktutvecklingen. För att undvika detta behövs det en beslutsfattande 
process som underlättar bedömningen av vilka idéer som tar fram lönsamma produkter och är 
värda att investera i. Ett traditionellt sätt att göra denna bedömning är att använda sig av 
”skarpa, tidiga och faktabaserade produktdefinitoner”. Men en sådan bedömning är svår att 
göra ur ett modernt perspektiv. Dagens samhälle förändras fort, fakta blir svårdefinierad och 
de krav som ställs från marknaden blir odetaljerade (Cooper R. G., What's Next?: After Stage-
Gate, 2014). Från en mätning från år 2000 har livscykeln på nya produkter sjunkit avsevärt 
under de senaste 50 åren. Det är alltså extra viktigt att utvecklingen av nya produkter är 
bestående av innovativa beslutstaganden för att lyckas på marknaden (Cooper R. G., Doing it 
right: Winning with New Products, 2000). 

I de etablerade företagen används det ofta olika typer av verktyg för att effektivisera denna 
beslutsprocess. Eftersom det är många inblandade behövs en viss strategi för hur beslut ska 
fattas för att undvika missförstånd mellan olika medarbetare. Allt för att låta företaget 
fokusera mot en och samma riktning. Det finns en mängd forskning bakom olika 
beslutsmetoder som har bevisats vara väldigt effektiva, men dessa riktar sig oftast mot de 
etablerade företagen med många anställda. (Shilling, 2013) (Cooper R. G., What's Next?: 
After Stage-Gate, 2014). 

Till skillnad från äldre företag finns det inte lika många studier som visar hur uppstartsföretag 
fattar beslut. En hypotes är att en del uppstartsföretag använder sig av beslutsprocesser som 
liknar de metoder som de etablerade företagen tillämpar. Ett exempel på detta är relationen 
mellan uppstartsföretag och så kallade inkubatorer, vilkas huvudsyfte är att i en startfas hjälpa 
uppstartsföretag att utvecklas till funktionella företag. Hur dessa två arbetar tillsammans 
skulle då kunna jämföras med de metoder som används vid beslutsfattande på etablerade 
företag, men med möjliga modifieringar då uppstartsföretag och etablerade företag är 
organiserade på olika sätt. 

 

1.2 Syfte 
Övergripande syftet var att studera beslutshanteringen i ett företags produktutveckling, vilka 
metoder, rutiner och verktyg som används för denna, samt att sedan jämföra hur dessa 
processer ser ut i etablerade företag, inkubatorer och uppstartsföretag. 

Med detta vill vi formulera vår frågeställning som följande:  

1 
 



Vilka likheter och skillnader finns det i den beslutsfattande processen gällande 
utvecklingsprojekt i jämförelse mellan uppstartsföretag, inkubatorer och etablerade företag? 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppstartsföretagen som intervjuades avgränsades till nystartade företag som på en 
professionell nivå fortfarande hade kontakt med en inkubator.  

Med inkubatorer syftas till företag och institutioner vars primära funktion eller affärsidé är att 
hjälpa uppstartsföretag i starten på sin kommersialisering.  

Med etablerade företag syftas det till företag som har varit kommersiellt aktiva i minst tio år. 

Alla undersökta företag, med undantag av inkubatorer, har haft någon pågående 
produktutveckling i Sverige. Vi har dock valt att inte specificera produktutvecklingen till en 
viss bransch. 
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs de olika delar av teorin som vi har baserat denna studie på. 

2.1 Stage-Gate-processen 
Stage-Gate är en produktutvecklingsprocess där ett utvecklingsprojekt delas upp i ett antal 
faser, så kallade Stages. Varje fas representerar ett delmoment på vägen mot den färdiga 
produkten och avslutas med ett beslutsmöte, så kallade Gates/Gatemöten. Under dessa möten 
avgörs det huruvida projektet i fråga får fortsätta, om det ska läggas ned eller läggas på is. De 
som är ålagda att ta dessa beslut är oftast mer erfarna projektledare, utvecklingschefer eller 
utvecklingsdirektörer och benämns som Gatekeepers. (Shilling, 2013). 

Beslut inom Stage-Gate-processen 
Det dagliga mer operativa beslutsfattandet så som utformning av produktens design och 
liknande står projektgruppen som utvecklar produkten för och berörs inte av Gatemötena. Det 
är de större besluten som i huvudsak tas upp på dessa möten och då oftast (som ovan nämnt) 
beslut huruvida ett projekt ska läggas ned eller om det ska få resurser att fortsätta. I vissa fall 
kan även beslut om en större förändring av produkten ske på dessa möten. (Cooper R. G., 
Doing it right: Winning with New Products, 2000) 

Förarbete inför beslutsmöten 
Stage-Gate-processen har ett stort fokus på förarbete inför stora beslut. Detta är ett direkt 
resultat av att de som ska ta besluten inte informeras om projektet på daglig basis och därför 
behöver kunna läsa in sig på detaljerna kring detta inför mötena. Den första fasen är en idéfas 
och förarbetet inför dessa möten är oftast endast ett papper som förklarar och säljer in idén.. 
Med efterföljande faser(Idévalidering, Business Case, Utveckling, Testning och sist 
Lansering) brukar dokumentmängden öka för att projektet dels blir resursmässigt mer 
krävande, dels mer komplext att få översikt över. (Cooper & Edgett, Best Practice in the Idea-
to-Launch Process and Its Governance., 2012), (Cooper, Edgett, & Kleinschmidt, Optimizing 
the Stage-Gate Process: What Best Practice Companies Are Doing – Part Two, 2002), 
(Shilling, 2013) 

Efterarbetet efter beslutmöten 
Efterarbetet efter beslutsmötena är extremt viktigt enligt Stage-Gate-processen. När besluten 
har tagits så ska de berörda informeras och ges resurserför att fortsätta in i nästa fas om 
projektet gick vidare eller bli informerade om varför det inte gjorde det. (Cooper R. G., 
EFFECTIVE GATING Make product innovation more productive by using gates with teeth., 
2009) 

Ett noterat bra drag i efterarbetet (Nayalis, 2014) är att arbeta med projektgruppens moral vid 
en nedläggning. Förslag som har givits är att annordna en afterwork speciellt för 
projektgruppen där de kan ta farväl av projektet och få ett bra avslut. 

Kända fallgropar 
• Att dokumentmängden ökar till omöjliga nivåer inför varje möte markeras som en 

potentiell fara om inte riktlinjer för vilken information som ska förmedlas tas fram. 
Saknaden av riktlinjer har visats leda till att projektgrupperna skickar med en stor 
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mängd icke relevant information för att gardera sig. Detta leder i sin tur till att 
beslutsfattarna måste sålla i den information de får för att hitta det relevanta. Ofta 
saknar de tiden att göra detta och väljer att få informationen på beslutsmötena som i 
effekt blir informationsmöten och tappar sin beslutsmässiga slagkraft. (Cooper, 
Edgett, & Kleinschmidt, Optimizing the Stage-Gate Process: What Best Practice 
Companies Are Doing – Part Two, 2002)   

• Ett känt problem är att många av de som sitter med beslutsansvar har svårt att säga nej 
till projekt. Ofta beror det på att de har press att få in nya produkter alternativt att alla 
produkter uppfyller uppsatta grundkrav och att det är svårt att prioritera de som verkar 
bättre. Detta leder till att företaget inte sållar ut de projekt som äter resurser medan de 
får för lite resurser för att spendera på de projekt som skulle kunna bli lukrativa. 
(Cooper R. G., EFFECTIVE GATING Make product innovation more productive by 
using gates with teeth., 2009) 

• En av de mest vanliga problemen med Stage-Gate är att företagen har processen på 
pappret men saknar merparten av det som gör processen funktionell i verkligheten. 
Problematiken är ofta att få hela företaget att anpassa sig till metodiken. (Cooper, 
Edgett, & Kleinschmidt, Optimizing the Stage-Gate Process: What Best Practice 
Companies Are Doing – Part Two, 2002)  

Brister inom Stage-Gate 
En av de tidiga kritikerna mot Stage-Gate-processen var att den var för svår att anpassa och 
för byråkratisk. Den ansågs därav motverka innovation snarare än framföra den. Det har nu 
utvecklats olika iterationer av originalkonceptet som är mer anpassadeför projekt av olika 
skala. (Cooper R. G., What's Next?: After Stage-Gate, 2014) 

 

2.2 Agile och Scrum 
Agile (Beck, o.a., 2009), är en produktutvecklingsfilosofi inom mjukvaruutveckling. Dess 
manifest ger fyra principer där de vänstra värdena (i fetstil) värderas högre än de högra; 

• Individer och interaktioner framför processer och verktyg 
• Fungerande programvara framför omfattande dokumentation 
• Kundsamarbete framför kontraktsförhandling 
• Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Agile är i sig ingen utvecklingsmetod och innehåller alltså inga rutiner som behöver 
genomföras, men nämns här då Scrum utvecklades utifrån dess principer. 

Scrum (James, 2009) är en process som utvecklats från Agiles filosofi. Scrum baserar sin 
utveckling i korta iterativa utvecklingscykler, så kallade Sprints. I Scrum finns det tre roller; 
Produktägaren, Scrummästaren och Utvecklingsgruppen. Endast Produktägaren och 
Utvecklingsgruppen har bestämmande roller för produktutvecklingen i en cykel. Till varje 
utvecklingscykel väljs ett visst antal inkrementella förändringar som ska uppnås. Hur de ska 
uppnås eller vem som ska arbeta på dem är dock för utvecklingsgruppen att välja. Detta gör 
att de som använder Scrum får fram en inkrementellt förändrad produkt med små tidsintervall. 
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Beslut inom Scrum 
Inför varje utvecklingscykel hålls ett möte med den utvecklingsgrupp som är ansvarig för 
produkten. På dessa möten får de välja ett litet antal komponenter av produkten som behöver 
utvecklas från en lista av utvecklingsprojekt. Här får gruppen som enhet bestämma och ingen 
utstakad process finns. 

Mycket av de stora förändringarna under utvecklingsarbetet inom Scrum kommer från de test 
som görs mot användarna och från den återkoppling som tas emot efter varje uppdatering. 
Detta innebär att de stora besluten som tas för en produkt oftast handlar mer om huruvida 
produkten ska läggas ned eller om en ny produkt ska utvecklas för att ta dess plats. 

Förarbete inför beslut 
Scrum i sig saknar en strikt process för hur förarbetet ska vara upplagt. Många av de beslut 
som sker under utvecklingscyklerna sker på en individuell nivå; Den från utvecklingsgruppen 
som arbetar med en viss komponent har också befogenheter att ta beslut om den.  

Inför mötet vid starten av en utvecklingscykel har produktägaren ansvar för att organisera en 
lista av utvecklingsområden för produkten. Lista organiseras med de viktigaste förändringarna 
högst upp och sedan i fallande skala. I detta arbete skall även hänsyn tas till de ekonomiska 
aspekterna för produkten. En stor del av arbetet inför dessa möten är insamlingen av feedback 
från produktens senaste uppdateringar. 

Efterarbetet efter beslut 
I Scrum finns ingen speciell metod för efterarbetet efter större beslut. 

Då Scrum hanterar extremt små utvecklingscykler så är de beslut som tas under varje cykel av 
ganska liten egen vikt och mycket av efterarbetet är att samla in återkopplingar från de som 
använder produkten. Förarbetet inför nästa cykel flyter ihop med efterarbetet från den senaste. 

Kända fallgropar 
• Att utvecklingsteamet organiserar listan med utvecklingsområden. Då de saknar all 

fakta för dessa leder det ofta till felprioriteringar. 
• Att produktägaren lägger sig i och föreslår hur problem ska lösas. Detta motverkar 

individuell kreativitet hos medlemmarna i gruppen då de inte tänker lika mycket på 
egna lösningar. 

• Överdriven planering. Scrum agerar med principen av att förändras med tiden och av 
hur läget ser ut just nu. För mycket planering är bara tidskrävande och ger lite då 
situationen kommer att förändras  

(Berteig, 2009) 

Brister inom Scrum/Agile 
Kritik mot Scrum är att metodiken är för svår att implementera, att den inte går att skala uppåt 
och att den kan leda till ett beteende hos medlemmar som är mer fokuserat på att få alla delar 
av utvecklingssprinten gjord snabbt snarare än innovativt (Cohn, 2014), (Larsson, 2008). 
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2.3 Uppstartsföretag 
Uppstartsföretag är företag som är i starten av sin kommersialisering och hanterar ofta extremt 
många beslut på få individer. De som startar ett företag benämns entreprenörer och är de som 
hanterar dessa beslut. 

Beslut i Uppstartsföretag 
Besluten för uppstartsföretag är många och involverar ofta hög risk både för entreprenörerna 
och för företagen. Enligt en studie (Busenitz, 1999) agerar de flesta entreprenörer utifrån en 
minskad uppfattning om dessa risker baserat framförallt på två kognitiva fördommar; 
Representativ fördom och stark tro till sin egen förmåga. Många av de större mer avgörande 
besluten kan därför göras med “magkänsla” eller baserat på liten faktamängd. 

Förarbete inför beslut 
Från övre nämnda studie visade det sig att många beslut togs med liten eller nästintill 
obefintligt förarbete. Ingen specifik modell finns för speciellt för uppstartsföretag. 

Efterarbete efter beslut 
Det saknas en specifik modell för hur ett uppstartsföretag bör hantera efterarbetet efter ett 
beslut. 

 

2.4 Bedömningskriterier för stora beslut i Produktutvecklingsprocessen 
Tillhörande Stage-Gate-processen finns ett verktyg som kallas Scorecard. I denna metod 
används en lista av förutbestämda kriterier som varje beslutstagare inför ett Gatemöte får 
ranka ett utvecklingsprojekt utifrån. Därefter tas beslut utifrån den totala poängsättningen. 
Detta verktyg används ofta när företag har stor geografisk spridning. Kriterierna kan dock 
användas som bra frågor att ställa inför ett utvecklingsprojekt: 

• Går produkten ihop med företagets allmänna strategi? 
• Ger produkten unika fördelar för kunden? 
• Är marknaden stor och hur ser den möjliga tillväxten ut? 
• Vilket tekniskt kunnande och vilka mänskliga resurser krävs? 
• Vad krävs för tillverkning? 
• Vad är den förväntade lönsamheten? 
• Hur säkra är de beräkningar som gjorts? 

(Cooper R. G., EFFECTIVE GATING Make product innovation more productive by using 
gates with teeth., 2009), (Cooper R. G., Perspective: The Stage-Gate Idea-to-Launch Process - 
Update, What's New and NexGen Systems, 2008)  
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3. Metod och material 
I detta kapitel beskrivs hur projektet har genomförts och vilka metoder som använts. 

3.1 Organisation 
I början av projektet sammanställdes en projektplan varpå en tidsplan utformades som ett 
Gantt-schema (se Bilaga 3). Möten har sedan dess kontinuerligt ägt rum för att stämma av 
samt planera inför nästa delmål. Dels internt i form av gruppmöten, men även i form av 
handledarträffar. På så sätt följdes tidsplanen och projektet kunde ständigt utvecklas och 
effektiviseras inför nästa delmål.  

Uppsatsarbetet har bedrivits utan någon utpekad projektledare. Arbetsuppgifterna har 
gemensamt fördelats inom gruppen. Detta för att alla gruppmedlemmarna skulle kunna tillföra 
något till varje område och att arbetsfördelningen skulle bli likvärdig.  

Slutligen formulerades de gemensamma delarna som beskrivs i denna rapport, tillsammans 
och varje gruppmedlem har ansvarat över sin individuella del. 
 

3.2 Litteraturstudie 
Utöver de intervjuer som har genomförts, har indata samlats in i form av extern litteratur 
relaterat till det ämne projektet behandlar. Litteraturstudien har varit till stor betydelse och har 
delvis legat till grund för utformande av detta projektarbete. 

Litteraturstudien påbörjades först med analys av diverse artiklar inom området av Stage-Gate 
processen och relaterade metoder och modeller. (Cooper R. G., What's Next?: After Stage-
Gate, 2014) 

 

3.3 Intervjuer 
Uppdelningen av intervjuer skedde parvis, varav en tog rollen som ledare för intervjun och 
den andra deltog som stöd. Varje gruppmedlem var ansvarig för minst två intervjuer (minst ett 
etablerat företag och ett uppstartsföretag/inkubator) och agerade stödperson på minst en. 
Därefter transkriberades och sammanfattades intervjun för att sedan tas med i slutrapporten 
för analys.  Efter sammanfattningen av intervjuerna gjordes sedan en analys på individuell 
nivå för att undersöka hur de olika företagen hanterar beslutsprocessen jämfört med varandra. 
Även en gemensam analys gjordes mellan alla företag efteråt för ytterligare jämförelser. 

Intervjuerna utfördes på sammanlagt tolv respondenter, varav sex representanter var från 
etablerade företag, fem från uppstartsföretag och en från en inkubator (Tabell 1). 
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Etablerade 
företag 

Respondents 
ansvarsområ
de 

Verksamhets-
område Plats Intervjuti

d [min] 
Datu
m 

Electrolux 
Global 
Produktlinjec
hef inom disk 

Dishcare Global 
Product Line 

Huvudkontor- 
Kungsholmen 55 8/4 

Xylem Utvecklingsc
hef R&D Huvudkontoret

-Sundbyberg 80 1/4 

SAAB 
Director 
Systems 
Design 

Electronic 
Defence System 

Huvudkontoret
-Järfälla 100 16/4 

Sentor Utvecklings- 
och driftchef IT-säkerhet Huvudkontoret

-Stockholm 70 16/4 

Proppellerhead Delgrundare 
och VD Marknad m.m. Huvudkontoret

- Hornstull 70 10/4 

Sanitec Utvecklingsc
hef Duschar 

Huvudkontoret
, Sverige- 
Kungsbron 

75 13/4 

      

Inkubatorer 
Respondents 
ansvarsområ
de 

Verksamhets-
område Plats Intervju-

tid [min] 
Datu
m 

SU Inkubator VD Innovationssyste
m 

Stockholms 
Universitet 55 16/4 

      

Uppstarts-
företag 

Respondents 
ansvarsområ
de 

Verksamhets-
område Plats Intervju-

tid [min] 
Datu
m 

Findify VD Söktjänst Student Inc. 60 2/4 

GuestDo Delgrundare Hotellbranschen Student Inc. 60 1/4 

Lupmobile Delgrundare 
och VD 

Logistik inom 
lastbilsindustrin Stockholm 60 9/4 

Boxguard Delgrundare 
och VD 

Logistik inom 
förvaring  Stockholm 60 17/4 

Tempus Fugit Grundare och 
VD Kultur SU Inkubator 60 13/4 

Tabell 1: Översikt för samtliga intervjuade företag, uppstartsföretag samt inkubator 
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3.4 Intervjuguide 
Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide gemensamt i projektgruppen. Detta gjordes för 
att inte styra respondenten utan ge utrymme för att besvara frågorna fritt. Intervjuerna 
utfördes enligt den semistrukturerade modellen då den ansågs passa bäst för aktuella 
förhållanden. Denna typ av intervjuform följer en distinkt modell med förbestämda men 
samtidigt väldigt öppna frågor, vilket i sin tur möjliggör en mer öppen diskussion under 
intervjun. (Luleå tekniska universitet, 2001) 

Intervjuguiden är anpassad till respektive företagstyp som ingår i studien (etablerade företag, 
uppstartsföretag och inkubator). Detta innebär att frågorna kan skilja något beroende på vilket 
företag som intervjuats. 

 

3.5 Metoddiskussion 
Under projektets gång har en kvalitativ undersökning genomförts i form av analys av enstaka 
intervjuer, vilket innebär att slutsatserna i allmänhet inte kan generaliseras. Dock kan de 
senare verifieras för generella fall med en kvantitativ analys. 

Då undersökningen är kvalitativ är det viktigt att studera dess validitet och reliabilitet. 
Validitet tar ställning till hur relevant den inhämtade informationen är, medan reliabilitet 
anger tillförlitligheten i den inhämtade informationen (Thunman & Wiedersheim-Paul, 2002). 

Uppsatsens innehåll grundas på den information som mottagits från de respondenter som 
intervjuats. Därför har det varit viktigt att frågorna som ställs under intervjun är ställda 
korrekt och under avslappnade former för att ge respondenten en trygghet och därmed öka 
svarens reliabilitet och validitet. 

Många av frågorna som ställdes under intervjun var återkommande men formulerade på ett 
annorlunda sätt för att öka tillförlitligheten i svaren. Flera företag har dessutom kontaktats för 
möjligheten att komplettera svaren i och på så sätt öka reliabiliteten i den inhämtade 
informationen.  

Respondenterna som intervjuades har haft en omfattande position i företaget såsom vd, 
projektledare, utvecklingschef eller dylikt. Detta för att dessa personer har stor översikt över 
produktutvecklingsprocessen. Då svaren endast kommer från ett perspektiv i företaget fås inte 
en lika stark validitet. Intervjuer med fler respondenter från samma område inom företaget 
hade kunnat resultera i en mer mångsidig bild av beslutshanteringen. 

Många olika faktorer kan påverka respondenternas svar på frågorna, allt från förståelsen för 
frågan till respondentens personlighet. Varje intervju inleddes med en kort introduktion från 
de som höll intervjun och projektet varpå ett fåtal följdfrågor ställdes om företaget och dess 
kultur (se Bilaga 1). Detta gav respondenten en chans att bekanta sig med de som höll i 
intervjun och på så sätt komma in i en mer avslappnad roll. Dessutom undveks användandet 
av termer för redan existerande beslutsmetoder. Detta för att ge respondenten en frihet att mer 
öppet beskriva de beslutsmetoder som företaget använder utan att bli låst till uttryck eller 
generaliseringar, och för att undvika misstolkningar.  
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Varje gruppmedlem har intervjuat två till tre företag var; endast ett axplock av företag från 
olika branscher. Detta gör att studien inte kan anses kvantitativ. Den information vi har fått ut 
från företagen baseras enbart på intervjuer med enstaka personer som skett under ungefär en 
timme var. 

I denna studie har en av intervjuerna valts att inte tas med på grund av dess komplicerade 
struktur som var svår att analysera.  
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4. Empiri 
I följande kapitel samlas de resultat som uppnåtts genom intervjuerna som genomförts. Totalt 
har tolv intervjuer genomförts, varav tre finns detaljerat beskrivna i denna rapport. Resterande 
intervjuer finns sammanfattade och bifogade (se Bilaga 2).  
En sammanställning av intervjuerna med företagen Propellerhead Software Ab, Sanitec och 
Tempus Fugit beskrivs i tre enskilda delar nedan. 

4.1 Propellerhead Software Ab 
Propellerhead är ett mjukvaruföretag på 50st anställda och är inriktat mot musikskapare. Det 
grundades 1994 av Ernst Nathorst-Böös, Marcus Zetterquist and Peter Jubel. Idag driver 
Propellerhead ett set aktiva produkter där desktopappen Reason är den kommersiellt största.  

Respondentens arbetsuppgifter och bakgrund 
Vi intervjuade företagets sittande VD tillika delgrundare. 

Företagets produktutvecklingsprocess 
Propellerhead använder framförallt Scrum i sin utvecklingsprocess. Propellerhead behandlar 
inte varje produkt som ett projekt utan istället utvecklas många delar av varje produkt som 
egna mindre utvecklingsprojekt. Detta för att det är lätt att förbise någon komponent av 
produkten som kan vara viktig men som kommer i skymundan för de större mer självklara 
komponenterna.  Varje av dessa mindre projekt har en egen projektledare som är ansvarig för 
att just den komponenten är färdig till produktlansering. 

Metoder och modeller som används vid beslutsfattning 
Det används inte någon akademiskt namngiven metod för beslutsfattandet på Propellerhead. 
Varken i de strategiska större besluten eller i det mer dagliga operativa arbetet.  
 
När Propellerhead grundades så låg det på de tre grundarna att ta beslut för företaget inom 
sina respektive områden. När företaget växte så gick det över till att de började ha 
konsensusmöten med de som arbetade. Grundarna ansåg att konsensus inte var effektivt och 
såg istället till att ge medarbetarna mandat att bestämma om operativa bitar av utvecklingen. 
Detta gick över till den metodik Propellerhead använder, som summeras med orden ”Jag 
föreslår, lyssnar och ser till att få fram ett beslut”. 

Metodiken är enkel i sitt utförande och baseras på individuellt ansvar; hen som har fått en del 
av ett projekt tilldelat till sig är ansvarig för dess utformning och har även rätten att fatta de 
flesta av de beslut som rör projektet.  

Metodiken går till så att hen med en viss uppgift ska jobba så pass länge med uppgiften att 
hen har bildat sig en egen uppfattning om hur komponenten borde utformas. När hen har gjort 
detta så ska hen gå och rådfråga andra på företaget och ta in deras förslag om hur lösningen 
kan ändras. Finns det förändringsförslag som den ansvarige anser är bra kan hen förändra sin 
lösning för att ta med det. Om inte så har hen fått input på eventuella fallgropar med 
lösningen den driver igenom.  

I januari släppte Propellerhead en ny form av tjänst som ställer nya krav på deras 
utvecklingsmetodik. Iterationer behöver vara kortare och mikrobesluten blir allt fler. Istället 
för att uppdateringar ska komma varje halvår eller år krävs nu att uppdateringar kan komma 
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så pass ofta som varje vecka. Detta ställer ännu högre krav på att varje individ ska kunna ta 
sina egna beslut och arbeta efter dem. 

Viktigaste delarna i beslutsprocessen 
Kommunikationen och syftet.  Det är viktigt att veta vem det är produkten utvecklas för. Att 
lyckas kommunicera syftet med produkten till de som utvecklar är också ytterst viktigt. Om 
det misslyckas så blir det svårt för individerna att arbeta fram en innovativ, bra och rätt 
utformad produkt.  

Förarbetet inför beslutsmöten 
På Propellerhead så är det avdelningen Product Marketing som är ansvariga för att ta fram 
nya förslag till produkter, tjänster eller produktförändringar. De baserar dessa nya produkter 
efter den strategi som styrelsen för företaget tar fram för varje givet verksamhetsår.  
 
Efter att styrelsen har slagit igenom den nya produkten så tar Product Marketing fram ett 
Business Case. I den tar de in ifall produkten skulle vara lönsam, om den är möjlig att 
utveckla och försöker validera de antagandena med efterforskning.  
 
Om Business caset ser lovande ut så går Product Marketing avdelningen över till att ta fram 
en Product requirements-lista och går här in mer i detalj på hur den nya produkten ska 
fungera och vara utformad. 
 
När detta steg har passerats så går produkten in i en utvecklingsfas. Här dedikeras en från 
Product marketing och en från utvecklingsavdelningen till projektet som arbetar tillsammans.  
När Product marketing anser att de har uppnått det de ville få fram så lanserar de produkten. 
 
På operativ nivå är förarbetet inför beslut att de som är ansvariga för sin del av realesen ska 
bilda sig en egen uppfattning om vad den anser är det rätta beslutet. Innan de tar beslutet ska 
de ta in input från andra på företaget för att omvärdera sitt beslut. När de har gjort detta 
tillräckligt många gånger för att de ska känna att beslutet har hamnat rätt så ska de ta beslutet. 

Efterarbetet efter beslutsmöten 
För de större besluten så består efterarbetet i att granska lönsamheten i ett projekt. Vid 
nedläggning så är en stor del av efterarbetet i att besluta hur länge produkten ska uppdateras 
för de användarna som har köpt den. 
 
Operativt kan efterarbetet vara att följa upp hur beslutet påverkade komponenten och om det 
borde ändras. 

4.2 Sanitec 
Sanitec är ett företag som arbetar med badrumsinredning och som i februari 2015 köptes av 
Geberit AB. Resultaten i denna rapport speglar inga eventuella förändringar Geberit har 
affekterat utan det som här presenteras är Sanitecs tidigare metoder. Sanitec har 6500 
anställda.  

Respondentens arbetsuppgifter och bakgrund 
Respondenten som intervjuades var Sanitecs utvecklingschef för dusch. Utvecklingschefen 
hade tidigare jobbat inom kommunikation på Sanitec. 
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Om beslutsmöten 
Sanitec arbetar med en dokumenttung utvecklingsprocess som innefattar 5 benämnda Gater. 
Dessa är kategoriserade Gate0-Gate4 och stämmer till stor del överens med Stage-Gate. 
Gate1-4 beslutas om med en grupp av högt uppsatta chefer i Sanitec. Dessa sitter på Sanitecs 
kontor nere i Europa. 

Metoder och modeller som används vid beslutsfattning 
Sanitec använder en egen form av Stage-Gatesystem för större beslutsfattande. Besluten tas av 
toppledningen för företaget och sker baserat på ett set förbestämda dokument med 
information.  

Det operativa beslutsfattandet följer ingen egen modell men formas utav de dokument som 
krävs vid varje Gate. När alla dokument är färdiga för att granskas kan den fasen sägas vara 
färdig. 

Viktigaste delarna i beslutsprocessen 
Syftet med produkten som utvecklas. Då Sanitec är ett företag som agerar på en marknad som 
rör sig väldigt långsamt krävs det en god motivation för varför en ny produkt ska utvecklas. 
“Jag kan bli trött på mina produkter, det betyder inte att kunderna är det”. Så att verkligen 
veta varför en ny dusch ska utvecklas hjälper. 

Förarbetet inför beslutsmöten 
Som ovan nämnt är förarbetet inför de större besluten omfattande. Många standarddokument 
ska fyllas i och produkten måste efterforskas och framstegen med den måste beskrivas 
utförligt. Nedan beskrivs kort de olika områdena som dokumenten behandlar inför varje Gate. 

Gate0; idéinsamling och validering. Här tas idéer in från kunder, andra marknader och från 
företaget i sig. En idé bearbetas av berörda utvecklingschefen och stäms av med en säljare och 
den sittande nordenchefen innan den skickas in till Product Management and Development-
avdelningen, PMD för kort, för validering. Här undersöks den vidare ur ett 
möjlighetsperspektiv och om den är rimlig godkänns den för vidare efterforskning. 

Gate1; hanterar grundprojekteringen för utvecklingen av den nya produkten. Här estimeras 
hur många produkter som förväntas säljas, vilka risker produkten innebär, en ungefärlig 
design och en grov projektplanering.  

Gate2; vid Gate2 ska produktprojekteringen vara klar. Mellan Gate1 och Gate2 sker mycket 
arbete. Det kan vara mellan två månader upp till ett år. Alla modeller av produkten som ska 
utvecklas ska vara färdiga, materialet ska vara valt, produktionsupplägget ska vara 
undersökt. Detta är också den sista Gate där en produkt kan bli borttagen. Går den förbi Gate2 
så kommer den utvecklas klart. Efter Gate2 släpps pengar för att genomföra projektets 
utvecklings- och lanseringsdel. 

Gate3; Fram till Gate3 sker testning av produktion och utveckling. Här utförs fälttester, 
provproduktion med mera. 

Gate4; produkten vara färdig att lanseras. Här ges produkten ett artikelnummer och förs in i 
diverse system. 
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Efterarbetet efter beslutsmöten 
Efterarbetet fram till Gate2 består i att fortsätta att utforska idéen och bilda en starkare 
uppfattning om dess potential. Efter Gate2 släpps resurserna för att börja utveckla idéen till en 
verklig prototyp. Efterarbetet här är att se till att utvecklingsgruppen sammanställs och får 
tillgång till de resurserna de behöver. Gate3 och 4 är ett fortsatt utvecklingsarbete och här är 
efterarbetet att granska hur utvecklingen går framåt och om något behöver förändras i den 
befintliga prototypen. 

4.3 Tempus Fugit 
Tempus Fugit är ett uppstartsföretag som grundades i december 2013 och lanserade i maj 
2014 en app under samma namn. År 2014 blev Tempus Fugit antaget som case hos SU 
Inkubator. Appen hanterar platsspecifika ljudupplevelser; en ljudfil kan GPS-taggas och 
endast upplevas vid den specifika platsen. Tekniken har främst använts för att skapa 
ljudpromenader och teaterupplevelser men kan komma att expandera in i andra fält. Företaget 
har en heltidsanställd tillika grundare samt en programmerare som arbetar deltid. Annan 
kompetens hyrs in utifrån.  
 
Då Tempus Fugit är ett digitalt teaterhus så är de produkter som utvecklas olika typer av 
manus och teaterverk. Då ”verk” var det genomgående ordet som användes under intervjun 
kommer även denna empiridel att spegla detta. 

Respondentens arbetsuppgifter och bakgrund 
Grundaren är i grunden utbildad i teater och har arbetat mycket inom den kulturella sektorn. 
Arbetsuppgifterna på företaget är allt förutom programeringen. 

Företagets Produktutvecklingsprocess 
Tempus Fugit har inte använt någon specifik produktutvecklingsprocess vid utvecklingen utav 
appen. Starten var att grundaren tillsammans med två programmerare från SU utvecklade 
appen Programmerarna utvecklade framför allt appens tekniska del och grundaren fokuserade 
på att utveckla koncepten kring vad appen skulle åstadkomma och dess estetiska riktning. 
Då expertisen var extremt skilda åt i utvecklingen så hanterades besluten rörande 
programmeringen till stor del av programmerarna. Dock så rådfrågade de alltid grundaren vid 
större tekniska och/eller konceptuella milstolpar. En sådan milstolpe att notera var valet att 
göra ramverket för appen till en plattform för flera potentiella verk snarare än för ett verk som 
från början var tanken. 
 
I dagsläget producerar Tempus Fugit diverse verk för att lansera i appen. Dessa skrivs och 
omarbetas dels av grundaren själv men det finns även ett antal externa skribenter som arbetar 
med egna verk att lansera. Alla dessa godkänns och läses igenom av grundaren för att avgöra 
om de passar och om de behöver redigeras.  
 
För själva företaget sker det en del utveckling i formen av nya riktningar och möjligheter med 
appen som behöver utforskas. Dessa beslut tar grundaren helt baserat på sin vision om vilket 
håll hon vill att appen ska utvecklas. 
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Metoder och modeller som används vid beslutsfattning 
Vid Tempus Fugit används ingen specifik modell vid varken beslutsfattning kring operativa 
beslut eller beslut av den strategiska arten. Det som kan sägas är att grundaren har ställt upp 
en del egna kriterier för de verk som ska spelas i appen. Dessa är både estetiska och etiska. 

Viktigaste delarna i beslutsprocessen 
Etiska betänkligheter i balans med kommersialisering. Appen har en stor kommersiell och 
kulturell potential, det gör att en alltför aggressiv kommersialisering kan leda till förlust av det 
syfte appen är tänkt att fylla. 

Förarbetet inför beslut 
Verk mässigt är förarbetet att efterforska den skribent eller institution som grundaren funderar 
på att kontakta. Frågor som ställs här är huruvida skribentens/institutionens tidigare verk har 
sett ut och om stilen på dessa skulle passa in i den estetiska vision som Tempus Fugit har.  
 
Företagsmässigt ställs Grundaren för många stora beslut rörande vilken riktning företaget ska 
röra sig mot i framtiden. För dessa beslut konsulterar grundaren affärscoachen från 
SUInkubator och efterforskar vad de olika vägarna skulle innebära för appen. 

Efterarbetet efter beslutsmöten 
Efterarbetet efter att grundaren har valt en skribent är mer eller mindre hela utvecklingen. Här 
stakas det ut vad verket ska handla om, hur det ska presenteras, när släppet kommer att vara 
samt själva skrivandet.  
 
Efterarbetet för företagsmässiga beslut går ut i att arbeta mot den satta visionen och att se om 
appen behöver omformas eller utvecklas för att hänga med. 
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5. Analys 
I detta kapitel beskrivs den analytiska delen av studien baserat på det resultat som uppnåtts 
från empirin. Analysen inriktar sig på att studera likheter och skillnader i hur etablerade 
företag, inkubatorer samt uppstartsföretag fattar beslut. 

5.1 Analys av individuell studie 
I följande delkapitel sker en individuell analys av de intervjuer som finns med i empirin. 

Propellerhead Software AB 

Om beslutsmöten 
Propellerhead har frångått att behovet av mer styrda utvecklingsrelaterade stormöten förutom 
i startfasen för en ny produkt eller ett nytt produktspår. Vid starten av en ny produkt så 
påminner Propellerheads metodik om första faserna av Stage-Gate. Detta är inte en förvåning 
då de flesta produktutvecklingsprocesser har någon from av idé- och ekonomivalidering innan 
ett projekt tas i gång. Då är det också av vikt att styrelsen, som har det strategiska ansvaret, 
faktiskt fattar de besluten. 

Metoder och modeller som används vid beslutsfattning 
Sättet som Propellerhead använder för operativa beslut är väldigt i linje med Agile-tänket. De 
ser till individen och försöker undvika onödiga mängder dokument. I många mån är sättet de 
organiserar sig väldigt likt det från en startup och detta är medvetet. Grundarna valde att lita 
på sina medarbetare och gav dem mandat över sina delar av ett projekt.  
En fråga att ställa är huruvida den metodiken kan fortsätta om Propellerhead skulle växa 
ytterligare. Om det ska fungera måste kommunikationen fortsätta att vara väldigt effektiv och 
ge en klar bild av vad det är som ska uppnås. 

Viktigaste delarna i beslutsprocessen 
Propellerhead nämner här att den viktigaste delen är att veta vilka de gör produkten för. Att 
veta vilket syfte de utvecklar den för. Propellerhead nämnde även vikten av att kunna 
kommunicera syftet till alla som jobbar med produkten. Detta är en nyckelpunkt för många 
utvecklingsprojekt då det har att göra med hur de som jobbar med att utveckla produkten 
bildar sin egen uppfattning om vad som behöver göras. Om de har rätt uppfattning kan de vara 
kreativa och innovativa åt rätt håll. Har de missuppfattat vad som ska lösas kommer de inte att 
bidra i lika stor utsträckning med innovativa idéer och produkten kan förlora i värde för 
användaren. Det är också av ännu större vikt för att uppnå autonoma beslutsfattande individer. 

Förarbetet inför beslutsmöten 
Propellerhead försöker att minimera antalet dokument inför varje större beslut. Detta fungerar 
bra för dem dels för att de är så pass små att de med ett strategiskt ansvar också är väl insatta i 
det dagliga arbetet och även för att de har relativt få produkter de arbetar aktivt på.  
 
Då Propellerhead utvecklar mjukvara så är kostnaden för felaktiga operativa beslut mindre än 
för ett produktionsföretag. Att ansvaret för de flesta utvecklingsbeslut ligger på individnivå är 
därför möjligt och riskerna med ett felaktigt beslut är inte katastrofalt stora. Detta gör att 
ansvaret för dessa beslut i stor mån kan läggas på individnivå. 
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Efterarbetet efter beslutsmöten 
I det operativa så följer Propellerhead även här en väldigt Agileartad metodik i att testköra 
och utvärdera till och med att de når en fungerande produkt.  
 
För de större besluten skulle en standardiserad tid för uppdatering efter nedläggning eventuellt 
kunna implementeras. Detta för att göra den beslutsfattningen enklare. Det skulle dock kunna 
leda till förbindelser som inte skulle anses gångbara. 

 

Sanitec 

Om beslutsmöten 
Sanitecs beslutsmöten är textboksexempel på en Stage-Gate-process. De är dokumenttunga, 
reglerade och de som sitter i beslutsposition är de med företagets strategiska ansvar i stort. 

Metoder och modeller som används vid beslutsfattning 
Att Sanitec använder sig av en Stage-Gate-process är inte förvånande. Företaget är stort, 
agerar på flera spridda geografiska marknader och att utveckla produkter som är väldigt 
kostsamt. En modell för att minska onödigt resursslöseri är därför att förväntas och modellen 
är väl anpassad till deras behov i produktutveckling.  

Viktigaste delarna i beslutsprocessen 
Att syftet med produkten är så pass viktigt är förståeligt om Sanitecs marknadssituation 
analyseras. De har en av de mest stabila och långsamt rörliga marknaderna som existerar. Det 
finns rum för utveckling och nya produkter behöver utvecklas. Men att veta vilka som 
verkligen behöver utvecklas är det som behöver redas ut. Att då fokusera mycket tid i början 
och att undersöka vilket syfte den nya produkten fyller som den äldre in gör är inte bara en 
god metod. Det är troligtvis en oumbärlig del av första valideringarna av projektet. Det ger en 
god insikt i om produkten behöver utvecklas alls.   

Förarbetet inför beslutsmöten 
Som nämnt ovan så är Sanitecs modell väl anpassat för den utveckling de handahåller och 
fungerar i stort sett precis som en Stage-Gate-process även vid förarbetet. 

Efterarbetet efter beslutsmöten 
Det ända att anmärkas på är att det inte sker något mer beslut huruvida produkten får gå 
vidare efter Gate2. Detta kan ses som en svaghet då det gör att produkten kommer att gå 
igenom de mer kostsamma faserna oavsett om den skulle visa sig vara onödig eller utvecklad 
på felaktiga grunder. Dock behöver detta inte vara ett stort problem då Gate2 fungerar som en 
stark sil och de utvecklingsprojekt som går igenom den har undersökts noga. 
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Tempus Fugit 

Om beslutsmöten 
De beslutsmöten som uppkom för Tempus Fugit var tillsammans med SU Inkubator. 
Inkubatorns roll för uppstartsföretaget var inte exakt som förväntat. Inkubatorn ställde 
definitivt krav och satte upp en utvecklingsplan tillsammans med Tempus Fugit. Men till 
skillnad från Stage-Gates förespråkade Gatekeepers, som existerar för att minimera projekts 
ekonomiska risker, existerar affärcoacherna på SU Inkubator för att stötta Tempus Fugit(samt 
resterande uppstartsföretag under dess vingar) som bollplank och mentorer. Dessa möten 
fokuserade därför mer på att understödja och coacha än för att bedöma huruvida Tempus 
Fugit ”Höll måttet”. 

Metoder och modeller som används vid beslutsfattning 
Det är svårt att analysera Tempus Fugits behov av en metod eller modell för beslutsfattning. I 
nuläget är tillvägagångssättet välfungerande. Vid tillväxt kan det dock bli ett problem i 
utvärderingen av verk.  
 
Den modell som används är att besluten tas på vision eller efter grundarens tankar kring det 
moraliska och den estetiska riktning som appen ska uppnå. 

Viktigaste delarna i beslutsprocessen 
Då Tempus Fugit hanterar en kulturell plattform med stora kommersiella möjligheter är det 
bra att grundaren värderar sin vision och moraliska integritet till hög grad vid 
vidareutveckling av företaget. Det kan vara så att det inte kommer att vara den väg som leder 
till en snabb tillväxt men den kan leda till en mer lojal kundgrupp som delar värderingarna. 

Förarbetet inför beslutsmöten 
När Tempus Fugit expanderar kommer lasten av att kontakta och utvärdera skribenter behöva 
läggas på fler axlar. För att detta ska kunna ske kommer starka riktlinjer och en väl 
kommunicerad vision att behöva instiftas för att inte stora bitar av arbetsbördan fortfarande 
ska ligga i grundarens händer.  
 
Som nämnt i teoriavsnitt 2.3 är det ytterst svårt för ett uppstartsföretag att bilda en uppfattning 
om vad besluten kan ha för konsekvenser. Då Tempus Fugit bryter ny mark finns det heller 
ingen tidigare teori eller praktik att falla tillbaka på. Här kan inkubatorn vara av stor hjälp då 
den kan staka ut ett ramverk av frågor som behöver besvaras och kan bidra med hjälp från 
erfarna entreprenörer. 

Efterarbetet efter beslutsmöten 
Även här är det svårt att tillämpa någon specifik modell. 

Jämförelse 
De företag som delar flest likheter med varandra är Propellerhead och Tempus Fugit. 
Propellerhead har en stark egen företagskultur och i likhet med Tempus Fugit är många av de 
beslut som tas tagna på en individuell nivå. Båda utvecklar någon form av mjukvara i olika 
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ändar av kultursektorn. Alla tre delar dock uppfattningen om att syftet med en produkt är en 
av de viktigare delarna att ta i beaktan vid utvecklingsstarten.   

5.2 Analys av gemensam studie 
I följande delkapitel sker en gemensam analys av det erhållna resultatet från de genomförda 
intervjuerna. 

Om beslutsmöten 
I de större etablerade företagen är förekomsten av en standardiserad 
produktutvecklingsprocess med beslutsmöten vanlig även om en mer renodlad modell har fått 
ge efter för företagets egna välanpassade versioner. Även om namnet Stage-Gate sällan nämns 
så talas det om Gates och modellerna är någon deriverad form av den processen. De som tar 
de stora besluten i dessa företag är generellt de med mer strategiskt ansvar så som 
utvecklingschefer, högre projektledare och direktörer. I och med att dessa personer vanligtvis 
inte längre agerar på en operativ nivå ger beslutsmötena en möjlighet att kontrollera huruvida 
utvecklingsprojekten är i linje med företagets strategi.  

I de mindre av de etablerade företagen har många av de med ett strategiskt ansvar också en 
operativ roll. Detta gör att de är mer insatta i utvecklingsprojekten och att många av de beslut 
som behöver tas sker i det dagliga arbetet. För den formen av företag kan det vara 
kontraproduktivt att ta upp schemalagda regelbundna beslutsmöten i en större utsträckning då 
de med beslutsansvar kan bli informerade löpande och enkelt mötas upp ad hoc.  

Uppstartsföretag i sig saknar nästan alltid en modell för beslutsmöten och baserar många av 
sina val på individuell expertis inom uppstartsföretagen. Inkubatorer kan dock agera via en 
form av individuellt målsatta beslutsmöten och se till att uppstartsföretagen under dess vingar 
faktiskt agerar och arbetar framåt. 

Metoder och modeller som används vid beslutsfattning 
Resultaten indikerar att de metoder och modeller som används är beroende av företagets 
storlek och inte bara av typen av företag. I de etablerade företagen är det vanligare att 
officiella metoder och modeller används, såsom standardkriterier, dokument, utnyttjandet av 
Gatekeepers och regelbundna möten som i Stage-Gate-processen. Medan uppstartsföretag 
ofta saknar en officiell metod och istället lägger ut ansvarsområden och tillit till individuella 
anställda. Dock är det märkbart att det har evolverat till en mer eller mindre omedveten 
process av deras beslutsfattningar. Uppstartsföretagen har även större möjligheter till att skapa 
en egen unik lösning av metoder och modeller till sitt företag då de är få till antalet.  

För uppstartsföretagen fungerar inkubatorn mer som stöd i utvecklingsprocessen än att de 
skulle ha något direkt inflytande i den beslutsfattande processen. Inkubatorn har uppsatta 
kriterier för att uppstartsföretagen ska få fortsatt assistans av dem, men har alltså ingen direkt 
påverkan på de beslut som fattas inom företagen. 

Viktigaste delarna i beslutsprocessen 
Vad som anses väsentligt för en beslutsprocess varierar mellan olika företag och kan bero på 
hur frågan är ställd och tolkas. Ett tydligt mönster som kan nämnas är att alla företag gör 
någon typ av benämning om produktens eller tjänstens mål, syfte samt de konsekvenser som 
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utgörs av ett beslut. Det nämns också att beslutet som tas ska ge en tydlig vision av vad som 
behöver göras för alla som är inblandade. 

Förarbetet inför beslutsmöten 
Resultaten tyder på att förarbetet inför ett beslut beror mer på ett företags storlek än på dess 
typ. För de mindre företagen vi undersökte, det vill säga uppstartsföretagen och de två 
etablerade företagen med runt 50 anställda, finns det inget officiellt system för att informera 
andra anställda inför ett beslut. Istället förväntas alla medverkande att efterforska inom sitt 
område och införskaffa relevant information för att bilda en uppfattning inför beslutet. En 
sådan efterforskning kan exempelvis ske genom att rådfråga personer besittande betydelsefull 
kunskap inom problemområdet eller enklare sökningar på ämnet. 

I ett företag med relativt få anställda är det enkelt att informera och kommunicera med 
varandra löpande under utvecklingsprojektets gång. Detta gör att alla hela tiden har en bra 
uppfattning om vad som sker och när ett beslut väl ska fattas kan detta göras smidigt.  

På de större av de etablerade företagen, där antalet anställda var fler än 100, är förarbetet inför 
större beslut i linje med det som förespråkas i Stage-Gate processen; projektgruppen 
förbereder relevant information för beslutsfattarna som i sin tur har ansvaret att ta till sig den 
informationen inför beslutsmötet. 

Etablerade företag har en rutin i sin utvecklingsprocess från tidigare projekt och vet därför i 
grova drag vilka steg som kommer passeras och vilka beslut som kommer behöva fattas. Detta 
medför att de har god tid på sig att förbereda inför samtliga beslut. Utvecklingsföretag 
däremot har ingen tidigare erfarenhet av processen, vilket innebär att de komplikationer som 
då uppstår oftast inte gjort det tidigare. Vilket förarbete som krävs för att fatta ett beslut är 
därför inte alltid lika förutsägbart. 

Efterarbetet efter beslutsmöten 
Efter ett beslutsmöte i etablerade företag har projektledaren som deltagit på mötet ansvaret att 
förmedla till sin projektgrupp vad som bestämts på mötet. Projektledaren följer upp och 
vidarebefordrar informationen till alla parter i projektet och går igenom vad nästa steg är. 

I en händelse av att ett projekt läggs ned ser efterarbetet lite olika ut. Projektledaren kan se 
över vad som har gått snett i projektet och om det finns några kontrakt eller dokument som 
måste ses över. De delaktiga i projektet får sedan nya uppgifter i andra projekt.  

Uppstartsföretagen har det mycket lättare att gå ut med informationen efter ett beslut då de är 
så få på företaget. De berörda som inte varit med i beslutet kan då få informationen genom 
samtal eller någon form av textmeddelande.  
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6. Slutsatser 
Utifrån vår studie kunde följande individuella och gemensamma slutsatser dras 

6.1 Slutsats av individuell studie 
• Kommunikationen är nyckelpunkten för att Propellerheads metod ska fungera. Om 

individuellt ansvar ska kunna ges ut i större utsträckning är behovet av en gemensam 
vision oumbärligt. Detta kommer bli ännu viktigare nu vid Propellerheads nya produkt 
då den kräver snabbare beslutsgångar. 

• Metoden Sanitec använder är väl anpassad för de utvecklingsprojekt de leder men 
skulle kunna innefatta en möjlighet till nedläggning i senare Gates. 

• Tempus Fugit är inte i nuläget i behovet av en metod för sitt beslutsfattande. Om 
företaget växer kommer dock detta att behövas för att antal verk på plattformen då 
också kommer att behöva växa. 

 

6.2 Slutsats av gemensam studie 
• Ju mindre ett företag är desto mindre är behovet av en formaliserad beslutsmodell då 

kommunikationsvägarna är snabba, informella och enkla. Istället är det viktigt att alla i 
ett utvecklingsprojekt vet vilka delar av projektet de har ansvar för och att de har ett 
individuellt ansvar att anskaffa den information som krävs för att kunna ta ett beslut. 

• Ju större organisationer blir desto mer kan en beslutsmodell hjälpa företaget att få en 
struktur och en överskådlighet som annars förloras vid tillväxten.  

• Att ha ett tydligt formulerat syfte med produkten eller tjänsten som utvecklas är något 
som alla företagskategorierna värdesätter som hjälp vid både genomförandet och 
bedömningen av ett utvecklinsprojekt.  

• Uppstartsföretag måste ta alla sina beslut för första gången och kan därför inte 
förbereda sig lika mycket som etablerade företag, som ofta vet vad nästa steg i 
processen är. Detta i kombination med att tid oftast är av stor vikt för 
uppstartsföretagen leder till ett minskat förarbete inför ett beslut. 
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7. Rekommendationer 
I detta kapitel beskrivs de rekommendationer till de intervjuade företagen, rekommendationer 
i almänhet och inför framtida studier. 

7.1 Individuella rekommendationer 
I följande delkapitel tas de individuella rekommendationer up till varje enskilt företag. 

Propellerhead 
Att fortsätta arbeta med kommunikationen då den är grundpelaren för Propellerheads 
metodik. 

Sanitec 
Att se över hur Gate3 och Gate4 fungerar. 

Tempus Fugit 
Att tänka över vilka riktlinjer en nytillsatt redaktör i företaget skulle kunna behöva. 

 

7.2 Gemensamma rekommendationer 
I följande delkapitel tas de gemensamma rekommendationerna upp i allmänhet samt inför 
potentiella framtida studier. 

Allmänt 
• Tydligare intern kommunikation (för att spara tid och undvika onödiga och långa 

diskussioner) 
• Alla som arbetar i ett utvecklingsprojekt ska veta veta vad som är syftet med 

produkten eller tjänsten de utvecklar. 

För framtida efterforskning 
• För att kunna komma fram till ett mer allmänt resultat skulle en kvantitativ studie 

behövas snarare än en kvalitativ studie. 
• Försöka skapa någon typ a symmetri mellan olika intervjuer för att underlätta en 

analytisk jämförelse mellan resultaten. 
• Som en påbyggande studie skulle det kunna vara av intresse att undersöka hur syftes 

värde har för påverkan av beslutstaganden. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Följande bilaga innehåller den intervjuguide som användes för intervjuerna. 

(StUp) = fråga ENDAST för uppstartsföretag 

(EtFö) = fråga ENDAST för Etablerade Företag 

(Ink) = fråga EDAST för Inkubatorer 

Introduktion (introducering av vilka vi är, vad vi gör, vad vi vill) 

Namn 

5 studenter från KTH, pluggar CMAST/CDEPR. 

Arbetar med KEX i Integrerad produktutveckling. 

Fri undersökning i visst område inom produktutveckling; Val av område presenteras nedan. 

Vårt val:  
Studera likheter och skillnader i hur den beslutsfattande processen ser ut mellan etablerade företag 
och start-ups (i inkubatorer). Främst när det kommer till: 
- De första stadierna ett projekt och vid stora avgörande beslut (skrota det, gå vidare med det, eller 
ändra om det). 
- Kanske ge exempel på typiska fall? Både när det kommer till projekt eller produkter.  
 

Uppgift: Intervjua ett antal företag…  

Vi kommer publicera informationen i en rapport (C uppsats). Referera, möjligen citera (se nedan) 

Startfrågor (börja konversera, lägga upp planen/basen för intervjun) 

Nämn att vi gärna vill kunna citera rätt, och inte misstolka, eller glömma intressanta detaljer.      

Fråga snällt om det är ok att spela in samtalet 

Personens roll i företaget (Titel) 

Hur länge har du varit anställd här? Samma uppgifter/position? 

(StUp) Hur länge har företaget funnits? 

(StUp) Vad är antalet anställa? 

(EtFö)(Ink) Hur många projekt har ni igång samtidigt? 

Frågor om beslutsprocesser 

När ni fattar stora avgörande beslut, sker detta på ett möte (Beslutsmtöten) tillsammans 
eller på ett annat sätt? 
 

NEJ (OM INTE BESLUTSMÖTE) 

Hur fattas de stora avgörande besluten inom företag? 

Vem/vilka är det som gör de flesta/viktigaste besluten? 

- Beslut gällande påbörjandet av ett projekt 
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Hur tillsätts de? 

Är det alltid samma ”team/personer” oavsett projekt eller varierar dessa? 

De som tar besluten, vad för andra befattningar har de? 

(EtFö)(Ink) Vad är det “typiska” antalet inblandade inom ett projekt? 

Följer företaget någon speciell produktutvecklingsmetod/verktyg/modell?  

Vilket förarbete förväntas inför ett beslut? 

Hur lång tid man lägger ner på förarbetet? 

Vad förväntas av projektgruppen? 

Vad förväntas av de som fattar beslutet/besluten? 

Ska de vara insatta innan beslutet, eller blir de informerad på plats? Hur och när får de 
informationen som krävs för beslutsfattning?  

Kan du ge exempel på tidigare projekt? Bra/dåligt? 

Hur ser er beslutsstruktur ut? 

Vilka är deltagande, är det bara de som gör besluten? 

Hur lång tid tar beslutsprocessen ut vanligtvis? 

Är det genomgångar och diskussioner, eller är resultaten i princip färdiga? Om det uppstår 
diskussioner, vem har sista ordet? Hur löser ni beslutet om de beslutsfattande är oense? 

Hur ofta är denna typen av möten kontinuerligt återkommande?  

- Hur ofta sker de 

Har ni alltid använt samma metod när det gäller beslutsprocessen? Om inte, vad är anledningen 
till detta? 

Fattas besluten enligt någon förutbestämd mall? 

Finns det någon speciell/strukturerad metod/modell under beslutsmötena som ska följas? 
Exempel: Har ni utsatta standardkriterier som måste uppfyllas för att ett beslut ska tas?  

Alltid samma kriterier eller unik för varje projekt? Kan du ge exempel på ett sådant kriterium? 

- Hur organiseras dessa kriterier?  

Och hur bra följs de/den? Baserar ni era beslut 100% utifrån dessa eller kan ni även “gå på 
magkänsla”? 

Vad anser ni är de viktigaste delarna i den beslutsfattande processen? Och hur utvärderar ni de? 

Vanliga problem ni stött på under beslutsprocessen? Hur löses dessa?  

Exempel på ett sådant fall? 

Hur ser efterarbetet ut efter att ett beslut fattats? 

Hur får projektgruppen reda på resultatet av det fattade beslutet? 

(EtFö)(Ink) Hur ser efterarbetet ut efter att ett projekt läggs ner?  
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- Exempel på något fall? 

Hur får man upp moralen efter ett det? 

 

JA (OM BESLUTSMÖTE) 

Hur fattas de stora avgörande besluten inom företag? 

Vem/vilka är det som gör de flesta/viktigaste besluten? 

- Beslut gällande påbörjandet av ett projekt 

Hur tillsätts de? 

Är det alltid samma ”team/personer” oavsett projekt eller varierar dessa? 

De som tar besluten, vad för andra befattningar har de? 

(EtFö)(Ink) Vad är det “typiska” antalet inblandade inom ett projekt? 

Följer företaget någon speciell produktutvecklingsmetod/verktyg/modell?  

Vilket förarbete förväntas inför ett beslutsmöte? 

Hur lång tid man lägger ner på förarbetet? 

Vad förväntas av projektgruppen? 

Vad förväntas av de som fattar beslutet/besluten? 

Ska de vara insatta innan mötet, eller blir de informerad på plats? Hur och när får de 
informationen som krävs för beslutsfattning?  

Kan du ge exempel på tidigare projekt? Bra/dåligt? 

Hur ser ett beslutsmöte ut (för er)? 

Vilka är deltagande, är det bara de som gör besluten? 

Vem/Vilka är det som fattar de flesta/viktigaste besluten, och hur tillsätts de? 

De som tar besluten, vad för andra befattningar har de? 

Hur lång tid tar ett beslutsmöte vanligtvis? Hur stor del av tiden är briefing? 

Är det genomgångar och diskussioner, eller är resultaten i princip färdiga? Om det uppstår 
diskussioner, vem har sista ordet? Hur löser ni beslutet om de beslutsfattande är oense? 

Hur ofta är denna typen av möten kontinuerligt återkommande?  

- Hur ofta sker de 

Har ni alltid använt samma metod när det gäller beslutsmöten? Om inte, vad är anledningen till 
detta? 

Fattas besluten enligt någon förutbestämd mall? 

Finns det någon speciell/strukturerad metod/modell under beslutsmötena som ska följas? 
Exempel: Har ni utsatta standardkriterier som måste uppfyllas för att ett beslut ska tas? Alltid 
samma kriterier eller unik för varje projekt? Kan du ge exempel på ett sådant kriterium? 
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- Hur organiseras dessa kriterier?  

Och hur bra följs de/den? Baserar ni era beslut 100% utifrån dessa eller kan ni även “gå på 
magkänsla”? 

-   Kan ett beslut tas även om all kriteria inte är uppfyllt, och vice versa?  

Vad anser ni är de viktigaste delarna i den beslutsfattande processen? Och hur utvärderar ni de? 

Vanliga problem ni stött på under möten/beslutsprocessen? Hur löses dessa?  

Exempel på ett sådant fall? 

Hur ser efterarbetet ut efter ett beslutmöte? 

Hur får projektgruppen reda på resultatet av mötet? 

(EtFö)(Ink) Om ett projekt läggs ned 

Hur ser efterarbetet ut efter att ett projekt läggs ner?  

- Exempel på något fall? 

Hur får man upp moralen efter ett det? 
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Bilaga 3: Sammanfattningar av intervjuerna 
Följande bilaga innehåller elva sammanfattningar på de företag vi fick intervjua. 

Electrolux 
Electrolux är ett stort globalt företag inom vitvaruindustrin. Företaget harr alltid en stor 
mängd utvecklingsprojekt igång samtidigt. Totalt varierar det mellan 300 och 700 projekt 
igång samtidigt. 

Produktutvecklingens beslutstagning är uppdelad i tre olika faser. Den första är 
produktplaneringsfasen då man avgör vad för typ av produkter som skall vara med i 
produktplanen. Denna planering sker i början av varje år och planerna sträcker sig över fem 
år. Den andra fasen är en form av gate-modell som sker under själva produktutvecklingsfasen. 
I denna fas är det en styrgrupp bestående av projektledaren, chefen för produktlinjen och 
chefer för olika funktioner, så som kvalitet, inköp och produktion. Dessa tar under bestämda 
styrgruppsmöten beslut om huruvida ett projekt får gå vidare. Den tredje fasen är då det ska 
ske ett investeringsbeslut. Detta beslut tas på olika höga nivåer beroende på hur stor 
investeringen är. 

Alla beslutsfattande processer följer speciella mallar och dokument som säger exakt vad som 
ska vara uppfyllt för att ett projekt ska gå vidare. 

Inför beslutsmötena får beslutsfattarna välarbetade dokument där projektgruppen har visat 
huruvida ett projekt uppfyller bestämda kriterier. Detta ligger till grund för beslutet. 

Efter styrgruppsmötet är det projektledarens uppgift att kommunicera resultatet från mötet till 
projektgruppen. Om ett projekt blivit nedlagt får projektledaren undersöka vad som gått fel 
och om projektet hunnit långt kan det bli aktuellt att se över kontrakt med underleverantörer 

Xylem 
På Xylem används för det mesta styrda metoder som underlag för att fatta beslut. Modeller 
som tillämpas vid beslut är standardiserade och de beslutsmöten där besluten faktiskt fattas 
äger rum kontinuerligt under projektets gång. Dessa äger rum under s.k. ”Tollgates”. Det 
finns sex sådana i varje projekt, och tiden mellan varje Tollgate beror på typen och storleken 
av projektet. 

Varje projektgrupp består av en projektledare och fyra representanter från olika områden, 
vilka är; Utvecklingsavdelningen (R&D), marknadsavdelningen, tillverkningsavdelningen och 
teknikavdelningen. 

Inför varje beslutsmöte ska respektive representant ha gjort sin del av projektarbetet och detta 
följs alltid upp efter varje möte. Projektet startas alltid med att man tar fram en affärshypotes. 
Antalen och typen av dokument tillkommer och utvecklas hela tiden under projektets gång. 

Att fatta beslut i koncensus är något respondenten uttrycker sig vara otroligt viktigt för att rätt 
beslut ska fattas. Man går aldrig vidare till beslut förrän alla är överens om varje punkt som 
tas upp under mötet. 

29 
 



SAAB 
Saab är ett svenskt företag med huvudsaklig inriktning mot högteknologi inom 
försvarsindustri, civil säkerhet samt luftfart.  

Respondenten arbetar med affärsutveckling och är ansvarig över en av företagets enheters 
produktportfölj.  

Saab använder sig av en egen form av gate-metod när det kommer till beslutsfattande. I den 
beslutsfattande processen utvecklas produkter genom att förflyttas igenom 8 olika faser; från 
idéstadiet, till en färdig tillverkad produkt, till att produkten skrotas. 

För beslut om att förflytta en produkt till nästa fas hålls så kallade beslutsmöten, där 
produktledarna är ansvariga för att lämna in och presentera en ansökan om uppflyttning av sin 
produkt. Intressenterna som deltar på detta möte, vilka kan vara bland annat personer som 
arbetar med produktportföljen, marknadsföring, resurs, produktion och strategi, är de som 
fattar beslutet om uppflyttning.  

Förarbetet inför ett beslut är viktigt hos företaget. Före beslutsmöten läggs relevanta 
dokument upp och personer som ska delta på mötet förväntas gå igenom dessa för att vara 
förberedda. Dessutom förväntas även förankring ske innan mötet, vilket leder till att mötet blir 
mer av ett formellt tillfälle för att fatta beslutet.  

Efterarbete efter att ett beslut har fattas består ofta av förändringar som behöver göras på 
produkten, även vid godkännande av uppflyttning. Ett beslut om att inte flytta upp produkten 
beror oftast på att några större ändringar krävs innan en ny ansökan om uppflyttning kan 
lämnas in. 

En av de viktigaste punkterna i företagets beslutsprocess är systematik. För Saab är det viktigt 
att fokusera på att det är ungefär samma process som görs varje gång. 

Sentor 
Sentor är ett företag som specialiserar sig på IT-säkerhet för att skydda affärsverksamheter. 
De erbjuder en mängd produkter för att skydda nätverk, applikationer och webbplatser för 
olika företag. 

Vi fick intervjua Sentors utveckling och driftschef, Johan Hjerling som är företagets 
personalansvariga. 

Sentors beslutstagande baserades på att ta in den behövande personalen i diskussionen för att 
ta sig fram till ett beslut. Detta gjordes inom olika möten och den behövande personalen 
berodde på typfråga samt beslutets tyngd. 

Företaget ansåg sig själva som väldigt platt. D.v.s. att alla anställda i företaget hade en 
möjlighet att ta egna beslut med villkoret att argumenten för beslutet är tillräckligt 
övertygande. Detta, tillsammans med faktumet att Sentor arbetar väldigt nära sina kunder gör 
att företaget arbetar reaktivt. Sentor ville alltså arbeta sig bort från detta med ett mer proaktivt 
arbete. För att göra detta har företaget introduserat mötes system som med en anpassad 
planering mot framta mål. Företaget hade också implementerat ledningsgrupper som skulle ha 
en tydligt ekonomisk samt mål satt vision av företaget för att kunna arbeta på en mer 
individuell nivå. 

Sentor använder ingen officiellt system av förarbete inför ett beslut. Det finns alltså inget sätt 
att föreinformera eller förbereda alla i företaget innan de möts upp för att diskutera sig fram 
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till ett beslut. Sedan när ett beslut väl har tagits är det upp till de som ansvarar för 
produktutvecklingen att beslutet som tagits sedan genomförs. 

Vid frågan om det viktigaste med att ta beslut fick vi svaret att det ett beslut måste tas, samt 
att beslutet tas fram på ett effektivt sätt, t.ex. om ett liknande beslut har tagits tidigare blir det 
onödigt att diskutera vidare om det beslutet. 

Proppellerhead 
Propellerhead är ett företag på 50 anställda som tar fram musikmjukvara. De använder inte 
någon specifik metod för att avgöra sina större beslut. Vid utvecklingen av en ny produkt 
granskar de business case och Product requirements som ända dokument. Om dessa är 
tillfredställande så tas produkten upp och utvecklas. Då de utvecklar med hjälp av Scrum så 
sker vidare utvärdering av produkten via kontinuerlig testning och iterationer. De arbetar 
mycket med individuellt ansvar och försöker se till att individer i de olika projekten känner att 
de har mandat att bestämma om sina respektive delar. De anser att den viktigaste delen av 
produktutvecklingsprocessen är att kommunicera väl inom företaget och att se till att alla är 
med på till vilket syfte nya produkter utvecklas. 

Sanitec 
Sanitec är ett företag på 6500 anställda och arbetar inom badrumslösningar. Deras 
produktutvecklingsprocess är ett derivat av Stage-Gate. De lägger ett stort fokus på förarbetet 
då det är viktigt för dem att veta varför de ska utveckla nya produkter. Deras marknad är 
väldigt långsam i sin förändring. Det viktigaste i beslutsmodellen för dem är just förarbetet 
och att veta syftet. 

Efterarbetet efter ett beslut är att fortsätta uppdatera vissa dokument och att de ges resurser att 
fortsätta utvecklingen framåt. 

SU Inkubator 
Innovationskontoret är den första instansen i den korta kedjan. Det är kontoret man först 
vänder sig till som ”start-up” om man har en idé. De utvärderar gruppens potential och status. 
Innovationskontoret kan ses som en gate-keeper. Uppfyller man kriterierna då slussas man 
vidare till inkubatorn som tar över helt och hållet. Inkubatorn har ett gemensamt samarbete 
med innovationskontoret vilket underlättar samtliga beslut som tas, exempelvis antagning av 
projekt. 

Innovationskontoret tillämpar en typ av kriterielista för att avgöra om projektet behöver 
stanna kvar ytterligare en tid eller om det är moget att slussas vidare till inkubatorn. På samma 
sätt har inkubatorn en typ av checklista som de följer för att avgöra om gruppen ska bli 
antagna till 100 %. 

Väl när man blivit ”godkänd” skriver man oftast på ett avtal som säger att man tillhör 
inkubatorn. Avtalas anpassas utifrån projektets typ. Tillsammans med affärscoacherna på 
inkubatorn punktar man ner olika ”gates” under en tidsperiod, ca 3-6 månader. Varje månad 
ska man uppfylla de mål som är satta för just den gaten, och så fortsätter man så. Man kan se 
det som en läxa som man har till slutet på varje månad.  
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GuestDo 
Företaget GuestDo startades år 2013 och har utvecklat en mobilapplikation som fungerar som 
ett hjälpmedel i hotellvärlden.  Appen ger sina användare tillgång till att bland annat checka in 
på hotell, beställa roomservice, boka bord på närliggande restauranger och beställa taxi via sin 
mobil.  

GuestDo består av 13 personer, och respondenten är företagets produktutvecklare och en av 
de tre grundarna. 

GuestDo följer ingen strukturerad modell för sitt beslutsfattande och besluten sker inte på 
något speciellt möte. Istället fungerar företagets beslutsprocess väldigt flexibelt och 
beslutsfattandet sker vid olika tillfällen och på olika sätt beroende på vad det är för beslut det 
handlar om. I företaget förekommer konstant en öppen dialog som hjälper till att underlätta 
och snabba på beslutsprocessen. 

De som fattar de större besluten är företagets grundare. Dessa tre personer har alla olika 
ansvarsområden, och den ansvarige har sista ordet för beslut gällande sitt eget område. Skulle 
beslutet sträcka sig över alla områden, eller inte gälla något av områdena så är det den 
intervjuade respondenten som har det sista ordet då han har varit med i företaget under längst 
tid. 

Viktigaste delen i företagets beslutsfattande och vad företaget baserar sina beslut på är 
användarnas åsikter. 

På grund av att företaget inte följer någon modell för beslutsfattande så har det heller ingen 
specifik mall för förarbete. Intern kommunikation sker löpande, och när ett beslut ska fattas är 
teamet i princip redan tillräckligt insatta för att göra detta. 

När ett beslut har fattats informeras resterande personer om resultatet enkelt via bland annat 
chattforum, över telefon eller mail. 

Lupmobile 
LUP Technologies är ett startupföretag som har som idé att hjälpa lastbilschaufförer att hitta 
rätt. Detta genom en teknisk plattform som stödjer kommunikation av information om 
destinationerna. 

Företaget har två grundare varav den ena är Vd. Utöver dem har företaget två till tre anställda. 
Som aktiebolag har de även en styrelse med möten varje månad. 

På LUP Technologies sker två olika typer av beslutsprocesser. Dels styrelsebeslut på 
styrelsemötena, detta är beslut av större vikt och är ofta inriktningsbeslut eller beslut om stora 
ekonomiska frågor. Den andra typen av beslut är kontinuerliga mindre beslut som görs av de 
båda grundarna när en fråga dyker upp. 

Inför ett beslut diskuteras frågan och man får tid på sig att googla på området och diskutera 
med bekanta för att bilda sig en tydlig uppfattning inför beslutet. Denna process ser ungefär 
likadan ut för både styrelsebeslut och för de kontinuerliga besluten. 

Den viktigaste faktorn i beslutsfattningen anser LUP Technologies VD vara syftet med 
beslutet. Utifrån syftet kan man ställa upp olika kriterier för beslutet. 

Det vanligaste problemet i beslutsprocessen är att man känner sig osäker för man anser sig ha 
för dålig information. 
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Att lägga ned ett delprojekt ses inte som något problem utan ofta snarare som en lättnad då de 
bara lägger ned något som båda grundarna tycker är dåligt. 

Boxgard 
Boxgard är ett litet uppstartsföretag företag på fyra personer. De arbetar med s.k. 
logistikplacering förvaring, d.v.s. en tjänst som ska förbättra användningen av 
förvaringindustrin för privatpersoner och företag. Intervjun skedde med Ted Scheiman, 
företagets VD och delgrundare. 

Boxgards beslutsprocess baserades på evalueringar av olika alternativ i olika iterationer. Den 
första iterationen evalueras utifrån företagets affärsmodell. Den andra iterationen görs utifrån 
hur väl alternativen passa tjänsten. Företaget använde ingen särskild officiellt organiserat 
struktur för att genomföra deras beslut. Ansvaret för ett beslut lades på den person som 
ansvarar för det område beslutet angår. Men för att alla beslut som görs ska utföras måste de 
gå igenom företagets två grundare. 

Företaget baserade mycket av deras beslut tidigare erfarenheter. När detta inte räckte till 
använder de sig av s.k. benchmarking vilket förklarades som en jämförelse med liknande 
företag. Boxgard ligger också i en lokal med många andra uppstartsföretag vilket också är en 
väldigt bra källa för att ta in inspiration för att komma fram till olika beslut. 

Då antalet anställda var så få är det alltså inte mycket för- och efterarbete som krävs för att 
hålla företaget informerad om beslut. Väsentligt bestod detta av ett enkelt samtal eller 
textmedelande. 

Boxgard anser påverkan av beslut är det som är viktigast med ett beslutstagande. D.v.s. vad 
ett beslut har för ekonomisk påverkan, hur tjänsten kommer förändras och hur kunden 
kommer påverkas. 

Tempus Fugit 
Tempus Fugit är ett startup som utvecklar och skapar innehåll för en app. De är 1 fast anställd. 
De har ingen namngiven beslutsprocess utan arbetar mycket utifrån magkänsla. Förarbetet 
innebär ofta uppletandet och inspektionen av olika potentiella innehållsskapare. Efterarbetet 
är ofta en dialog med de valda innehållsskaparna för att ta fram ett verk som är i linje med det 
Tempus Fugits konstnärliga riktlinjer. 
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Bilaga 3: Gantt-schema 
Följande bilaga inneåller den inledande tidsplanen för denna studie. 
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